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Bullerutredning av det planerade 
bostadsområdet Stockholm Väst, 

Järfälla kommun 

Uppdrag  

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på buller och vibrationer, för 
planerade bostäder vid Stockholm Väst, Veddesta, Järfälla kommun.  

Sammanfattning  

Planerade bostäder ligger sydväst om Mälarbanan och E18 och utsätts för höga 
bullernivåer från väg- och spårtrafik. Med föreslagen byggnadsutformning, 

genomgående planlösning och föreslagna bullerskyddsåtgärder kan gällande riktvärden 

för bullerdämpad sida om högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
innehållas. Minst en bullerdämpad sida finns för varje byggnad utan åtgärder. 
Projektets punkthus kan få en ytterligare sida bullerdämpad genom byggnads-
utformning så att fasaden fortsätter 2 m ut från byggnaden eller t.ex. med en skärm 
hela vägen längs balkongens kortsida. En sådan byggnadsutformning möjliggör fler 
alternativ för planlösningar. 

 
Uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan anordnas på 
innergård, balkong eller alternativt på skärmade takterrasser.  Med höga ljudkrav på 
fasad och fönster kan gällande riktvärden inomhus innehållas.  
 
Vibrationer från godståg vid Mälarbanan bedöms lägre än vad som anses störande om 

byggnaderna närmast spår står på berg. För de byggnader som eventuellt behöver 
pålas så bör pålarna vara spetsburna och det rekommenderas att bjälklagens 
spännvidd begränsas till högst 8 m. Stomljud från godståg och persontåg innehåller 
riktvärdet om 30 dBA men detta bör kontrolleras med mätningar i byggskedet. Hänsyn 

till risken för störande markvibrationer från Mälarbanan bör utredas i den fortsatta 
projekteringen. 
 

Lågfrekvent buller innehåller riktvärden med lämplig fasad. Stomljud från tunnelbana 
innehåller riktvärde även utan planerad ballastmatta. Flygbullernivå innehåller 
riktvärdet. Industribuller kumulativt från samtliga industrier innehåller riktvärde. Buller 
från motorsport innehåller riktvärde även helgtid. Hänsyn till risken för störande 
byggbuller från Stockholm Väst bör tas vid genomförandet.  
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1 Introduktion bullerutredning 

1.1 Bakgrund 

Serneke avser utveckla en ny stadsdel, Stockholm Väst, till en sammanhängande 
stadsdel med bostäder, handel, verksamhetslokaler, idrott- och hälsoverksamheter. 
Området som stadsdelen är planerad i har behov av utredningar avseende buller och 
vibrationer.  

 
Syftet med bullerutredningen är att dels kunna optimera den nya stadsdelsstrukturen 
och bebyggelseutformningen utifrån rådande bullersituation och riktvärden och att 
skapa en god ljudmiljö. Dels att inför beslut om detaljplanesamråd ta fram 
bullerutredning baserat på slutgiltig utformning inför samråd som påvisar att och hur 
den nya bebyggelsen uppfyller rådande bullerriktvärden och att översiktligt utreda risk 

för störande vibrationer från spårtrafik. 
 

1.2 Uppdrag 

Bullerutredningen ska redovisa det buller som kommer påverka de boende i det 
planerade bostadsområdet med en prognos för år 2040. Utredningen redovisar även 
lågfrekvent buller, stomljud från tunnelbanan, markvibrationer från godståg, 
industribuller, flygbuller, byggbuller, buller från idrottsplatser och buller från 

motorsport. I uppdraget så har det planerade området utformats tillsammans med 
Okidoki arkitekter och Serneke för att skapa en god ljudmiljö i området. 
 

1.3 Rapportens uppdelning 

Många olika bullerkällor utreds och riktvärden är olika för varje typ av ljudkälla. Därför 
är rapporten uppdelad i kapitel för varje typ av ljudkälla (trafikbuller, stomljud, 

industri etc). Detta är utfört för att förenkla för läsaren då varje riktvärde bedöms för 
sig. Även den kumulativa bullersituationen från samtliga källor bedöms. 
 
Varje kapitel är uppdelat som  
 

X Kapitelrubrik - Framsida för tydlig brytning 
x.1  Beskrivning av ljudkällans förekomst vid Stockholm Väst 

x.2  Riktvärden för ljudkällan 
x.3  Indata till beräkningar 
x.4  Metod för beräkningar 
x.5  Resultat av beräkningar 
x.6 Åtgärd för bullret 
x.7  Slutsats 

 

1.4 Underlag  

Följande underlag har använts för bullerutredningen 
 

- Järfälla kommuns dokument om vad som ska ingå i en bullerutredning 

”Beställningsförfrågan av teknisk konsult för bullerutredning”   
Skriven av Thomas Sundtoft den 2017-02-20. 

- Situationsplan för planerade byggnader erhållen från OkiDoki Arkitekter den 

2018-04-10 filnamn JÄRFÄLLA SITUATIONSPLAN_1-1000 180410 uppdaterad 

- Fastighetskarta från Metria 2018-03-01 

- Laserdata med höjder från Metria 2018-03-01 

- Trafikuppgifter för E18 prognosår 2040 från Sampers från Trafikverket  

- Trafikuppgifter för lokala vägar prognosår 2040 från WSP Trafik 2018-04-06 

- Trafikuppgifter för tågtrafik vid Mälarbanan prognosår 2040 från Trafikverket 
den 2018-03-23 
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1.5 Omgivningsbeskrivning 

Stockholm Västs bostadsområde är planerat i det befintliga handelsområdet Stockholm 
Väst i Järfälla vid Stockholm Väst trafikplats. Se figur 1 och 2 nedan. 

 

          
Figur 1. Omgivningsbeskrivning, inzoomat över området i den mörkblåa markeringen. Ungefärligt 

position av Stockholm Väst inom ljusblå markering. 

 

Efter de första ljudberäkningarna så har det planerade området formats om med avseende på 

buller. Byggnadernas huskroppar har t.ex. vridits så att höghusen ska vara utformade med en 

lång sida som medger bullerdämpad sida. Se figur 2 för situationsplan där röda byggnader är 

bostäder. 

 

 

Figur 2. Situationsplan för Stockholm Väst efter ändringar med avseende på buller. Observera att 

byggnadernas användning redovisas och endast röda byggnader är bostäder.  
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1.6 Vad är ljud? 

Ljud är tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett 
högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning 
som i en explosion. De utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare 
när de breder ut sig i en större luftvolym. 

1.7 Decibel 

Omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är enormt. Ljudtrycket vid 
smärtgränsen är ca 10 000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet vi kan höra. 
För att slippa mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket. 
Ljudtrycksnivån anges därför i decibel (dB) relativt 20 µPa. En ökning från 50 dBA till 
56 dBA kan ses som liten men motsvarar en fördubbling i ljudtrycket. En ökning på ca 

10 dB är en upplevd fördubbling av ljudnivå.  

1.8 Frekvens 

För att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa 
uppgår till mellan 20 och 20 000 per sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas 
ljudets frekvens (tonhöjd) och enheten är Hertz (Hz). För att ett ljud ska kunna höras 

av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20 och 20 000 Hz. Bäst hör vi kring 
1000 Hz. Lågfrekventa ljud kan liknas vid det muller som en traktor skapar. I 
mellanregistret ligger bruset från trafikbuller med mycket energi mellan 500-1000 Hz. 
Högfrekventa ljud kan vara visslingar t.ex. från en domarvisselpipa. 

1.9 Frekvensvägning 

För att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer överens med 

hörseln, används en vägning av olika frekvenser. Vägningen kan göras på olika sätt. 
De mest vanliga vägningsfiltren är A och C-filtren. A-vägningen, som är ett försök att 
efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, dämpar låga 
frekvenser och förstärker medelhöga. Den tillämpas för mätning av normala 

frekvenser och ljudstyrkor. A-vägningen uttrycks i dBA. C-vägning, som endast i liten 
grad dämpar mycket låga frekvenser, används för att mäta ljud med relativt höga 
ljudstyrkor och anges i dBC. Lågfrekvent kraftigt ljud mäts ofta med C-filter eller 
ovägt, eftersom dBA-värdet inte stämmer med hörselintrycket. Riktvärden är i dBA. 

1.10 Ekvivalent ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. 

1.11 Maximal ljudtrycksnivå 

Maximal ljudnivå är den högsta ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning. 

Tidsvägning ”FAST” ska normalt användas.  

 

   

Figur 3. Beskrivning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå, ljudtryck och frekvens
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2 Trafikbuller 

2.1 Trafikbuller vid Stockholm Väst 

Stockholm Väst är planerat vid Barkarby station, där Mälarbanan och pendeltåg 
passerar. Motorled E18 går parallellt bortom Mälarbanan. Parallellt med Stockholm 
Väst är den nya Veddestabron planerad för att binda samman Veddesta och 
Barkarbystaden. Dessa tre ljudkällor bidrar med det dominerande bullret i området. I 

detta kapitel presenteras beräkningar av trafikbuller och bedömning om det föreligger 
risk för störning från buller, samt vilka åtgärder som krävs för att få en god ljudmiljö. 

2.2  Riktvärden trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 

2017:359 som utfärdades 1 juli 2017. Förordningen innehåller riktvärden för 

trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- 

och bygglagen och enligt miljöbalken (1). 

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik 

vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015 och 

uppdaterades den 1 juli 2017. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i 

planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  

Tabell 1 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 rev 2017. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, 
frifältsvärden dBA 

Ekvivalent 

ljudnivå 

Maximal 

ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad    60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas 
i anslutning till bostaden) 

50    70 b) 

Ljudnivå vid bullerdämpad sida om 60 dBA överskrids (bostad är större än 35 m2) 

Vid fasad för hälften av 

bostadsrummen  
55    70 c) 

Förklaringar och avsteg 

a) Om 60 dBA överskrids och bostaden är större än 35 m2 ska hälften av 
bostadsrummen vara vända mot fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls 
 

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. 
 

c) 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.  
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2.3 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt 

svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 252 67. Detta innebär följande 

riktvärden för trafikbuller inomhus. (3) 

Tabell 2. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 

Kök 35 dB(A) - 

 

2.4 Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla riktvärden på: 

 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad för små lägenheter om högst 35 m2 

 högst 55 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad, sk bullerdämpad sida 

 uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå  
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2.5 Färgskalor - förklaring 

Följande färgskalor har använts i bullerutredningen för trafikbuller. Färgerna kopplas i 

dessa tabeller med bedömningsgrund. En beskrivning av hur mycket olika ljudkällor 

låter om lyssnaren befinner sig nära källan visas i figur 5. 

 

Figur 4. Färgskala för ekvivalent och maximal ljudnivå med gräns vid riktvärdet för ljudnivå på 

bullerdämpad sida 

 

Figur 5. Relation mellan ljudnivå i decibel och upplevd ljudnivå om lyssnare befinner sig nära 

ljudkällan. Mellan 50-80 dBA så redovisas färgerna enligt färgskala för ekvivalent ljudnivå för en 

koppling mellan upplevd ljudnivå och riktvärde. 
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Figur 6. Bedömningsordning för riktvärden vid fasad 

 

 
Figur 7. Bedömningsordning för riktvärden vid fasad som illustration 

1. Klaras 60 dBA? 
= Riktvärden innehålls 

2. Klaras 65 dBA? 
= Riktvärden innehålls 
för liten lägenhet  

3. Överskrids 60 dBA och 
lägenheten är större än 35 m2? 

 
= Genomgående planlösning 
hälften av bostadsrummen mot 
bullerdämpad sida  

4. Överskrids 65 dBA ? 
= Genomgående planlösning krävs  
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2.6 Lyssningsexempel 

Denna ljudfil är öppningsbar med exempel på hur trafikbuller låter: 

Ljudfilen är auraliserad, vilket betyder att ljudet är skapat för att efterlikna 

verkligheten vid Stockholm Väst. I ljudfilen så är det 100 000 fordon per dygn som kör 

med 80 km/h på 120 m avstånd. Vilket motsvarande trafik på E18 och avståndet till 

Stockholm Väst. Ljudet är sedan beräknat enligt nordiska beräkningsmetoden med 

skärmande objekt och simulerade passager.  

För att uppleva rätt ljudnivå från din högtalare rekommenderas att man mäter ljudet 

t.ex. med appen Buller (Arbetsmiljöverket) i samma position som man lyssnar. Justera 

volymen för att höra hur olika ljudnivåer upplevs. På detta sätt kan man få en 

upplevelse av hur olika riktvärden egentligen låter.  

2.7 Tolkning av resultat 

I figur 8 och 9 nedan ges exempel på resultat av ljudberäkningar med förklaring hur 
resultatet presenteras. I resultatet för denna rapport redovisas resultatet endast i färg.  
 

  
Figur 8. Bullerkarta med ljudutbredning och fasadberäkning. Färger på marken i kartan motsvarar 
ljudutbredning och markörer på fasad avser fasadberäkningen som jämförs mot riktvärde. 

 

 
Figur 9. Exempel på fasadberäkning i 3D vy. Färger på marken i kartan motsvarar ljudutbredning 
och markörer på fasad avser fasadberäkningen. Där siffror redovisas är beräkningspunkter, 
fasaden fylls med färg närmast punkten beroende på ljudnivå och täthet mellan 
beräkningspunkter   

Exempel 

Trafikbuller.wav

https://liquidfiles.afconsult.com/link/UhmKvYKfM8nadKauB4sOf6


 

 

TRAFIKBULLER  

 

Datum: 11/04/2018    Bullerutredning Stockholm Väst Sida 16 (62) 

2.8 Trafikuppgifter 

Trafikuppgifter i tabell 3 för E18 har erhållits från Trafikverket (3) och är en prognos 

för år 2040 enligt deras modell Sampers. Trafikmängden på lokala vägar är framtagna 

av WSP Trafik. (4)  

Trafikuppgifter i tabell 4 för tåg har erhållits från Trafikverket den 2018-03-23 (5) och 

är en prognos för år 2040. Fördelningen över spår är enligt information från Järfälla 

kommun. 

Tabell 3. Trafikuppgifter för prognos år 2040. Indexering kopplat till figur 10 

 
1) Trafikprognos av Trafikverket för E18 från Sampers år 2040 med Förbifart Stockholm och 

Hjulsta trafikplats.  
 

2) Trafikutredning Veddesta III, rapport från WSP Trafik som utför trafikanalys för området 
2018-04-06  
 

 
 
 

Tabell 4. Trafikuppgifter för spårtrafik på Mälarbanan år 2040. Indexering kopplat till figur 10 

 

Index Väg/delsträcka Fordon/

ÅMD 

Andel tung trafik, 

% 

Hastighet, 

km/h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

E181) 

Påfart till E182)  

Veddestavägen Ö2) 

Veddestavägen V2) 

Veddestabron2) 

Lokalgator2)  

Lokalgator2) 

Viksjöleden2) 

Barkarby trafikplats2) 

 

101 000 

12 500 

15 000 

7500 

12 000 

2000 

500 

23 000 

23 000 

10 

10 

10 

10 

6 

4 

4 

10 

10 

 

 

80 

80  

40 

40 

40 

30 

30 

50 

50 

 

 

30 

Spår Tågtyp Antal 

tåg per 

dygn 

[st] 

Tåglängd [m] Hastighet, 

km/h 

a och d 

a och d 

b och c 

a och d 

Fjärrtåg (X40) 

Fjärrtåg (X40) 

Pendeltåg (X60)  

Godståg (Diesellok)) 

 

92 

20 

284 

10 
 

240 

200 

214 

650 
 

200 

200 

160 

100 
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Figur 10. Indexering av för vägar och spår kopplat till tabell 3 och 4 

 

2.9 Bullerregn 

I större tätorter finns alltid ett sorlande buller, detta kallas ”bullerregn”. Med 

bullerregn menas ljud som färdas över långt avstånd från en väg eller tåg och faller 
nedåt mot mottagaren likt regn. Detta ljud utbreder sig genom olika luftlager och kan 
böjas ned beroende på temperaturförändringar i olika luftlager eller vindprofiler. Det är 
anledningen varför man kan höra ljudkällor på långt avstånd en stilla sommarkväll när 
vinden ligger på. (6) 
 
Förbifarten är planerad gå ovan jord och kopplas samman med Hjulsta trafikplats. Det 

är ca 1500 m från Förbifarten till Stockholm Väst. På Förbifartens del som går ovan 
jord, kallad Akallalänken, är trafikprognosen 120 700 fordon per dygn. Skyltad 
hastighet är 90 km/h och det är 10 % tung trafik. Detta bedöms ge ett bullerregn om 
46 dBA på 1500 m avstånd och vara den dominerande källan till bullerregn. Därför har 

46 dB adderats till samtliga resultat av trafikbuller presenterat i rapporten. Av denna 
anledning har inga ljudnivåer under 50 dBA redovisats. 

 
Figur 11. Förbifarten planeras gå ovan jord över Hjulsta trafikplats, 1.5 km från Stockholm Väst 
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2.10 Beräknade trafikbullernivåer  

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 

(Naturvårdsverkets rapport 4653, (7) ).Beräkningar för tågbuller har utförts enligt 

beräkningsmodellen beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen 

trafik Nordisk beräkningsmodell” (8). De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid 

fasad har beräknats som frifältsvärde.  

Beräkningarna är utförda i Soundplan version 7.4 (v. 2018-02-16) med en 

terrängmodell uppbyggd från laserdata och byggnader från fastighetskartan. Befintliga 

byggnaderna är höjdsatta med hjälp av laserdata. Barkarbystaden är med i 

beräkningarna för att inkludera reflektion från fasaderna på andra sidan E18. Veddesta 

Etapp II är med som skärmande byggnader från Veddestavägen. Korrektion för växlar 

i spår är + 6 dB i enlighet med rekommendation i rapport 4935 (8). 

2.11 Ekvivalent ljudnivå utan åtgärder 

Vid mest bullerutsatta bostadfasad mot E18 fås upp mot 67 dBA ekvivalent ljudnivå. 
E18 och Mälarbanan är de dominerande ljudkällorna avseende ekvivalent ljudnivå. 
Ekvivalent ljudnivå som ljudutbredning redovisas i bilaga A01-A02. Ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad redovisas i bilaga A03. Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och 
avser frifältsvärden.  

 
Figur 12. Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark  
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Figur 13. Högsta ekvivalent ljudnivå vid fasad utan åtgärder 

 

Figur 14. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan åtgärder vy från nordöst (från E18) 
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Figur 15. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan åtgärder vy från sydväst (mot E18) 
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2.12 Maximal ljudnivå  

Mot Mälarbanan fås upp mot 87 dBA maximal ljudnivå vid närmsta fasad. Maximala 

ljudnivåer redovisas i bilaga A04-A06. Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och avser 

frifältsvärden för fasadnivåer.  

 
Figur 16. Maximal ljudnivå, dagtid, 1,5 m över mark 

 

Figur 17. Högsta maximala ljudnivå vid fasad nattetid utan åtgärder 
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Figur 18. Maximal ljudnivå vid fasad nattetid utan åtgärder vy från nordväst 

 

Figur 19. Maximal ljudnivå vid fasad nattetid utan åtgärder vy från sydöst 
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2.13 Bullerskyddsåtgärder för trafikbuller 

Området är planerat så att byggnader med verksamheter skyddar bostäderna inne i 
området från trafikbuller. Bostäder i kvartersstruktur runt innergård föreslås 

genomgående där sida mot trafiken överskrider 60 dBA.  
 
Området har omformats för att dämpa buller för bakomliggande byggnader. Höghusen 
har omformats, vridits och snedställts för att maximera yta som är bullerdämpad. 
 
Höghusen innehåller en bullerdämpad sida var utan åtgärder, sidan från spåren/E18. 
För att möjliggöra fler alternativ av lämpliga planlösningar så undersöks en 

byggnadsutformning för att få två bullerdämpade sidor per höghus för fyra av sju 
höghus. Resultatet redovisas i figur 24-29.  
 
Genom att förlänga fasaden så den sticker ut förbi höghusens kortsidor kan ljudnivån 

vid fasad dämpas till 55 dBA. För mindre partier av fasaden vid två höghus krävs även 
balkong med täta räcken för att dämpa ljudet till 55 dBA. Ett alternativ är att låta 

fasaden sticka ut som en vinge på byggnaden.  
 
En mer estetiskt tilltalande lösning är att vingen istället är en skärm som går från 
lägsta våning till högsta på kortsidan av balkong. Därför föreslås att en sida har 2 m 
djupa utstickande balkonger, sidoskärmar från golv till tak för de yttersta balkongerna 
och absorbent i tak, illustration visas i figur 20. En avskiljande skärm mellan 
balkongerna kan även utföras enligt figur 20 för att balkongerna ska vara mer privata 

men är inte nödvändigt för bullerdämpning, det är byggnadsutformningen med den 
yttersta vingen/skärmen som dämpar bullret mest och balkonger är till största del inte 
nödvändiga för bullerdämpningen, se figur 24-29. 
 
Med en balkong som har tätt räcke och absorbent i innertak så är den ljuddämpande 
effekten vid innanför liggande fönster minst 5 dB (Upp till 15 dB beroende på infall 
enligt Trafikbuller och planering IV, (6) ). Resultatet av den dämpande effekten 

redovisas i figur 25 och 27. Absorbenter på balkongskiljande ytor rekommenderas för 
att dämpa reflektioner. För lägenheter i höghusen som är större än 35 m2 krävs 
generellt att hälften av bostadsrummen vetter mot dessa balkonger där bullerdämpad 
sida ej annars uppnås. 
 
Gröna tak är planerade för flertalet byggnader i området. För att erhålla ljuddämpning 

krävs att rätt sorts substrat läggs under gräset då det är substratet som påverkar 
ljuddämpningen. Ljud som går över de gröna taken kan dämpas med 4 dB enligt 
forskningsprojektet HOSANNA (9), andra studier visar på dämpning upp mot 10 dB. 
Effekten av gröna tak har ej använts i beräkningarna varpå marginal finns. 
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Figur 20. Illustration för balkong med delvis inglasning, sidoskärmar och absorbent i tak. 
 

 
Figur 21. Illustration för gröna tak för några av byggnaderna i området 
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Figur 22. Byggnadsutformning med utstickande vinge eventuellt balkonger med sidoskärmar från 
golv till tak, delvis inglasning och absorbent i undertak 
 
Balkongernas yttersta skärm vid byggnadens slut bör vara 10 mm lamellglas för att 
dämpa ljudet.  
 
Infallet från ljudkälla till balkong är gynnsamt för bullerdämpningen då bostäderna är 

högt belägna över spår och väg. Balkongernas golv och det täta räcket dämpar mycket 

av ljudet som kommer snett underifrån från tåg. Absorbent i undertak dämpar även 
det ljud som kommer in ovan det täta räcket och hindrar reflektioner i balkongen. 
Detta scenario bör dämpa ljudet upp mot 10 dB men för att inneha marginal så 
redovisas en reduktion av ljudnivån med 5 dB i figur nedan. Nedan redovisas effekten 
av föreslagen åtgärd. 
 
Balkongerna vid höghusen i kvarter A och C kommer inte innehålla 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå överallt varpå en gemensam uteplats kan utföras t.ex. på takterrass för 
höghusen. Förslagsvis kan takterrass utföras högst upp på husen. Då krävs 3 m höga 
skärmar för att innehålla 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Uteplats kan även placeras på den södra sidan om höghusen i kvarter A. 
 

 
Figur 23. Exempel på takterrasser med 3 m höga skärmar på höghus i kvarter A 
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2.14 Resultat för höghus efter åtgärd 

Med föreslagen åtgärd innehålls riktvärdet 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå nattetid vid två fasader för samtliga höghus, se nedan.  

Resultaten är uppdelade i effekt av sidoskärmar samt sidoskärmar inklusive 
balkongåtgärder. Redovisning sker endast för de fasader som är aktuella för åtgärd för 
att underlätta tolkning av resultat. 
 

 
Figur 24. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar för 

höghus i kvarter A och kvarter C. 

 

Figur 25. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar, 

delvis inglasning och absorbent i tak (-5 dB jämfört med fig.24).  
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Figur 26. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar för 

höghus i kvarter A och kvarter E  

 
Figur 27. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar, 

delvis inglasning och absorbent i tak (-5 dB jämfört med figur 26).  
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Figur 28. Maximal ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar, delvis 

inglasning och absorbent i tak (-5 dB).  

 
Figur 29. Maximal ljudnivå vid fasad med balkong som har sidoskärmar i balkongens ändar, delvis 

inglasning och absorbent i tak (-5 dB).  
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2.15  Ljudnivå i parken – akustisk design 

I området planeras en park. Parken är väl skyddad med omkringliggande byggnader. 

Den ekvivalenta ljudnivån i parken är lägre än 50 dBA vilket kan anses som en låg 

ljudnivå givet närheten till spår och motorväg.  

Med akustisk design kan man förstärka den goda ljudmiljön genom att välja träd som 

skapar mycket lövbrus och fontäner som placeras för att maskera trafikbuller i rätt 

frekvensområde. Det går även att placera högtalare strategiskt för att spela upp 

naturliga ljud som lövbrus för att maskera trafikbuller ytterligare. Detta går att utreda 

ytterligare och även beräkna för att optimera maskeringen och skapa den ljudmiljö 

man önskar. 

 
Figur 30. Ekvivalent ljudnivå vid parken  
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2.16 Fasaddimensionering 

Närheten till spår och höga maximala ljudnivåer ställer höga krav på fasadens 
ljuddämpande förmåga. Detta innebär krav att bostäder byggs i tung konstruktion 

med fasader av t.ex. betong, ljuddämpande fönster som är dimensionerade för 
trafikspektrum och lågfrekvent buller, ljuddämpade ventilationsdon eller helst 
mekanisk ventilation FTX. 
 
Nedan i figur 31-32 följer exempel på vilka krav som kan komma att ställas för 
fasaddämpningen. Observera att inte alla byggnader är planerade för bostäder och 
därför kan ha lägre krav på fasaddämpning. Detta ska utredas vidare i den kommande 

projekteringen för att innehålla en god ljudmiljö inomhus. 
 

 
Figur 31. Exempel på lämplig fasaddimensionering för området  

  

Figur 32. Behov av fasadisolering med färger kopplat till figur 31. Hotellet kan undantas.  
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2.17 Slutsats trafikbuller 

Högst 60 dBA vid alla fasader 

Att innehålla målet högst 60 dBA vid alla fasader bedöms inte realistiskt, varför 
bedömningen av bullersituationen sker utgående från att erhålla en bullerdämpad sida 
vid minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet.  
Där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 60 dBA vid en fasad krävs antingen 
genomgående planlösning till bullerdämpad sida eller små lägenheter <35m2 där 

ljudnivån ej överskrider 65 dBA.  

Nivå vid fasad – bullerdämpad sida 

Samtliga kvarter kan utföras med bullerdämpad sida där hälften av bostadsrummen 
innehåller 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Varje 

höghus innehar en bullerdämpad sida utan åtgärder. För att möjliggöra fler alternativ 

av planlösningar så föreslås balkongåtgärd på en fasad vid höghus i kvarter A, C och 
E. Installationer som fläktar och kylmedelskylare beaktas för den bullerdämpade sidan 
och rekommenderad positionering och bullerskyddsåtgärd diskuteras med Serneke så 
att dessa källor ej stör den bullerdämpade sidan. 

Nivå på uteplats 

Gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
kan anordnas för samtliga kvarter på innergård eller på takterass. I kvarter A och C 
förutsätts gemensamma uteplatser placerade på takterrasser och skärmas. Riktvärden 
på uteplatser innehålls. Detta redovisas i ljudutbredningskartorna i A01 och A04. 

Nivå inomhus med stängda fönster 

Med lämpligt val av fönster och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus 
erhållas med stängda fönster. Ljudkraven varierar med fönsterstorlek, rummens 
utformning och ytterväggskonstruktion samt önskemål om ljudstandard. 

Fasaddimensionering utförs lämpligen i den fortsatta projekteringen.  

 
Observera att då projektet är utsatt för höga trafikbullernivåer rekommenderar vi att 
en tung fasadkonstruktion väljs (t.ex. betong). Av samma skäl rekommenderar vi FT-
ventilation så att man slipper uteluftdon/ventiler i lägenheterna. Vidare bör 
fönsterdörrar undvikas i fasader där ljudnivån överskrider 65 dBA alternativt planeras 
som inåtgående.  

Jämförelse med dagens situation 

Den ekvivalenta ljudnivån beror mest på vägtrafik vid E18. Prognosen för år 2040 är 
relativt hög med 101 000 fordon/dygn. En jämförelse med dagens situation och 
67 000 fordon/dygn innebär över lag 2 dB lägre ljudnivå för hela området vilket 
innebär en marginal i beräkningarna. 

 

Påverkan på befintlig bebyggelse 

Nybyggnationen kommer ej medföra ökade trafikbullernivåer i form av reflekterande 
ljud till befintliga bostäder i närområdet annat än i försumbar omfattning <1 dBA. 

Reflexljudet blir betydligt lägre än direktljudet. De maximala bullernivåerna påverkas 
inte. Viss skärmning av ljud från Mälarbanan och E18 kan däremot sänka ljudnivån 
positivt i närområdet. 
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3 Lågfrekvent buller 
Lågfrekvent buller är ljud mellan 20-200 Hz. Ljudvågor med denna frekvens är 
komplicerade att dämpa vilket betyder att de kan störa igenom fasaden in till bostad.  

3.1 Lågfrekvent buller vid Stockholm Väst 

Lågfrekvent buller kan uppstå vid Stockholm Väst på grund av tåg vid station, bussar 
vid hållplatser, fläktar vid närliggande industrier eller verksamhet vid större industrier 
som Stena Recycling. 

3.2 Riktvärden för lågfrekvent buller 

Riktvärden för lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens förordning FoHMFS 
2014:13. Riktvärdena gäller i bostadsrum, undervisningslokaler, vårdlokaler och 

sovrum i tillfälligt boende. (10) 
 
Tabell 5. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens förordning  

 

3.3 Lågfrekvent buller från trafik 

Bussar och tåg på tomgång kan generera lågfrekvent buller. Placering av 
busshållplatser och vilken tågtyp som kan förväntas stå på tomgång vid stationen 
påverkar ljudnivån vid planerade bostäder. 
 

Ljudnivåer från bussar och eventuella tåg på tomgång bör beaktas i den fortsatta 

projekteringen.  
 

Busshållplatser 
Enligt Trafikförvaltningens Riktlinjer Buller och vibrationer (11) rekommenderas att 
busshållplatser i nybyggda bostadsområden placeras minst 5 meter från bostadsfasad 
med sovrum. Detta råd baseras på försiktighetsprincipen med avseende på externa 

högtalarutrop från fordon. Busshållplats bör ej förläggas i uppförsbacke, då start i 
uppförbacke riskerar att generera onödigt mycket buller. 
 
Ljudnivåer från accelererande bussar och högtalarutrop bör beaktas i den fortsatta 
projekteringen.  

3.4 Lågfrekvent buller från industri 

Lågfrekvent ljud har beräknats från samtliga industrier samtidigt (Stena, EBM, Edins 

kranar, fläktar på tak). Det dominerande lågfrekventa ljudet är från verksamheten vid 
Stenas metallåtervinning. Beräknad ljudnivå utomhus vid fasad ligger strax över 
riktvärden för lågfrekvent buller och med normal fasadisolering kommer därför 
riktvärden innehållas inomhus. 
 

Frekvens (Hz) 31.5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 

Ekvivalent ljudnivå 
linjärt vägd i dB 

56 49 43 42 40 38 36 34 32 
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Figur 33. Beräkningspunkter A-E för lågfrekvent buller från verksamhet 

 

Figur 34. Lågfrekvent ljudnivå utomhus från närbelägna verksamheter. 

3.5 Slutsats lågfrekvent buller  

Risk för störning av lågfrekvent buller är låg då stadigvarande källor som industri och 
busstationer måste vara placerade nära för att riktvärdet för lågfrekvent buller ska 
överskridas. Beräkningar av lågfrekvent buller visar att riktvärden inomhus kommer 
innehållas utan åtgärder. Fläktar på bostädernas tak bör planeras så att de ej är i 
närheten av bostäderna bullerdämpade sida. 

 
Åtgärder för lågfrekvent buller är komplicerat då lågfrekvent ljud går igenom väggar 
och fönster lättare än mer högfrekvent ljud. För Stockholm Väst rekommenderas att 
bygga tunga konstruktioner med fönster som dimensioneras för att dämpa höga 
ljudnivåer och det dämpar då även lågfrekvent buller. Vidare utredning krävs för 
dimensionering av fasaddämpning. 
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4 Stomljud 

4.1 Stomljud vid Stockholm Väst 

Stockholm Väst är planerat vid Barkarby station där även tunnelbanan har en planerad 

station. Godståg passerar längs Mälarbanan vilket kan medföra vibrationer och 
tunnelbanan går direkt under några av de planerade byggnaderna vilket kan medföra 
stomljud. Bussar går över Veddestabron vilket kan medföra stomljud och vibrationer. I 
detta kapitel presenteras översiktliga beräkningar av stomljud för bedömning av om 
det föreligger risk för störning samt vilka åtgärder som är planerade eller som kan 
krävas för att innehålla riktvärde.  
 

Generellt kan sägas att det vi upplever som vibrationer är väldigt låga frekvenser som 
typiskt fortplantats via mjuk mark och det vi upplever som stomljud alstras av mer 

högfrekventa vibrationer som fortplantats via hård mark eller berg. Stomljud kan 
uppstå från tunnelbanan och även från Mälarbanan. Dock bör stomljud från 
Mälarbanan vara begränsat pga kopplingen mellan spår och byggnader är lera vilket 
dämpar frekvenserna som stomljud uppstår vid. Dock så kan vibrationer uppstå från 

passerande tåg vid Mälarbanan, då vibrationer färdas genom lera, men är osannolikt 
från tunnelbanan pga kopplingen genom berg.  
 

 
Figur 35. Tunnelbanans position under Stockholm Väst och Mälarbanans spår i norr  

4.2 Riktvärde stomljud 

Det finns inga nationella riktvärden för stomljud specifikt men dessa ljud ska innehålla 
30 ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus enligt 
Folkhälsomyndighetens riktvärden.  

 
Trafikförvaltningen har som mål vi projektering av tunnelbanan att 30 dBA 
maximalnivå med tidsvägning slow (1 sekund) inte skall överskridas i bostäder (11). 
På plankarta från järnvägsplanen visas att spårkm 19 + 399 – 16 + 800 skall ha 
stomljudsdämpande åtgärder så att 30 dBA max,S inte överskrids. Stockholm Väst 
ligger mellan dessa längdangivelser.  
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4.3 Indata stomljudsberäkningar 

Tabell 6: Indata stomljudsberäkningar från Järfälla kommuns arkiv 

Dokumentnamn Innehåll 

M43-3230-11-A1530-P0-0200-
Järfälla 

Planritning tunnelbana, teckenförklaring 

M43-3230-11-A1530-Q0-0221-
Järfälla 

Sektionsritning servicetunnel C4 

M43-3230-11-A1530-Q0-0222-
Järfälla 

Sektionsritning servicetunnel B1 

G41-3230-11-A1530-20-2007 Sektionsritning tunnelbana och byggnader 

G41-3230-11-A1530-20-2008 Sektionsritning tunnelbana 

Bilaga plankarta och t-bana Planritning kvartersstruktur och tunnelbana 

G-18.1-401 Plankarta med marktyp runt kvartersstruktur 

3310-Y31-24-0105 PM Beräkningsmodell för stomljud i driftskedet 

(FUT) 

4.4 Beräkningsmetod stomljud  

Beräkning av stomljudsnivåer har gjorts i enlighet med beräkningsmetoden i FUT-

dokumentet 3310-Y31-24-0105, PM beräkningsmodell för stomljud i driftskedet. 
Metoden som föreslås i dokumentet är empirisk och utgår från uppmätta 
vibrationsnivåer i och ovanför bergtunnel i Stockholms befintliga tunnelbana. 
Korrektionstermer för hastighet, spårväxel, avstånd, marktyp och grundläggning ingår 
i modellen. 
 

Ekvationen för stomljudsnivå för bostadshus grundlagt på berg är 

 
y = -12,94*ln(x) + 66,778 – 0,2*(70 – v) + 10*s 
 
där 
 
y = ljudtrycksnivå, dBA re 2*10-5 Pa 

 
x = avståndet mellan tunnelcentrum och husgrund v = tåghastigheten i km/h 
 
s = växelförekomst. s = 0 vid ingen växel, s = 1 vid växel 

4.5 Beräkningar stomljud från tunnelbanan 

Beräkningar har genomförts för varje 10 meter spår mellan spår-km 19+000 – 
19+320. Detta täcker området för tunnelbana under Stockholm Väst. 
 

Ett konservativt antagande (värsta fallet) har gjorts att samtliga bostadshus är 
grundlagda direkt på berg utan källare. Detta kommer i verkligheten inte att vara fallet 
för några av husen. Annan grundläggning, exempelvis källare på berg, källare i 

friktionsjord, pålning till berg, friktionspålning, platta på mark etc. medför lägre 
stomljudsnivåer än de beräknade. 
 
Avståndet mellan tunnelcentrum och ovankant berg har uppmätts i ritning G41-3230-
11-A1530-20-2007 och -2008 
 

Beräkning har gjorts både för hastighet 70 km/h och 90 km/h. Inga spårväxlar finns 
längs sträckan. 
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4.6 Beräkningsresultat stomljud från tunnelbanan 

Stomljudsnivån beräknas underskrida riktvärdet för alla hus i detaljplanen. Den 
säkerhetsmarginal som finns i stomljudsmodellen, tillsammans med det konservativa 
antagandet att husen är grundlagda direkt på berg rakt ovan spår, bedöms utgöra 
tillräcklig marginal till riktvärde för att ingen stomljudsisolering behövs för 
byggnaderna. 19+000 till 19+020 där stomljudsnivåerna är 30 dBA är direkt under 
Mälarbanan. Stockholm Väst ligger mellan 19+040 till 19+150. 

 

 
Figur 36. Beräknad stomljudsnivå från tunnelbanan under Stockholm Väst utan åtgärder. 

4.7 Åtgärder för stomljud från tunnelbanan 

Byggnader som planeras som bostäder är placerade så att de ej är direkt ovan spår. 
Höghusen i kvarter A och E har flyttats av konstruktionsskäl och för att undvika 
stomljud från tunnelbanan. En del av hörnet av kvarter D är planerat direkt över det 
ena spåret vid km 19 + 100. Där är beräknad stomljudsnivå 23 dBA vid 70 km/h och 
27 dBA vid 90 km/h. Detta är lägre än riktvärdet 30 dBA. SL planerar även en 

stomljudsmatta under spår som har en dämpning mellan 10-22 dB enligt 
ritningsunderlaget. Inga ytterligare åtgärder krävs för byggnaderna vid Stockholm 
Väst. 
 

 
Figur 37. Ballastmatta som dämpar vibrationer från spår. Figuren är från SLs rapport om 

bullerdämpande åtgärder för tunnelbanan utförd av Johan Scheuer, ÅF Ljud och vibrationer. 
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4.8 Stomljud från tåg på Mälarbanan 

Det finns risk för stomljud från Mälarbanan vid bostäder och verksamheter. Ytterligare 
information om Mälarbanans grundläggning och eventuell markförstärkning krävs för 
en mer exakt bedömning. Där tågen går i högst hastighet förbi Stockholm Väst ligger 
Mälarbanan på lera, har ny banvall och nya spår. Dessa faktorer dämpar sannolikt 
stomljud. Då kopplingen i marken mellan Mälarbanan och planerade bebyggelse är 
okänd så antas ett värsta fall för beräkningen. Det betyder att Mälarbanan antas ligga 

på berg även om det enligt jorddjupskartan är lera.  
 
Närmaste bostadshusen är placerade ovanpå verksamheter och möjligheten att utföra 
åtgärder i kopplingen mot eventuellt berget i form av vibrationsdämpning bör 
undersökas i senare skede. Hur bostäderna grundläggs mot berget har stor betydelse. 
Spetsburna pålar innebär 3 dB lägre nivåer. Nyslipat spår kan innebära 10 dB lägre 
nivåer. Att spåret ligger på lera och inte berg kan betyda 10 dB lägre nivåer.  

 
Tabell 7. Indata för beräkning av stomljud från passerande tåg till närmaste planerde bostad  

Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Godståg 
Dominerande källa för 

stomljud 

Avstånd 40 m 
Närmaste avstånd 

mellan spår och bostad 

Hastighet 100 km/h Skyltad hastighet 

Spårhållanden 
God kondition. Ny bana 
med underballast 1,6 m 

Nybyggd bana 

Markförhållanden 
Berg under bostad, 

Berg under spår 
Värsta fall i kopplingen 

Grundläggning Direkt på berg Berg i dagen 

Dämpning per 
våningsplan 

6 st våningar 

verksamhet till första 
bostadsvåning.  

Verksamhet planeras 
under bostäder  

 

Tabell 8. Resultat från beräkning av stomljud från spårtrafik till närmaste bostad 

Beräknad stomljudsnivå 
vid närmaste bostad 

Resultat Riktvärde enl. praxis 

Bostad 27 dBA 30 dBA 

4.9 Stomljud från bussar som passerar Veddestabron 

Stomljud från bussar som passerar över Veddestabron bör ej uppstå då bron ej är 
direkt kopplad mot närliggande byggnader. En god ytjämnhet på körbanor är dock 
alltid att rekommendera för att minimera risken för störande vibrationer. 

4.10 Slutsats stomljud  

Risk för störning av stomljud vid planerade bostäder bedöms vara låg då marginal har 
använts i beräkningar och riktvärdet enl. praxis innehålls. Ballastmatta under 
tunnelbanan, lera och markförstärkningar under Mälarbanan och ingen koppling mellan 
bostäder och Veddestabron betyder att risken för stomljud är låg. 
 
Uppföljning av stomljud och vibrationer görs normalt lämpligen i byggskedet då det är 

från husets grundläggning vibrationer sprider sig vidare igenom byggnaden. Det är 
vibrationsnivåer på grundläggningen så som fundament och eventuella pålar som är 
relevanta att mäta för att sedan om så krävs utforma åtgärder.  
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4.11 Komfortvibrationer 

Spetsburna pålar rekommenderas för de planerade byggnaderna vid Stockholm Väst 

enligt den geotekniska undersökningen. Med spetsburna pålar ned till berg uppstår 

vanligtvis ej störning av vibrationer. Därför rekommenderas spetsburna pålar även för 

att minimera komfortvibrationer. 

 

Markförhållanden och grundläggning under E18 är okända men bör vara förstärkta då 

marken består av lös lera varpå beräknade vibrationsnivåer bör bli lägre än redovisat 

resultat i denna rapport. De beräkningar som utförts för komfortvibrationer är ett 

värsta fall och påvisar en risk för störning.  

 

4.12 Om komfortvibrationer 

Komfortvibrationer kan orsaka påverkan på människor och byggnader. Människor kan 

uppleva vibrationerna på olika sätt beroende på frekvensområde. Dels som mekaniska 

vibrationer som påverkar kroppen och/eller som ljud – stomljud som strålar ut från 

vibrerande byggnadsdelar.  

 

Relevant frekvensområde för kännbara vibrationer ligger i området 1-80 svängningar 

per sekund, Hertz, och för stomljud handlar det ofta om 25 - 250 svängningar per 

sekund. Högre hörbara frekvenser kan bli aktuella, speciellt om lösa föremål som 

exempelvis glas och porslin kommer i svängning. 
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5 Vibrationer 

Vibrationer kan uppstå t.ex. när godståg passerar över lösa jordar så som lera. 
Vibrationer mäts i hastighet, mm/s, och kan upplevas som måttligt störande vid 
vibrationsnivåer över 0,4 mm/s. För störning av vibrationer så vägs vibrationerna med 
komfortvägning för att motsvara hur en människa upplever vibrationerna, likt dBA-
vägning som ska efterlikna hur människan upplever ljudnivåer. Mätvärdet uttrycks 

som root mean square (RMS) när det gäller komfortvibrationer. 

5.1 Vibrationer vid Stockholm Väst 

Vibrationer kan uppstå i bostad när godståg passerar på Mälarbanan.  

5.2 Riktvärden för komfortvibrationer i byggnader 

Med komfortvibrationer i byggnader avses vibrationer i frekvensområdet 1-80 Hz vilket 
bedöms vara relevant för mekaniska vibrationer som påverkar människokroppen. 
Mätning sker enligt svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” (12). I standarden anges riktvärden 

för bedömning av komfort i byggnader, se tabell 9. 
 
Enligt standarden bör riktvärdena ”tillämpas vid nyetablering och vid nybebyggelse. De 
kan tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Den komfortvägda 
vibrationshastigheten 0,4 mm/s är också rekommenderat för nyprojektering av 
bostäder i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på 
väg och Järnväg (13) som anges för bostäder nattetid.” Praxis är att använda 0,4 

mm/s som ett riktvärde för nyprojektering av bostäder och kontor. Följande nivåer 
beskrivs som störande i standarden:  
 

Tabell 9: Riktvärden ur Svensk Standard SS 460 48 61. "Vibration och stöt - Mätning och 

riktvärden för bedömning av komfort i byggnader". Värdena avser uppmätta nivåer inomhus i 

bostäder 

Störningsgrad Komfortvägd 
vibrationshastighet: 

Anmärkning 

Liten störning: 0,1 - 0,4 mm/s Knappt/inte kännbar för människa 

Måttlig störning: 0,4 - 1,0 mm/s Delvis kännbar för människa 

Sannolik störning: 1,0 - 2,0 mm/s Kännbart för människa. Upplevs som störande 

Stor störning: >2,0 mm/s Mycket kännbar. Obehaglig störning.  

 
 

Figur 38. Vibrationsnivåer effekt på människor och byggnader 

Påverkan på byggnader

Mycket liten sannolikhet för skador i 
byggnader

Möjlig skada på gamla och hårt 
belastade byggnader

Små skador Sprickor Stora skador

Påverkan på människor

Knappt 
märkbar

Märkbar Klart märkbar Störande Obehaglig/Smärtsam Smärtsam

mm/s 

Påverkan på byggnader 

Riktvärde 

0,4 mm/s 
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5.3 Markförhållanden 

En Geoteknisk utredning har använts som underlag för beräkningar av 
komfortvibrationer. Underlag är från PM Geoteknisk utredning. Veddesta 2 utförd av 
Geosigma (14) och jordartskartan från SGU:s arkiv, se figur 39. I undersökningen för 
området framgår det att jorden i området är lös vilket kan leda till att människor kan 
komma att störas av trafikinducerade vibrationer. 
 

Den geotekniska undersökningen visar att jordlager utgörs av blandade fyllnadsmassor 
utlagda på torrskorpelera, på friktionsjord och/eller direkt på berg. Fyllningen är ca 1 – 
2 m mäktig och innehåller asfalt, tegel, silt, sand mm. Under hårdgjorda ytor finns 
grusig sand och krossmaterial. Torrkorpan är upp till ca 2 m mäktig och underlagras 
av upp till 5 m mäktigt lager av lös lera. Leran är som djupast i den norra delen och 
två tungor sträcker sig mot sydöst och sydväst. Lager av friktionsjord under leran är 
upp till ca 3 m mäktigt och utgörs av växlande skikt silt och sand samt morän i botten. 

Detta kan skilja sig mot jordlagret under Stockholm Väst då den geotekniska 
utredningen fokuserar mest på fastigheten bredvid. (14) 
 
Berg i dagen finns i den nordöstra delen av området. Under spåret är postglacial lera 
vilket kan bedömas som lera. 
 

 
Figur 39. SGU:s Jordartskarta för området där Stockholm Väst är planerat 
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5.4 Komfortvibrationer från vägtrafik 

Beräkning av komfortvibrationer från vägtrafik vid Veddestabron har beräknats för 
komfortvägd vibrationshastighet mm/s (RMS-värde vägt enligt ISO 2631-2). 
 
Då störning av komfortvibrationer från vägtrafik uppstår beror det oftast på dåligt 
vägunderlag eller ojämnheter i väg t.ex. bussar som går över farthinder. 
 
Tabell 10. Indata för beräkning av komfortvibrationer från Veddestabron till närmaste bostad vid 

Stockholm Väst 

Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Lastbil eller buss 28 ton 
Dominerande källa för 

markvibrationer 

Avstånd 15 m 
Närmaste avstånd 

mellan väg och bostad 

Hastighet 40 km/h Skyltad hastighet 

Vägförhållanden God kondition Nybyggd, ej befintlig 

Markförhållanden 
Berg under bostad, lera 

under bro 

Utredning visar lera 
under bro och berg vid 

närmsta bostad 

Grundläggning Direkt på berg Berg i dagen 

Spännvidd för bjälklag 
Mer än 8 m spännvidd 

för bjälklag 

Långa bjälklag medför 

ofta högre 
vibrationshastighet  

 

Tabell 11. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från Veddestabron till närmaste bostad 

Beräknad komfortvägd 

vibrationshastighet vid 
närmaste 

bostad/kontor 

Resultat Riktvärde enl. praxis 

Lera och > 8 m 
spännvidd för bjälklag 

0,15 mm/s 0,4 mm/s 

Lera och < 8 m 
spännvidd för bjälklag 

0,10 mm/s 0,4 mm/s 

  
Vibrationshastigheter från E18 bedöms vara under kännbara nivåer. 
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5.5 Komfortvibrationer från spårtrafik - godståg 

För beräkningar av markvibrationer från spårtrafik på Mälarbanan har följande indata 
använts för beräkningarna: 
 

Tabell 12. Indata för beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 

Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Godståg 
Dominerande källa för 

markvibrationer 

Avstånd 40 m 
Närmaste avstånd 

mellan spår och bostad 

Hastighet 100 km/h Skyltad hastighet 

Spårförhållanden God kondition Okulär besiktning 

Markförhållanden Lera 
Jordartskarta visar på 

lera  

Grundläggning 
Spetsburna pålar eller 

direkt på berg 

Spetsburna pålar för de 

fastigheter som ej är 
direkt på berg 

Spännvidd för bjälklag Mer och mindre än 8 m 
Långa bjälklag medför 

ofta högre 

vibrationshastighet 

 

Tabell 13. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 

Beräknad komfortvägd 
vibrationshastighet 

närmaste 

bostad/kontor 

Resultat Riktvärde enl. praxis 

Spetsburna pålar, lera 
och > 8 m spännvidd för 

bjälklag 
0,40 mm/s 0,4 mm/s 

Spetsburna pålar, lera 
och < 8 m spännvidd för 

bjälklag 
0,30 mm/s 0,4 mm/s 

Direkt på berg, lera och 
> 8 m spännvidd för 

bjälklag 
0,20 mm/s 0,4 mm/s 

Direkt på berg, lera och 
< 8 m spännvidd för 

bjälklag 
0,15 mm/s 0,4 mm/s 
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5.6 Åtgärder för komfortvibrationer 

Då markförhållandet är ogynnsamt med lera vid spår så innebär det att beräkningarna 

är på gränsen till risk för störning av vibrationer. Om pålning utförs med spetsburna 

pålar ner till berggrund bör riktvärde för vibrationer innehållas. En annan åtgärd är att 

hålla spännvidden för bjälklagen korta (<8 m) för de höghus med bostäder som är 

närmast spår eller gräva ut för att dessa byggnader står direkt på berg. 

 

Övriga åtgärder som kan påverka vibrationsnivåer i bostad är lättfyllning, påldäck, 

bankpålar, utskiftning och vertikaldränering för lokala vägar. 

 

 Lättfyllning – Metoden går ut på att undvika att påföra last på underliggande 

lera vid uppfyllning för undvika sättningar. 

 Påldäck – Innebär att pålar slås i rutnät med en gjuten bottenplatta ovanpå.  

 Bankpålar – Som påldäck fast med enstaka plattor istället för helgjuten 

bottenplatta 

 Utskiftning – Lös lera grävs bort och ersätts med fyllning i form av packad 

friktionsjord.  

 Vertikaldränering – Kanalsystem i rutnät under väg för att dränera jorden 

stärker jordens hållfasthetsegenskaper 

 

Under byggskedet bör mätningar av vibrationer utföras direkt på pålar och 

pålfundament för kontroll av vibrationsnivåer för att avgöra om det finns behov för 

åtgärder.  

5.7 Osäkerhet i beräkningar 

Beräkningarna är ett värsta fall och övergripande för att undersöka eventuell risk för 

störning. För beräkningarna har lera antagits. Postglacial lera är under spår enligt 

jorddjupskartan, lösheten och skjuvhållfastheten är dock oklart. Markförstärkning 

under Mälarbanan kan innebära att risken för störning av vibrationer är mindre än 

beräknat resultat.  

5.8 Från MKB Mälarbanan 

Följande text är från miljökonsekvensbeskrivningen av Mälarbanan (15) där 
vibrationsstörning vid befintliga bostäder kommenteras:  
 
”Barkarby 

Förutsättningarna med avseende på vibrationsstörningar i omgivningen är begränsade. 

Väster om spårområdet finns flerfamiljshus på kort avstånd till banan. Tack vare 

mycket begränsade lerdjup bedöms risken för störande vibrationer som måttlig/ringa. 

De mätningar av vibrationer som genomförts visar att de innan ombyggnad generellt 

ligger under riktvärdena för vibrationer. Det är inte heller troligt att vibrationerna 

kommer att bli större efter ombyggnad eftersom banvallen får en ny ”styvare” 

konstruktion. Det finns inga enkla och bra metoder för att dämpa vibrationer. Åtgärder 

i form av pålar/ pelare måste i så fall utföras i en mycket stor omfattning, och de 

effekter det ger är osäkra.”   
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5.9 Vibrationer från tunnelbanan 

5.10 Riktvärde vibrationer 

Bedömningen av resultat utgår från att riktvärde för komfortvibrationer är 0,4 mm/s 
max komfortvägd RMS,slow (vilket anges i t.ex. TDOK 2014:1021 och Riktlinjer från 
buller och vibrationer SL-S-419701). 

5.11 Beräkningar vibrationer från tunnelbanan 

Samma beräkningsmetod som för stomljud kan tillämpas för att se vilken 
storleksordning som kan förväntas för vibrationsnivån i byggnad. 
 

5.12 Slutsats vibrationer 

Komfortvibrationer från tåg alstras av tåg som går på mark, t.ex. då både spår och 
omgivande byggnader ligger på lera. 
 

I det aktuella fallet går spåren mer än 10 m ner i berg, vilket inte kan orsaka 
komfortstörande vibrationer. Vibrationerna som orsakar stomljud är långt under 
känseltröskeln för människor. Denna brukar anges till omkring ca 0,3 mm/s 
komfortvägd RMS med tidsvägning slow (1 sekund). 
 
De beräknade vibrationsnivåerna i golv är ca 0,001 mm/s. Ingå åtgärder mot 
komfortvibrationer är nödvändiga. 
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6 Externt industribuller 

Externt industribuller är buller från verksamheter. De flesta verksamheter som utförs 
av en organisation kategoriseras som industribuller. Därför beaktas buller från idrott 
ofta som verksamhetsbuller. Miljöförvaltningen och Boverket menar dock att 
vägledningen för verksamhetsbuller ej är anpassad för att bedöma buller från 
idrottsplatser och en ny vägledning för idrottsbuller är under arbete. För motorsport 

finns dock redan riktvärden, se separata kapitel nedan. 

6.1 Externt industribuller vid Stockholm Väst 

Stockholm Väst är planerat vid Veddesta industriområde där det i dagens läge finns 
olika industrier och verksamheter. I översiktsplanen så ersätts industrierna av 

bostadsområden och andra icke bullrande verksamheter. Kommunen efterfrågar att 
bullret från dagens verksamheter utreds då de finns i nuläget. I detta kapitel 

presenteras beräkningar av externt industribuller för bedömning om det föreligger risk 
för störning samt vilka åtgärder som är planerade eller som krävs för att innehålla 
riktvärde. 
 

Figur 40. Närliggande verksamheter till Stockholm Väst 

Mörkblå markering – Stockholm Väst 

Gul markering – Edins kranar 

Röd markering – EBM-papst (företag som säljer fläktar för ventilation) 

Grön markering – Veddestavallen (fotbollsplaner) 

Lila markering – Stena metallåtervinning (krossar metallskrot) 

Turkos markering – Riddermark bilförsäljare 

Orange markering – Veddestavallen (motorsport – motocross för unga) – ej industri 

Buller från motorsport bedöms separat i kapitel 9 
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6.2 Riktvärden externt industribuller 

Riktvärden för industribuller vid nybyggda bostäder är enligt Boverkets vägledning för 
industribuller Rapport 2015:21 (16). Den nya vägledningen gäller över 

verksamheternas miljötillstånd vilket kan betyda att verksamheterna får bullra mer än 
deras tillstånd tillåter vid nya bostäder. 
 

Tabell 14. Riktvärde ekvivalent ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärden vid fasad 

 

 
 
Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  
Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 
 

 
Figur 41. Åtgärdstrappa för att innehålla riktvärde för externt industribuller 
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6.3 Indata beräkningar industribuller 

Indata för beräkningar baseras på inmätningar vid Stena samt ljuddata från ÅFs 

ljuddatabas. Alla spektrum är i tersband för beräkning av lågfrekvent buller. Uppgifter 

om drifttid är från Stena Recycling AB, Järfälla kommun för Veddestavallen och 

uppskattat för övriga verksamheter 

Tabell 15. Verksamheternas källor, drifttid och ljudeffektnivå som använts i beräkningarna 

Verksamhet Källor Drifttid Ljudeffektnivå  

Edins kranar  1 st verkstad  

1 st areakälla för 

rangering av kranbil 

Dagtid vardagar 

Verksamhet igång 

20% per timme  

Verkstad: 95 dBA 

Rangering: 90 dBA 

EBM-papst 4 st takfläktar på tak  

1st lastning vid 

lastkaj  

1 st transport per 

timme 

Dygnet runt Fläkt: 75 dBA 

Lastning: 102 dBA 

 

Transport: 100 dBA 

Veddestavallen 27 st fotbollsspelare 

3 st visselpipor 

Vardagar och helg 

Fotbollspelare 

ropar  

20 % per timme 

Visselpipa 3 min/h 

Fotbollsspelare: 90 dBA 

Visselpipa: 118 dBA 

Riddermark 30 st rörelser av bilar  

1 st biltvätt 

Vardagar och helg Bilrörelse: 75 dBA 

Biltvätt: 70 dBA 

Stena metall-

återvinning 

Arbetsmoment 

5 st gripklokran 

3 st hjullastare 

3 st lastning/tippning 

1 st saxkran 

Dagtid vardagar 

20 % per timme 

20 % per timme 

3 min/h 

20 % per timme 

 

 

Inmätt ljudeffektnivå 

Gripklokran: 112-123 dBA 

Hjullastare: 111 dBA 

Tippning: 118 dBA 

Saxkran: 116 dBA 
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Figur 42. Ljudkällor inom Stena Recyclings verksamhetsområde 

6.4 Beräkningar externt industribuller 

Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen för industribuller ISO 9613-2. 
Beräkningsprogram som använts är Soundplan 7.4. De ekvivalenta och maximala 
bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde.  

6.5 Resultat av beräkningar 

Den industri som bedöms bidra med det dominerande industribullret i området är 

Stena Recyclings metallåtervinning i Veddesta, markerat med lila i figur 40. En 
bullerutredning av externt industribuller har utförts. Drifttid för ljudkällorna har 
erhållits av verksamhetsansvarig och ljudmätning har utförts av ÅF Ljud & Vibrationer.  

Verksamhet vid industrin sker endast dagtid på helgfri måndag-fredag. Resultatet 

redovisas separat för varje industri samt kumulativt. Bullerdämpad sida tillämpas och 
ska jämföras mot enskilt bidrag och ej kumulativt. Ljud från Stockholms Västs 
verksamheter och bostäders egna installationer har beaktats i beräkningarna. 

Beräkningar har utförts för samtliga fasader, endast högsta ljudnivån redovisas 
 
Tabell 16. Resultat för mest utsatta fasad beräkningar av externt industribuller 

Verksamhet Bullerutsatt 

sida 
Ekvivalent 
ljudnivå 
Leq i dBA 

Riktvärde 

dagtid 
Kl 06-18 

Bullerdämpad 

sida 
Ekvivalent 
ljudnivå  
Leq i dBA 

Riktvärde  

 

Bullerdämpad 

sida maximal 
ljudnivå, natt 
Lmax i dBA 

Riktvärde 

Edins kranar  43 60 43 45 - - 

EBM-papst 40 60 42 45 42 55 

Veddestavallen 
(Fotbollsmatch) 

58 60 43 45 - - 

Riddermark 40 60 35 45  - 

Stena metall-

återvinning 
45 60 35 45 - - 

Kumulativt 59 60 45 45 42 55 
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6.6 Buller från tryckutjämningsschakt 

Buller från tryckutjämningsschakt skulle kunna medföra olägenhet för boende och 
personer som vistas i närheten. Ett tryckutjämningsschakt är planerat vid Barkarby 
station i den nordvästra delen av det planerade området Stockholm Väst. 
 
Enligt Maria Francke på SLL kommer ljudabsorbenter att monteras i 
tryckutjämningsschakten i erforderlig omfattning för att riktvärden skall uppnås. 

 
Projekteringen av ljudabsorbenter ligger därmed inom projekteringen och byggandet 
av tunnelbanan och skall inte göras inom ramen för detaljplanearbetet för Stockholm 
Väst. 
 

 
Figur 43. Position för tryckutjämningsshackt vid Barkarby station 

6.7 Slutsats externt industribuller 

Riktvärdet dagtid, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad och 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå på bullerdämpad fasad, innehålls vid de planerade bostäderna med 

avseende på industribuller från alla industrier i närheten. Den kumulativa effekten med 
trafikbuller är försumbar då trafikbuller är 10 dB högre än industribuller förutom vid 
fotbollsmatch som bör bedömas för sig. 
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7 Flygbuller 

Flygbuller är buller från flygplan i luften och på rullbanan och bullernivåerna från 
flygplan är centrerade till flygrutterna.  

7.1 Slutsats flygbuller  

Flygbuller från Bromma och Arlanda flygplats är lägre än riktvärdet för flygbullernivå 
FBN 55 dBA (17). Flygbullernivå vid Stockholm Väst innehåller riktvärde för ekvivalent 

och maximal ljudnivå enligt flygbullerkurvor i Swedavias rapport Miljörapport 
Stockholm Arlanda Airport 2015 (18). Maximal ljudnivå från flyg är lägre än 70 dBA. 
Barkarby flygfält är nedlagt sedan 2010. 
 

 

Figur 44. Riktvärde för flygbullernivå för dygnsekvivalent markerad som svart kurva. Stockholm 

Väst är utanför kartans område. 
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8 Buller under byggtiden 

8.1 Byggbuller från byggnation av Stockholm Väst  

Byggbuller från byggnation av ett nytt bostadsområde kan störa boende i befintliga 
bostäder. Närmsta befintliga bostäder och Barkarbyskolan är 300 m ifrån närmsta 
planerade byggnad i Stockholm Väst. I detta kapitel presenteras översiktliga 
beräkningar av byggbuller från pålning, borrning, markarbete och transporter under en 

uppskattad arbetsperiod för byggnation. Dessa beräkningar är översiktliga och utförs 
för att undersöka om det föreligger risk för störning under byggtiden och om detta bör 
studeras mer noggrant. 
 

8.2 Riktvärde för byggbuller 

Riktvärden för byggbuller för bostäder dagtid enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 

NFS 2004:015 är 60 dBA ekvivalent ljudnivå (19). 
 

Tabell 17. Riktvärden för byggbuller från Naturvårdsverket 

Område  Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar  

Dag 07-19  
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq  

Dag 07-19  
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq 

Natt 22-07 

L Aeq L AFmax  

Bostäder 
Utomhus (fasad)  
 
Inomhus 
(bostadsrum)  

 
60 dBA 
 
45 dBA 

 
50 dBA 
 
35 dBA 

 
50 dBA 
 
35 dBA 

 
45 dBA  
 
30 dBA 

 
45 dBA  
 
30 dBA 

 
70 dBA  
 
45 dBA 
 

Undervisnings-
lokaler 

Utomhus (fasad)  
 
Inomhus   

 
 

60 dBA 
 
40 dBA 

     

Kontor 
Utomhus (fasad)  
 
Inomhus   

 
70 dBA 
 
45 dBA 

     

8.3 Indata beräkningar  

Indata till beräkningarna kommer från mätningar av byggbuller från diverse projekt 
utförda av ÅF, exempelvis Citybanan, Citytunneln, Förbifart Stockholm. Beräkningarna 
är utförda utan bullerskyddsåtgärder på maskiner. Ljuddata per arbetsmoment se 
tabell 18. 

 

Tabell 18. Ljudeffekt från olika arbetsmoment som har använts vid beräkningarna av byggbuller. 

Arbetsmoment 
Ekvivalent 

Ljudeffektnivå, 

Lweq 

Antal 
maskiner  

Pålning, borrning eller 
spontning  

118 3 

Jordschakt 108 1 

Transporter och övrig 
byggverksamhet 

88 100/dygn 
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8.4 Översiktlig beräkning av byggbuller 

Vid användning av 3 st maskiner som utför pålning, spontning eller borrning samtidigt 
så kommer den ekvivalenta ljudnivån överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

för närliggande bostäder och skola. Genom att begränsa så att högst två 
arbetsmaskiner utför pålning, spontning eller borrning samtidigt så innehålls riktvärdet 
dagtid för bostäder och skola i närheten. Markarbete, transporter och annat mindre 
bullrande arbete har ej större påverkan. 
 

 
Figur 45. Exempel på byggbullernivåer vid verksamhet med vanliga arbetsmoment 

8.5 Kommentar byggbuller  

Byggbuller behöver utredas i ett senare skede när tidplan för byggskedet är 
färdigställd. För tidplanens planering ska beaktas att antalet maskiner som kan 
användas samtidigt utan bullerskyddande åtgärder begränsas av närheten till befintlig 
skola och bostäder. 
 

8.6 Kumulativa effekter från flera olika byggprojekt 

Kumulativa effekter från flera olika bullrande verksamheter kan uppstå under 

byggskedet. Flera stora byggprojekt utförs i området t.ex. krossning vid Norrviksvägen 
ca 1200 m från verksamhetsområdet, utbyggnaden av tunnelbanan, förbifarten och 

andra bostadsbyggprojekt. Varje verksamhet bedöms dock för sig och har egna villkor 
och kumulativa effekter bör därför inte jämföras mot riktvärde. Det är dock intressant 
att undersöka för att uppskatta den faktiska bullerstörningen. 
 
Att bedöma hur mycket olika verksamheter kommer att bullra tillsammans är 

komplicerat då mer information krävs om varje verksamhet men för de flesta befintliga 
bostäder så kommer trafikbuller och tågbuller maskera det mesta byggbullret. Där 
bostäderna ligger mycket nära byggverksamheten så kan byggbullret vara högre och 
framförallt mer momentant och därför upplevas störande.  
 
Mycket översiktligt beräkning visar att ljudnivån från krossning vid Norrviksvägen ca 

40 dBA ekvivalent vid de närmaste bostäderna till Barkarbystaden II:s 
byggnationsområde. Närmaste bostad mot tunnelbanan i Barkarbystaden II kommer 
även att utsättas för byggbuller från bygget av tunnelbanans station på cirka 40 dBA. 
Denna ljudnivå är sannolikt ej märkbar pga trafikbullret.  
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8.7 Åtgärder för byggbuller 

Följande åtgärdstrappa rekommenderas vid planeringen av byggskedet enligt 
Boverket.  

 

 
Figur 46. Åtgärdstrappa för byggbuller som kan användas för kontrollprogram för byggbuller  

8.8 Kontrollprogram Buller 

Innan byggskedet bör ett kontrollprogram tas fram med: 
 

 förslag till villkor för byggbuller 
 beräkningar av byggbuller 
 planerad verksamhet med avseende på buller 
 långtidsmätningar vid närliggande bostäder och skola 

 åtgärder som tas vid innan byggskedet börjat  
 åtgärdsförslag som kan tas vid om överskridande av villkor sker 

 
Under byggskedet bör kontrollmätningar utföras för att verifiera 
trafikbullerberäkningarna. Vid skiljaktigheter bör åtgärder vidtas. Detta kan vara 
bullerskyddskärm på mark eller tak, absorberande krön för att dämpa diffraktion, 
substrat under gräsbelagt tak för att dämpa diffraktion, förstärkande åtgärder för 

fasaddämpning, hastighetsreglerande åtgärder inom området eller rumsakustiska 
åtgärder. 
 
Serneke bör följa upp så att samtliga ljudkrav innehålls och skriva ett kontrollprogram 
där ljudmätningar planeras in för att utföras för de yttre bullerkällor som diskuteras i 
denna rapport. Dessa kontrollmäts förslagsvis vid bygglovs- eller byggskedet. 

8.9 Slutsats byggbuller 

Risk för bullerstörning under byggtiden föreligger. Byggbuller bör utredas ytterligare 
vid ett senare skede då tidplan för byggarbetet är framtaget. I samband med detta bör 
ett kontrollprogram för buller under byggtiden tas fram för att undvika störning till 
befintliga bostäder, skolor och verksamheter. 
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9 Buller från motorsport 

9.1 Buller från motorsport vid Stockholm Väst  

Buller från motorsport kan uppstå från Veddestavallen när ungdomar tränar 
motocross. Detta kan ske helgtid. I översiktsplanen så ersätts motorsportsbanan av 
bostadsområden. Kommunen efterfrågar att bullret från dessa verksamheter utreds då 
de finns i dagens läge. Se motorsportsbanans position i figur 40. 

9.2 Riktvärde för buller från motorsport 

Riktvärden för buller från motorsport vid bostäder dagtid på helg är 55 dBA maximal 
ljudnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:016 (20). 

Tabell 19. Riktvärden för buller från motorsport. 

Område  Helgfri mån-fre 

Dag 07-19  
L AFmax 

Kväll 19-22 samt sön- och 
helgdagar 07-19 L AFmax 

Bostäder 

Utomhus (fasad)  

60 dBA 55 dBA 

Kontor 
Utomhus (fasad)  

55 dBA 50 dBA 

9.3 Indata för beräkningar 

Ljuddata för motocross som har använts är inmätt av ÅF Ljud & Vibrationer. 

Motocrosscykeln är storleksklass för ungdomar med 118 dBA ljudeffektnivå. 

9.4 Metod för beräkningar av buller från motorsport 

Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen för industribuller ISO 9613-2. 
Beräkningsprogram som använts är Soundplan 7.4. De maximala bullernivåerna vid 
fasad har beräknats som frifältsvärde.  

9.5 Resultat för beräkningar av buller från motorsport 

 

Figur 47. Maximal ljudnivå från motocrosskörning med ungdomsklassade motorcyklar 

9.6 Slutsats buller från motorsport 

Högsta beräknade maximala ljudnivå vid närmsta bostad är 55 dBA. Beräknat resultat 
innehåller riktvärdet vid bostad helgtid, då riktvärdet är som strängast.  
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https://www.jarfalla.se/download/18.14ae2b5f15fd40abeb24a344/1511168869904/geoteknisk-utredning-veddesta-etapp-ii.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/51a976776d554e7384dd73b9e6292f4a/jarnvagsplan-barkarby-kallhall/planbeskrivning_2582-01-010.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11915/RelatedFiles/2015_033_riksintresseprecisering_bromma_stockholm_airport.pdf
https://www.swedavia.se/globalassets/miljotillstand-arlanda/miljorapportering/miljorapport-arn-2015.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-200415---Buller-fran-byggplatser/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-motorbanor/
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Datum

Projektnummer Ritningsnummer

Skala 1:2000
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m

Manne Friman  Samuel Tuvenlund

2018-04-11

750299 Bilaga A01

Stockholm Väst
Järfälla Kommun
Trafikbullerutredning

Situation:
Trafik enligt prognosår 2040
Beräkningshöjd 1,5 m över mark

Beräknad ljudutbredning

Teckenförklaring
Väg

Spår

Planerad bostad

Planerad verksamhet

Övriga byggnader

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
 >= 75,5
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750299 Bilaga A02

Stockholm Väst
Järfälla Kommun
Trafikbullerutredning

Situation:
Trafik enligt prognosår 2040
Beräkningshöjd 20 m över mark

Beräknad ljudutbredning

Teckenförklaring
Väg

Spår

Planerad bostad

Planerad verksamhet

Övriga byggnader

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn, dBA

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
 >= 75,5
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Manne Friman Samuel Tuvenlund

2018-04-11

750299 Bilaga A03

Stockholm Väst
Järfälla Kommun
Trafikbullerutredning

Situation:
Trafik enligt prognosår 2040
Planerade bostäder
Utan åtgärder

Beräknad fasadnivå

Ekvivalent ljudnivå
Leq i dBA

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5

 >= 75,5

Teckenförklaring
Väg

Planerad bostad

Befintlig byggnad
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750299 Bilaga A04

Stockholm Väst
Järfälla Kommun
Trafikbullerutredning

Situation:
Trafik enligt prognosår 2040
Beräkningshöjd 1,5 m över mark

Beräknad ljudutbredning

Teckenförklaring
Väg

Spår

Planerad bostad

Planerad verksamhet

Övriga byggnader

Maximal ljudnivå
Lmax i dBA

 < 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5
80,5- 85,5
85,5- 90,5
 >= 90,5
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750299 Bilaga A05

Stockholm Väst
Järfälla Kommun
Trafikbullerutredning

Situation:
Trafik enligt prognosår 2040
Beräkningshöjd 20 m över mark

Beräknad ljudutbredning

Teckenförklaring
Väg

Spår

Planerad bostad

Planerad verksamhet

Övriga byggnader

Maximal ljudnivå
Lmax i dBA

 < 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5
80,5- 85,5
85,5- 90,5
 >= 90,5



 


