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Stora Ursvik, Sundbybergs kommun 

Trafikbullerutredning 

 

 

Uppdrag 

Genomgång, med avseende på trafikbuller, av förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i 

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun.  

 

Sammanfattning 

Byggnaderna utsätts för höga bullernivåer från vägtrafiken. Med föreslagen bostadsutformning, 

föreslaget bullerskydd utmed E18 och genomgående planlösning kan mål enligt minst avstegsfall 

B innehållas.  

 

Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå finns på 

gårdarna.  

 

Med lämpligt val av yttervägg, och fönster med hög ljudreduktion kan gällande riktvärden 

inomhus innehållas. 

 

 

 

 

ÅF-Infrastructure AB 

Ljud & Vibrationer 

Stockholm  

  

 Granskad av 

 

Åsa Lindkvist    Lars Lindström Kvalitetsrådgivare 
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1 Underlag 

 Trafikbullerutredning 554931-A, daterad 2010-07-08 

 Trafikbullerutredning 554931-B, daterad 2013-08-06 

 Uppdatering trafikprognoser, Stora Ursvik, Ramböll, daterad 2013-02-22 

 Digitala terrängmodeller erhållna av Strategisk arkitektur, mars 2014 

 

2 Bakgrund 
Nya bostäder planeras i Stora Ursvik. I en tidigare trafikbullerutredning har möjliga bullerskydds-

åtgärder för att innehålla gällande riktvärden för planerade bostäder diskuterats.  

 

Bostadsutformningen har efter det omarbetats med slutna kvarter och ett effektivt bullerskydd 

med bakomliggande aktivitetspark utmed E18. I denna rapport redovisas ekvivalent och maximal 

ljudnivå från trafikbullret för den nya bostadsutformningen. 

 

3 Riktvärden 

Riksdagsbeslut 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, fastställde 

riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 

följande sammanfattning. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dBA 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30   45 (nattetid)
1)

 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats      70 
2)) 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
1)

 Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06. 

2)
 Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden 

göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen i 

varje lägenhet. 
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Trafikbuller och planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och 

miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller ”Trafikbuller 

och planering”. I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. 

Dessa är i sammanfattning: 

Kvalitetsmål 
 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus 

 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i 

tätbebyggelse (frifältsvärde) 

 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 

 70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde) 

Avstegsfall A 
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och 55 

dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av 

bostadsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till 

bostaden. 

Avstegsfall B 
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den 

tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA för 

minst hälften av bostadsrummen. 

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

standard för ljudklassning av bostäder SS 25267. Detta innebär följande riktvärden för trafikbuller 

inomhus. 

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

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 
1)

 

Kök 35 dBA - 
3)

 Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 
I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C uppfyller 

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. 

Trafikverkets mål 
Trafikverket del väg, tidigare Vägverket, har regeringsuppdrag att åtgärda alla bostadsmiljöer 

med ekvivalent ljudnivå över 65 dBA på grund av trafiken på det statliga vägnätet. På sikt kan, 

enligt vägverkets bedömning, detta uppdrag utökas till att omfatta alla bostadsmiljöer över 55 

dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Detta kan medföra att dessa mål även ska gälla för 

tillkommande bostadsbebyggelse längs statliga vägar. 
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4 Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna 

att innehålla kraven på: 

 

 högst 55 dBA utanför samtliga fasader  

 högst 55 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet, Avstegsfall B 

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå 

 högsta trafikbullernivåer inomhus 

5 Trafikuppgifter 
Följande trafikuppgifter för år 2015, är erhållna från tidigare utredning samt Ramböll rapport för 

år 2025 och ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  Fordon/ 

ÅMD 

Andel tung trafik,  

% 

Hastighet, km/h 

Ulvsundaleden E18 73 000 10 70  

Ramper vid Ulvsundaleden 68 500 10 70 

Enköpingsvägen 43 000 10 60 

43 500 10 60 

41 000 10 60 

Spårvägsgata 9 500  5 30 
 

För trafikmängder på lokala gator se bilaga 554931 C08. För bussgatan antas kvartstrafik och 

bussar som kör med hastigheten 30 km/h. 

I området planeras även för Tvärbana/Spårväg med 10 min trafik enligt nedan. 
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6 Beräknade trafikbullernivåer 

Trafikbullernivåer har beräknats enligt de samnordiska beräkningsmodellerna för väg- och 

spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4635 och 4935).  

På ritning 554931 C01 redovisas ljudutbredningen för ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik 

på markplan, 2 m över mark. Den ekvivalenta ljudnivån på gårdarna understiger 50 dBA på 

markplan. Ekvivalent ljudnivå i aktivitetsparken varierar mellan 50-60 dBA. 

På ritning 554931 C02 redovisas ljudutbredningen för maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik 

på markplan. Samtliga gårdar har maximala ljudnivåer som understiger 70 dBA.  

För att redovisa ljudnivån vid fasad och våningsplan har även fasadberäkningar utförts. I 

bilagorna 554931 C03- C07 redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad i 3D från fem olika vyer. Mest 

utsatta bostadsfasad mot E18 får upp mot 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mest utsatta 

fasad mot Enköpingsvägen får upp mot 67 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Kontorsbyggnader mot Enköpingsvägen och E18 har över 65 dBA.  

 

7 Kommentarer 

7.1 Högst 55 dBA vid samtliga bostadsfasader 

Mer än hälften av bostäderna får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och riksdagens 

riktvärde innehålls.  

För bostäder mot trafikerade gator kommer ekvivalent ljudnivå vid fasad att överstiga 55 dBA. 

För att dessa bostäder ska innehålla högst 55 dBA vid fasad krävs mycket höga bullerskydd 

utmed gatorna samt begränsad trafik på E18, varför bedömningen sker utifrån avstegsfall B.  

7.2 Högst 55 dBA vid hälften av bostadsrummen 

Med föreslagen bostadsutformning och genomgående lämplig planlösning kan högst 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad för minst hälften av bostadsrummen erhållas. Mål enligt minst 

avstegsfall B kan innehållas.  

7.3 Ljudnivån på uteplats 

Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå finns på 

gårdssidan.  

Samtliga slutna gårdar erhåller ekvivalenta ljudnivåer som understiger 50 dBA. 

Gårdar bör inte planeras i anslutning till portaler i byggnader med fasad mot väg E18  

Den ekvivalenta ljudnivån i de gröna kilarna är cirka 50 dBA. 

7.4 Ljudnivån inomhus 

Med rätt val av yttervägg, uteluftdon och fönster med hög ljudreduktion kan gällande riktvärden 

inomhus innehållas. 
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