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Almarevägen
Trafikbullerutredning
Sammanfattning
Bostäderna utsätts för ljudnivåer som något överskrider
Riksdagens riktvärden. Ljudnivåerna uppgår som mest till
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Almarevägen för
huset norr om förskolan. Vid övriga byggnader blir nivån
som högst 56 dBA. För att uppfylla högst 55 dBA får dessa
inte placeras närmare Almarevägen än 15 – 20 m.
Ljudkvalitetsindex för området är 1,0 vilket är högre än
minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan byggas.
Om ljudklass B väljs avseende inomhusnivåer blir
ljudkvalitetsindex 1,8.
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Järfälla kommun utreder möjligheten att bygga bostäder intill Almarevägen i Stäket.
Området utsätts främst för buller från Almarevägen, Enköpingsvägen, E18, samt från
järnvägen. Denna rapport redovisar förväntade ekvivalenta och maximala
trafikbullernivåer för de planerade husen.

Figuren visar de planerade husen och vår numrering av bostadshusen.
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Riktvärden trafikbuller
Nationella riktvärden
Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1.
Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av
bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Ekvivalent ljudnivå
[dBA]

Maximal ljudnivå
[dBA]

Ljudnivå inomhus

30

451

Ljudnivå utomhus vid fasad

55

-

-

70

(frifältsvärde)
Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning
till bostad
1

Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt.

Boverkets byggregler BBR
Bostäder
I Boverkets byggregler, BBR 20, anges följande allmänna råd för dimensionering av
byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. Om bättre ljudförhållanden önskas kan
ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267.
Trafikbuller
Högsta tillåtna ljudnivåer inomhus från trafikbuller.
Utrymme avsett för
Ekvivalentnivå Maximalnivå
Sömn, vila och daglig samvaro

30 dBA

45 dBA

Matlagning och hygien

35 dBA

-

Anm. Maximalnivån får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22 – 06 och aldrig med
mer än 10 dBA.

Boverkets vägledning
I ”Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1”, sägs bland annat:
”Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln
I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd.
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:
•

i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till
exempel ordnad kvartersstruktur.

Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
•

av befintlig tät bebyggelse längs kollektivstråk i större städer

•

med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivstråk i större städer”

”Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras mot
andra allmänna intressen.”.
55-60 dBA
Nya bostäder bör kunna medges där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60
dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB vid fasad)
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eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida.
60-65 dBA
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad
överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45
dB vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de
övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid
uteplatser och gårdsytor.
>65 dBA
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter en avvägning
gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta miljöer
bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot
den tysta eller ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör
konsekvent orienteras mot den tysta eller bullerdämpade sidan.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de
övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid
uteplatser och gårdsytor.
Tyst sida
”Tyst sida är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dBA
frifältsvärdeE”.
”Även maximalnivån 70 dBA gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida.”.
Ljuddämpad sida
”ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45 och 50 dBA frifältsvärdeE”.
”Även maximalnivån 70 dBA gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida.”.
Uteplats
”En bra och trivsam uteplats eller balkong kan till exempel kännetecknas av en fin
omgivning och utsikt, bra väderstreck och solljus och inte minst god ljudmiljö.
Varje bostadslägenhet bör ha tillgång till uteplats, gemensam eller privat, med god
ljudmiljö i anslutning till bostaden.”
Maximal ljudnivå
”Följande faktorer har betydelse för störningen från maximalnivåer:
∗

antalet överskridanden av maximalnivån

∗

storleken på överskridandena, det vill säga hur höga nivåer det är fråga om och
hur lång tid fordonspassagen tar

∗

när på dygnet överskridanden förekommer och hur de fördelas, till exempel
enstaka överskridanden varje timme eller om dygnets samtliga överskridanden
sker mer samlat

∗

var överskridanden sker – vid fasad, uteplats eller balkong, på gården, tomten
eller utemiljön i övrigt.”
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Huvudregeln i ”Buller i planeringen” överensstämmer med riksdagsbeslut 1996/97:53.
Förskola
Boverket hänvisar i BBR till SS 25268 vad avser ljudmiljö i bl.a. förskolor. Enligt denna
finns inga krav avseende trafikbuller utomhus. I standardens föregångare SS 02 52 68
fanns karv på högst 55 dBA på minst halva gårdsplanen. Några krav på maximal ljudnivå
fanns inte.
Ibland hänvisas till Naturvårdsverkets förslag från 1991, BRÅD, Buller från vägtrafik, vad
gäller utomhuskrav vid förskolor. Enligt denna bör ekvivalent ljudnivå på lekplatser inte
överskrida 55 dBA. Några krav på maximal ljudnivå finns inte.

Trafikbuller och Planering IV
Ljudkvalitetspoäng
I Trafikbuller och Planering II introduceras ett system som innebär vägning av positiva
och negativa faktorer med avseende på risken för störning av trafikbuller.
I oktober 2006 presenterades ”Trafikbuller och Planering III” som beskriver den
genomarbetade metoden för ljudkvalitetspoäng. Vid bedömning av lämpligheten till
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer:
• Buller på trafiksidan
• Buller på gård
• Buller vid entré
• Buller inomhus
• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor
• Planlösning
• Balkonger
• Grannskapet
Ljudkvalitetssystemet har vidareutvecklats och benämns numera Ljudkvalitetsindex och
har ett särskilt avsnitt i denna rapport.

Trafikförutsättningar
Trafikflöden har erhållits från Järfälla kommun och Trafikverket.

Vägtrafik
Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.
Väg

Trafikflöde

Andel tung trafik

Skyltad hastighet

E18

54 000 f/d

8%

110 km/h

Enköpingsvägen

4 000 f/d

5%

50 km/h

Almarevägen

2 000 f/d

5%

30 km/h

Tågtrafik
Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.
Tågtyp

Antal tåg/dygn

Tåglängd

Hastighet

Gods

7 st

600 m

100 km/h

IR-tåg

114 st

200 m

160 km/h

Pendel

264 st

150 m

140 km/h
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Bedömningsgrunder
Trafikbullernivåer
Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller är Riksdagens riktvärden för trafikbuller.
Eftersom området utsätts för något för höga ljudnivåer kan inte riktvärdena uppfyllas för
alla bostäder. Avsteg från riktvärdena enligt Buller i planeringen ligger till grund för
bedömningen av ljudmiljön.
Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i detta utlåtande utgående
från:
1. Möjligheten att uppfylla målet att utanför fönster i minst hälften av
boningsrummen i varje lägenhet uppnå en ljudnivå betydligt lägre än 55 dBA.
2. Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå.
3. Möjligheten att erhålla ljudkvalitetsindex lägst 1,0.

Förslag till detaljplanekrav
Följande detaljplanekrav föreslås för aktuella hus.
Byggnaderna och bostäderna ska utformas så att
•

Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad får högst 55 dBA ekvivalent
trafikbullernivå utanför minst ett fönster.

•

Samtliga bostäder har tillgång till en gemensam eller enskild uteplats med högst
55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal trafikbullernivå.

•

Trafikbuller inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA ekvivalent och 45 dBA
maximal ljudnivå.

Kommentarer
Beräknade ljudnivåer redovisas på bilaga 1 – 6.

Utomhus
Bostäder söder om förskolan, hus 1 – 6
Med föreslagen bebyggelse finns goda möjligheter att bygga bostäder med god ljudmiljö.
Föreslagen utformning och placering av husen medför att ljudnivån uppgår till som mest
56 dBA ekvivalent nivå vid fasader mot Almarevägen. På markplan erhålls högst 55 dBA
vid samtliga hus utom det längst i söder, hus 1 och det längst i norr, hus 6. Övriga
fasader får i samtliga fall lägre än 55 dBA. För att uppfylla högst 55 dBA får husen inte
placeras närmare Almarevägen än 15 m, hus 2 – 4, 18 m hus 5 samt 20 m hus 1 och 6.
Bostäder norr om förskolan, hus 7
Endast ena sidan får 55 dBA eller lägre ljudnivå. Övriga sidor får högre än 55 dBA med
som mest 60 dBA på fasad mot Almarevägen. Bostäder med god ljudmiljö kan dock
skapas även för detta hus men då krävs tekniska lösningar i form av delvis inglasade
balkongen, burspråk eller andra åtgärder.
Förskola
En förskola planeras norr om bostadshusen. Gården kommer att få lägre än 55 dBA
ekvivalent på hela gårdsytan och 70 dBA maximal ljudnivå på största delen av gårdsytan.
På en del av gårdsytan överskrids dock 70 dBA maximal ljudnivå med som mest 5 dBA.
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Eftersom maximal ljudnivå från tung trafik överstiger 70 dBA på delar av förskolegården
har förslag framkommit på skärmar vid förskolan. Två förslag är framtagna, ett med
skärmar monterade med mellanrum och ett med heltäckande skärmar. Skärmarnas
utsträckning framgår av bilaga 8 – 10. För att ljudnivån skall minska tillräckligt krävs en tät
heltäckande skärm, minst 1,5 m hög.
I Trafikbuller och planering III föreslås att om antalet tunga fordon uppgår till högst 100 st.
per dygn skall maximal ljudnivå från personbilar användas för bedömning av maximal
ljudnivå vid bostäders uteplats. Maximal ljudnivå från personbilar blir lägre än 70 dBA på
hela skolgården och ingen skärm behövs.
Maximal ljudnivå överskrids med som mest 5 dBA och det sker högst 5 – 6 gånger under
en maxtimme. Vi bedömer därför att ljudmiljön på skolgården blir mycket god och inga
åtgärder behöver vidtas.

Inomhus
Med rätt val av fasadkonstruktion, fönster och eventuella uteluftdon uppfylls
inomhusvärdena för ljudklass B. Detta dimensioneras i ett senare skede då
planlösningar, ytterväggskonstruktioner mm finns framtaget.

Ljudkvalitet
Underlag för metoden är situationsplan, byggnadsutformning och lägenhetsplanlösningar,
samt uppgifter om förekommande bullerkällor. Metoden omfattar poängberäkning av alla
lägenheter för 9 ljudaspekter enligt beskrivning nedan. Om Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0
finns förutsättningar att skapa en god ljudmiljö.

Förutsättningar
Utifrån underlaget har följande antaganden gjorts:
•

Entréer kommer att placeras mot den bullriga sidan.

•

Bostäder utformas så att hälften av bostadsrummen inte vetter mot Almarevägen.

•

Inga balkonger placeras på fasader mot Almarevägen.

•

Samtliga bostäder uppfyller ljudklass C avseende ljudnivå inomhus.

•

Området runtomkring bostäderna anses vara måttligt bullrigt.

1. Buller på trafiksidan
Ljudnivån vid fasader för den mest bullerutsatta sidan uppgår till 56 dBA ekvivalent
ljudnivå medan övriga fasader får lägre än 55 dBA.
Ljudkvalitetspoängen variera mellan 0 och -1 där flertalet lägenheter får 0 poäng.
2. Buller på bullerdämpad sida
De flesta bostäderna har mellan 50 och 54 dBA utanför samtliga bostadsrum. Resterande
bostäder får högst 54 dBA utanför hälften av bostadsrummen.
Flertalet lägenheter får 4 poäng medan resten får 0 poäng.
3. Buller vid entré
Bedömningen utgår från dygnsekvivalent ljudnivå utanför entréer.
Samtliga lägenheter får 0 poäng utom huset norr om förskolan som får -1 poäng.
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4. Buller på gård, uteplats och balkong
Bedömningen utgår från på hur många platser, gård, uteplats och/eller balkong,
ekvivalent och maximal ljudnivå uppfyller kravet. Samtliga lägenheter kan ha tillgång till
en gård, gemensam uteplats eller balkong.
Samtliga lägenheter får 3 poäng.
5. Buller inomhus
Samtliga lägenheter uppfyller ljudklass C enligt SS 25267 avseende trafikbuller inomhus.
Samtliga lägenheter får 0 poäng.
6. Flera trafikslag/bullerkällor
Både tåg- och vägbuller påverkar området. Vägbuller finns runt hela området medan
tågbuller främst påverkar huset längst i söder.
Flertalet lägenheter får 0 poäng medan huset längst i söder får -3 poäng.
7. Planlösning
I detta tidiga skede finns inga planlösningar att utgå ifrån. Vi har dock antagit att samtliga
lägenheter har bostadsrummen jämnt fördelade på två fasader.
Ljudkvalitetspoängen variera mellan 0 och 8 där flertalet lägenheter får 4 eller 8 poäng.
8. Bullerskydd på balkong
Vi har antagit att eventuella balkonger placeras på fasader med lägre än 55 dBA
ekvivalent ljudnivå utom huset längst i norr.
Ljudkvalitetspoängen för samtliga bostäder är 2 poäng utom huset längst i norr som får 0
poäng.
9. Grannskapet
Bedömningen för grannskapet bestäms av hur bullrigt det är i det område som ligger
inom 5 minuters promenadavstånd. Grannskapet bedöms som måttligt bullrigt varför
samtliga lägenheter får 1 poäng.

Ljudkvalitetsindex
Ljudkvalitetsindex blir 1,0 för hela området. Det går att bygga ett nytt bostadsområde med
god ljudkvalitet med nuvarande förutsättningar.
Om ytterväggar inklusive fönster och eventuella uteluftdon dimensioneras så att ljudklass
B uppnås inomhus blir ljudkvalitetsindex 1,8.
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Bilagor
Bilaga 1. Ekvivalent ljudnivå markplan, 2 m över mark.
Bilaga 2. Ekvivalent ljudnivå plan 2, 5 m över mark.
Bilaga 3. Maximal ljudnivå markplan, 2 m över mark.
Bilaga 4. Maximal ljudnivå plan 2, 5 m över mark
Bilaga 5. Maximal ljudnivå markplan, 2 m över mark. Ej tung trafik.
Bilaga 6. Maximal ljudnivå plan 2, 5 m över mark. Ej tung trafik.
Bilaga 7. Maximal ljudnivå på förskolegården, utan bullerplank.
Bilaga 8. Maximal ljudnivå på förskolegården 2 m över mark, med 1,5 m högt bullerplank
längs delar av tomtgräns mot Almarevägen.
Bilaga 9. Maximal ljudnivå på förskolegården 1,5 m över mark, med 1,5 m högt
bullerplank längs hela tomtgränsen mot Almarevägen.
Bilaga 10. Maximal ljudnivå på förskolegården 2 m över mark, med 1,5 m högt
bullerplank längs hela tomtgränsen mot Almarevägen.
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