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Tallbohov, Järfälla kommun 
Trafikbullerutredning för detaljplan – bostäder 
 

 

Uppdrag:  

Genomgång, med avseende på trafikbuller, av förutsättningarna för nya bostäder i Tallbohov 

Järfälla kommun.  

 

Sammanfattning:  

Bostäderna utsätts för höga bullernivåer från väg-och spårtrafik. Värst utsatta fasad mot E18 får 

upp mot 75 dBA ekvivalent ljudnivå och vid fasad mot Snapphanevägen upp mot 64 dBA.  

 

Med föreslagen genomtänkt bostadsutformning och föreslagna planlösningar innehålls 

riktvärden enligt förordningen för trafikbuller 2015:216 för samtliga lägenheter i södra och norra 

Tallbohov.  

 

Mellan bostadshusen utmed E18 krävs hushöga bullerskyddsskärmar i södra Tallbohov. För ett 

fåtal genomgående lägenheter, cirka 5 % av samtliga lägenheter i både södra och norra 

Tallbohov, krävs bullerskyddsåtgärder. Beroende på erforderlig ljuddämpning varierar 

omfattningen av bullerskydden. 

 

Tillgång till gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

finns på gårdssidan. Beroende på placering kan det bli aktuellt med lokala bullerskyddsskärmar 

vid uteplatser. 

 

Med lämpliga val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda 

fönster. För fasader ut mot E18 är kraven på ljudisoleringen höga. 

 

För att klara Järfällas riktvärde för förskolor, högst 50 dBA dagtid på minst 75 % av skolgården, 

krävs bullerskyddsskärmar i anslutning till gården.  
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1 Bakgrund 

Nya bostäder planeras i Tallbohov i Järfälla kommun. Området utsätts för buller från vägtrafik på 

E18, Snapphanevägen och Viksjöleden samt från spårtrafik på Mälarbanan.   

 

I denna rapport belyses, med avseende på buller, förutsättningarna för de planerade bostäderna.  

2 Riktvärden 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå trafik. 

2.1 Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 

som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. 

Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både 

vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell 1 nedan. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket 

gällande ljudnivåer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen. 

 

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader SFS 2015:216. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad 55 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 60 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 
50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en 
bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer 
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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2.2 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anger följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 

 

Tabell 2. Riktvärden för ljudnivå inomhus i bostäder enligt BBR. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpAeq Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1) 

Kök 35 dBA - 
1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

2.3 Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C motsvarar 

kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och Ljudklass A ytterligare 4 dB 

lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A dubbelt så 

hög ljudstandard. 

 

2.4 Lågfrekvent buller 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 gäller för bedömning av buller i bostäder. 

De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum 

räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De 

allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och 

sovrum i tillfälligt boende. Det är samma krav som finns i BBR enligt ljudklass C. 

 

Dessutom tillkommer krav på lågfrekvent buller i utrymmen för sömn och vila som bör beaktas, 

se tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Riktvärden för lågfrekvent buller inomhus enligt FoHMFS 2014:13. 

Tersband (Hz) 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå. 

Leq (dB) 

56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

 

2.5 Riktvärden förskolor 

Järfälla kommun har riktvärden för skolgårdar och förskolgårdar.  

 

Ekvivalent ljudnivå från trafikbuller under tidsperioden kl 06-22 skall vara högst 50 dBA på minst 

75% av skolgården. 

 

I svensk standard SS 252 68 anges krav för ljudnivå inomhus i förskolor. 
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3 Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna 

att innehålla följande riktvärden: 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad med avseende på bostäder om högst 35 m2 

 bullerskyddad sida: 

högst 55 dBA ekvivalent utanför minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid  

  uteplats med högst 50 ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå  

 

Vidare kommenteras:  

 högsta trafikbullernivåer inomhus enligt BBR 

 lågfrekvent buller från busstrafik 

 ljudnivå på förskolegård. 
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4 Trafikuppgifter väg- och spårtrafik 

Trafikuppgifterna för väg och järnvägen är erhållna från Järfälla kommun. Trafikuppgifter avser 

prognos 2030. Trafikfördelning över dygnet är antagna värden.  

 

Tabell 4. Trafikuppgifter för väg prognosår 2030 

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD 

Tung trafik, % Skyltad 

hastighet, 

km/h Dygn 
Natt  

(22-06) 

Maxtimme 

dag (06-22) 

E18 80 000 12  5  13  100  

Viksjöleden 22 000 13  3  13  60  

Snapphanevägen 5500 8  5 13  30  

 

Tabell 5. Trafikuppgifter för tåg prognosår 2030 

Tågtyp Antal tåg/dygn 
Tåglängd, max 

(m) 

Hastighet km/h 

 

S-GoodsDi 10 630 100  

S-X40 112 240 200  

S-X60 284 214 160  

5 Beräknade bullernivåer från väg- och 

spårtrafik 

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för 

väg- respektive spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935), med programvarorna 

Soundplan 7.4. De ekvivalenta och maximala bullernivåerna på grund av all trafik (väg- och spår) 

har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA.  

 

Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej 

representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt 

fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer. Ljudnivå redovisas som 

ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och 

utformning av uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid uteplats. 

Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m. Beräkningarna redovisas separat för södra och 

norra Tallbohov. 
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5.1 Södra Tallbohov 

5.1.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad mot E18 fås ekvivalenta ljudnivåer upp mot 75 dBA från sammanlagrad 

väg- och spårtrafik. Ljudnivåer mot gårdssidan ligger under 55 dBA.  

 

På bilaga A01 redovisas ljudutbredningen av ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. Delar av 

gården får högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas översiktligt i figur 1-3 nedan och även i bilaga A02-A05.  

 

 
Figur 1. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Södra 

Tallbohov. Vy från Snapphanevägen. 
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Figur 2. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Södra 

Tallbohov. Vy från E18. 

 

 
Figur 3. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg och spårtrafik. Södra 

Tallbohov. Vy från norr. 
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5.1.2 Maximal ljudnivå 

Vid värst utsatta fasader mot Snapphanevägen fås maximala ljudnivåer upp mot 87 dBA från 

vägtrafik. Ljudnivåer mot gårdssidan ligger under 70 dBA. 

 

På bilaga A06 redovisas ljudutbredningen av maximal ljudnivå 1,5 m över mark. Merparten av 

gården får högst 70 dBA maximal ljudnivå.  

 

I bilaga A07-A10 redovisas maximal ljudnivå vid fasad.  

 

5.2 Norra Tallbohov 

5.2.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad mot E18 fås ekvivalenta ljudnivåer upp mot 71 dBA från sammanlagrad 

väg- och spårtrafik. Ljudnivåer mot gårdssidan ligger under 55 dBA. 

 

På bilaga A01 redovisas ljudutbredningen av ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. Merparten av 

gården får högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå förutom en liten del i söder. 

 

I figur 4-7 nedan redovisas översiktligt ekvivalent ljudnivå vid fasad. Se även bilaga A11-A13. 

 

 

 
Figur 4. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Norra 

Tallbohov. Vy från Snapphanevägen. 
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Figur 5. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Norra 

Tallbohov. Vy från sydost. 

 

 
Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Norra 

Tallbohov. Vy från E18 
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Figur 7. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från sammanlagrad väg- och spårtrafik. Norra 

Tallbohov. Vy från nordväst. 

 

 

5.2.2 Maximal ljudnivå 

Vid värst utsatta fasader mot Snapphanevägen fås maximala ljudnivåer upp mot 82 dBA från 

vägtrafik. Ljudnivåer mot gårdssidan ligger under 70 dBA. 

 

På bilaga A06 redovisas ljudutbredningen av maximal ljudnivå 1,5 m över mark. Merparten av 

gården får högst 70 dBA maximal ljudnivå.  

 

I bilaga A14-A16 redovisas maximal ljudnivå vid fasad.  
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6 Kommentarer 

6.1 Södra Tallbohov 

6.1.1 Högst 55 dBA vid fasad och 60 dBA vid fasad för smålägenheter 

Enkelsidiga lägenheter mot gårdssidan får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vid fasader 

på högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå kan smålägenheter om högst 35 m2 placeras. 

 

Att innehålla målet högst 55 dBA vid alla fasader för övriga lägenheter som är större än 35 m2 

bedöms inte som realistiskt varför bedömningen av bullersituationen sker utgående från 

bullerskyddad sida. 

 

6.1.2 Lägenheter mot bullerskyddad sida 

Fasader ut mot E18 får upp mot 75 dBA ekvivalent ljudnivå. Planerade bullerskyddsskärmar 

mellan husen måste vara lika höga som bostadshusen för att inte ljudnivåerna vid 

bakomliggande gavelfasader ska bli för höga. Med genomgående planlösning med minst hälften 

av bostadsrummen mot bullerskyddad sida kan högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå nattetid innehållas. För ett fåtal lägenheter är bullerskyddsskärmar på balkong aktuellt.  

 

6.1.3 Sammanfattning av bullersituationen med föreslagna planlösningar 

Med hushöga bullerskyddsskärmar mellan bostadshusen utmed E18 samt genomgående 

lägenheter kan riktvärden innehållas. I tabellen nedan sammanfattas bullersituationen med 

förslagna planlösningar.  

Det framgår hur stor andel av lägenheterna som klarar riktvärden enligt: 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad eller högst 60 dBA vid fasad för lägenheter 

om högst 35m2 

 genomgående lägenheter som klarar högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå nattetid vid minst hälften av bostadsrummen 

samt 

 andel lägenheter av samtliga lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder för att klara 

riktvärden enligt förordningen om trafikbuller 2015:216. 

  

Tabell 6. Bostäder i södra Tallbohov. Sammanställning bullersituation. 

 Lägenheter som 

klarar gällande 

riktvärden vid 

fasad 

Lägenheter med minst hälften 

av bostadsrummen mot 

bullerskyddad sida 

Lägenheter som behöver 

bullerskyddsåtgärder för att 

klara minst hälften av 

bostadsrummen mot 

bullerskyddad sida 

Andel 49 % 46 % 5 % 

 

Dämpningsbehovet för de lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder varierar mellan 1-5 

dBA. För dessa lägenheter behövs bullerskyddsåtgärder på balkong. Förslagsvis 1,1 m högt tätt 

räcke med absorbent i balkongtak alternativt, beroende på bullrets infall en tät gaveldel med 

bullerskydd från golv till tak. Notera att bullerskyddsskärmarna mellan husen behöver vara minst 

lika höga som närliggande byggnader. 

 

Samtliga lägenheter i södra Tallbohov innehåller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller 

med föreslagen bostadsutformning, planlösningar samt lokala bullerskyddsåtgärder.  
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6.1.4 Nivå på uteplats 

Gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan 

anordnas på innergården och riktvärden enligt förordningen innehålls. Beroende på placering 

kan 2 m höga lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatserna bli aktuella. Detaljstudie krävs i senare 

skede.   

 

6.1.5 Nivå inomhus med stängda fönster 

Med lämpliga val på fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda 

fönster. För fasader mot E18 krävs tunga ytterväggar för att få erforderlig ljudreduktion. 

Eventuella fönsterdörrar måste vara inåtgående. Observera att ljudkraven varierar med 

fönsterstorleken, rumsstorlek, val av ventilation och ytterväggskonstruktion. Framtagande av 

ljudkrav och granskning av yttervägg görs i den fortsatta projekteringen.  

 

6.2 Norra Tallbohov 

6.2.1 Högst 55 dBA vid fasad och 60 dBA vid fasad för smålägenheter 

Enkelsidiga lägenheter mot gårdssidan får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. I gathusen 

är cirka 30 % av lägenheterna högst 35 m2 som klarar högst 60 dBA vid fasad. 

 

Att innehålla målet högst 55 dBA vid alla fasader för övriga lägenheter som är större än 35 m2 

bedöms inte som realistiskt varför bedömningen av bullersituationen sker utgående från 

bullerskyddad sida. 

 

6.2.2 Lägenheter mot bullerskyddad sida 

Med föreslagen bostadsutformning och föreslagna planlösningar kommer lägenheter större än 

35 m2 att klara högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (nattetid) vid fasad 

för minst hälften av bostadsrummen. För ett fåtal lägenheter är bullerskyddsåtgärder på balkong 

aktuellt.  

 

6.2.3 Sammanfattning av bullersituationen med föreslagna planlösningar 

Med föreslagna planlösningar samt planerade planteringskärl som också fungerar som 

bullerskydd krävs bullerskyddsåtgärder för ett fåtal lägenheter, se tabell 7.  

 

Skiss på planteringskärl se figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8. Exempel på planteringskärl som planeras på balkong. 
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I tabell 7 nedan sammanfattas bullersituationen med föreslagna planlösningar. Det framgår hur 

stor andel av lägenheterna som klarar riktvärden enligt: 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad eller högst 60 dBA vid fasad för lägenheter 

om högst 35m2 

 genomgående lägenheter som klarar högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå nattetid vid minst hälften av bostadsrummen 

samt 

 andel lägenheter av samtliga lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder för att klara 

riktvärden enligt förordningen om trafikbuller 2015:216. 

 

Tabell 7. Bostäder i norra Tallbohov. Sammanställning bullersituation. 

 Lägenheter som 

klarar gällande 

riktvärden vid 

fasad  

Lägenheter med 

minst hälften av 

bostadsrummen mot 

bullerskyddad sida  

Lägenheter som behöver 

bullerskyddsåtgärder för att 

klara minst hälften av 

bostadsrummen mot 

bullerskyddad sida 

Andel 51 % 44 % 5 % 

 

De lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder med en ljuddämpning på 5-10 dBA är framför 

allt placerade i höghuset mot Snapphanevägen. Med bullerskyddsåtgärder i form av en tät 

bullerskyddsskärm från golv till tak på gavel samt långsida och absorbent i balkongtak kan 

riktvärden enligt förordningen om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

(nattetid) innehållas, se figur 9 nedan.  

 

 

 
Figur 9. Princip på bullerskyddsskärmar från golv till tak för höghuset. 

För enstaka lägenheter krävs en bullerdämpning på 1-5 dBA och med tätt räcke enligt skiss i 

figur 10 nedan samt absorbent i balkongtak kan gällande riktvärden innehållas. I figuren nedan 

är den täta delen markerad i rött. Beroende på bullerinfall kan omfattningen av den täta delen 

variera. Detaljstudie sker i den fortsatta projekteringen. 

 

 
Figur 10. Principskiss på tätt räcke på del av balkong. 

Samtliga lägenheter i norra Tallbohov innehåller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller 

med föreslagen bostadsutformning, planlösningar samt lokala bullerskyddsåtgärder.  
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6.2.4 Nivå på uteplats 

Tillgång till gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

finns på innergården och riktvärden enligt förordningen innehålls. Beroende på placering kan  

2 m höga lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatserna bli aktuella. Detaljstudie krävs i senare 

skede.   

6.2.5 Nivå inomhus med stängda fönster 

Med lämpliga val på fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda 

fönster. För fasader mot E18 krävs tunga ytterväggar för att få erforderlig ljudreduktion, vilket 

uppfylls med föreslagen tegelfasad. Eventuella fönsterdörrar måste vara inåtgående. Observera 

att ljudkraven varierar med fönsterstorleken, rumsstorlek, val av ventilation och 

ytterväggskonstruktion. Framtagande av ljudkrav görs i den fortsatta projekteringen.  

6.3 Kommentarer lågfrekvent buller 

Snapphanevägen trafikeras redan idag av busstrafik. Vid planeringen av placering av nya 

busshållplatser för de planerade bostäderna är det viktigt att ta hänsyn till lågfrekvent buller från 

bussar på tomgång vid busshållplatser. Busshållplatser inom 100 m från fasad kan orsaka 

problem med lågfrekvent buller och rekommenderas ej. Om den placeringen ändå är aktuell bör 

inga sovrum placeras mot Snapphanevägen då risk för störningar med avseende på lågfrekvent 

buller föreligger. Även vid dimensionering av fasadisolering måste hänsyn tas till busstrafiken.  

6.4 Förskola 

För förskolan i södra Tallbohov krävs lokala bullerskyddskärmar för att klara aktuella riktvärden 

på skolgården. Detaljstudie krävs i den fortsatta projekteringen.  

7 Förslag till detaljplanetext 
För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande text i planbestämmelse. Kraven inomhus 

avser krav enligt BBR.  

 

Bostäderna ska utformas så att: 

 Samtliga bostadsrum får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

 

Eller då så inte är möjligt så att: 

 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 

70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad 

 För bostäder om högst 35 m2 accepteras högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

 Ljudnivån på gemensamma uteplatser ska klara 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

 

Ljudnivå på förskolans gård får vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på minst 75 % av skolgården mellan 

kl 06-22. 

8 Underlag 

 Baskarta och planlösningar från Mandawork och Total arkitekter, januari, februari 2017 

 Trafikuppgifter erhållna från beställaren 

 Grundkarta erhållen från Metria 



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4
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Trafik enligt prognos för 2030
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Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser ekvivalentljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för dygn, frifältsvärde.

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Maximal ljudnivå
Lmax för maxtimme dag, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Projektnummer Ritningsnummer

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
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Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A08

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Södra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A09

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Södra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Datum

Projektnummer Ritningsnummer

Hampus Forserud Åsa Lindkvist

2017-03-03

731553 Bilaga A10

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Södra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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Projektnummer Ritningsnummer

Hampus Forserud Åsa Lindkvist
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731553 Bilaga A11

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser ekvivalentljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för dygn, frifältsvärde.

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A12

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser ekvivalentljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för dygn, frifältsvärde.

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A13

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser ekvivalentljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för dygn, frifältsvärde.

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A14

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A15

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4



Elevationin m
 <= 55 < <= 88 < <=1111 < <=1414 < <=1717 < <=2020 < <=2323 < <=2626 < <=2929 < <=3232 < <=3535 < <=3838 < <=4141 < <=4444 <  

Signs and symbolsBuildingsResultsLevel tables / RLS 90 symbols
Facade point
Free field point with conflict

1 57 50
2 58 513 59 52 Level table

Road axis
Surface
Railway axis
Emission line
Surface
Main building
Auxiliary building
Facade point
Facade point with conflict
Free field point
Free field point with conflict

Building reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Area
Line
Bridge
Base line

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

<= 50,4
> 50,4
> 55,4
> 60,4
> 65,4
> 70,4

Signs and symbolsBuildingsResultsBuilding reference points
Building reference point
Building reference point with conflict
Road axis
Surface
Emission line
Surface
Auxiliary building
Noise calculation area
Railway axis
Main building
Line
Facade point
Free field point with conflict

1 57 502 58 51
3 59 52 Level table
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731553 Bilaga A16

TallbohovJärfälla KommunTrafikbullerutredning
Norra delen

Trafik enligt prognos för 2030
Redovisade nivåer avser maximalljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, för natt, frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
Lmax för natt, dBA

<= 65,4
> 65,4
> 70,4
> 75,4
> 80,4
> 85,4
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