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Sammanfattning 

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår på en 20 km 

lång del av Mälarbanan. Genom Sundbyberg förläggs Mälarbanan i en tunnel, den 1,4 km långa 

Sundbybergstunneln. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg.  

 

Inom ramen för detaljplanearbetet för Västra delen har Structor Akustik fått uppdraget att 

genomföra en bullerutredning. Denna rapport innehåller beräkningsförutsättningar, 

bedömningsgrunder, beräkningsresultat och kommentarer av bullersituationen inom planområdet. 

 

Området påverkas av väg och spårtrafik samt buller från Bromma flygplats, stomljud och 

vibrationer. 

 

Byggnaderna påverkas av markbuller från Bromma som överstiger riktvärden för 

verksamhetsbuller. Det innebär att en stor del av lägenheterna behöver planeras med tillgång till 

ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen. Även trafikbullret medför i många lägen att 

lägenheterna behöver ha tillgång till en ljuddämpad sida. En ljuddämpad sida ska vara ljuddämpad 

för alla bullerslag. I och med att ljudet påverkar bebyggelsen från flera håll är en jämnhög, sluten, 

kvartersstruktur att föredra från bullersynpunkt. 

 

För att klara ljuddämpad sida för alla bullerslag behöver kvartersstrukturen justeras och 

skärmåtgärder tillämpas i de mest utsatta lägena.  

 

Stomljud från tågtrafiken på Mälarbanan kräver att stomljudsminskande åtgärder vidtas på 

järnvägen i tunneln. Om även godståg ska klara riktvärdet krävs att de närmsta bostäderna även 

vibrationsisoleras. Enligt Trafikverkets basprognos förväntas färre än fem godstågspassager år 

2040, därmed är godstågen inte dimensionerande för åtgärder.  

 

Vid kv F, G och H krävs omfattande åtgärder för att minska kännbara vibrationer. Både genom 

mycket stabil grundläggning av järnvägen, t ex på en pålad betongplatta, och snedpålning av 

byggnaderna. Det kan även bli aktuellt med vibrationsisolering av byggnaderna. Kännbara 

vibrationer blir högre i träbyggnader än i byggnader med tung stomme. Därför är en tung stomme 

att föredra från vibrationssynpunkt.  

 

Växlar, spårkorsningar och andra rälsskarvar gör att stomljud och vibrationer ökar väsentligt och 

bör inte finnas närmare än 100 m från bostadsbyggnader, vare sig spåret är grundlagt på fast eller 

mjuk mark. Enligt Underlagsrapport Buller planeras inte några växlar närmare än så.    

 

Trafikbullersituation vid befintliga bostäder nära spåret ändras stort jämfört med nollalternativet, i 

och med att bullret orsakat av järnvägstrafiken försvinner. Dock orsakas en stor del av bullret av 

den kvarvarande vägtrafiken. I kv Enen är minskningen av bullret störst, eftersom Järnvägsgatan 

leds söder om kv B, C1 och C2. 
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BILAGOR 

1. Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark  

2. Trafikbuller, maximal ljudnivå dag- och kvällstid 1,5 m över mark 

3. Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (högsta ljudnivån för någon våning)  

4. Trafikbuller, maximal ljudnivå natt vid fasad (högsta ljudnivån för någon våning) 

5. Markbuller, ekvivalent ljudnivå kvällstid 1,5 m över mark  

6. Markbuller, ekvivalent ljudnivå kvällstid vid fasad (högsta ljudnivån för någon våning) 

7. Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå (3D-vy)  

8. Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå (3D-vy) 

9. Markbuller, dygnsekvivalent ljudnivå (3D-vy)  

10. Markbuller, dygnsekvivalent ljudnivå (3D-vy) 

11. Ljuddämpade sidor  

12. Ljuddämpade sidor (3D-vy)  

13. Ljuddämpade sidor (3D-vy) 
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1 Bakgrund 

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår på en 20 km 

lång del av Mälarbanan. Genom Sundbyberg förläggs Mälarbanan i en tunnel, den cirka 1,4 km 

långa Sundbybergstunneln. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. 

I planen ska i första hand bostäder byggas. Möjlighet för förskolor planeras i kvarter F och G.  

 

Structor Akustik har fått uppdraget att utföra en bullerutredning för dp Västra delen som underlag 

till samråd för planarbetet. 

 

Denna rapport innehåller beräkningsförutsättningar, bedömningsgrunder, beräkningsresultat och 

övergripande kommentarer av bullersituationen inom planområdet.  

 

Bullersituationen i planområdet är komplicerad. Byggnaderna påverkas av buller från vägtrafik och 

i viss mån spårburen trafik (i västra delen vid tunnelmynningen) samt sk markbuller från Bromma 

flygplats (se avsnitt 5.3). Trafikbuller bedöms enligt trafikbullerförordningen och markbuller enligt 

Boverkets riktvärden för verksamhetsbuller (se avsnitt 2). Där vissa riktvärden överskrids vid fasad 

behöver lägenheterna ha tillgång till en ljuddämpad sida. Denna sida ska vara ljuddämpad för 

samtliga bullerslag. De riktvärden som styr detta är olika för de olika bullerslagen. Se vidare 

resonemang i avsnitt 6.1.  

 

 
Figur 1. Programområdet. Röda kvarter är ny planerad bebyggelse och grå befintlig bebyggelse [från 

planprogram 2018-03-13]. Det grön-gula stråket i bildens mitt är järnvägstunneln.  
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Figur 2. Planområdet (i färg) med kvartersnamn. [Belatchew Arkitekter AB] 

 

I denna rapport utreds det så kallade scenario 2A framtaget av Belatchew Arkitekter. I scenariot 

utreds den högsta exploatering som är möjlig utifrån gällande förutsättningar. I scenario 2B tas inte 

hänsyn till inflygning till Bromma, och punkthusen är högre än i scenario 2A.  

 

 
Figur 3. Scenario 2A, flygvy från sydost (något justerat nu). [Belatchew Arkitekter AB] 

2 Bedömningsgrunder 

Riktvärden för buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta för 

det aktuella området. Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av 

kommunstyrelsen den 12 mars 2018. 
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2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 

grund för bedömningen i denna plan. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 

b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 

tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 

kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

2.2 Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller 

Vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder görs bedömning utifrån de riktvärden som ges 

i Boverkets allmänna råd2 om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 

verksamhet med liknande karaktär. Dessa allmänna råd förtydligas i en vägledning3 från Boverket.  

 

Vårdlokaler, förskolor och skolor kan i vissa avseende jämställas med bostäder. I dessa fall kan 

dessa riktvärden tillämpas under den tid som verksamheten normalt pågår. Friytor i anslutning till 

dessa kan jämställas med uteplats vid bostad. 

 

Riktvärdena anges i Tabell 3 och Tabell 4. Vid uteplats, om sådan planeras, gäller riktvärdena i 

Tabell 4. 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
2 BFS 2020:2 ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet 

med likartad ljudkaraktär”, Boverket 
3 ”Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – en vägledning, 

Boverket rapport 2020:8 
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Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) Högsta 

ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 

samt lör- sön-  

och helgdag kl 

06-18 

Natt kl 22-06 Momentana 

ljud nattetid  

kl 22-06 

Zon A a) 50 45 45 55 b) 

Zon B 60 55 50  55 c) 

Zon C > 60 > 55 > 50 > 55 c) 

Zon A  Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer 

Zon B  Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna 

bulleranpassas 

Zon C  Bostadsbyggnader bör inte medges över angivna nivåer 

a) För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt 

tabell ”Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida” nedan. 

b) Överskrids riktvärdet ska samma bedömning göras som att de ekvivalenta ljudnivåerna överskrids. Alltså 

byggnaderna ska bulleranpassas så att riktvärdena för Zon B uppfylls 

c) Gäller i första hand ljuddämpad sida 

 

Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, 

slag i transportörer, lossning av metallskrot etc. eller innehåller tydligt hörbara tonkomponenter bör 

riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA. Detta gäller ej ljuddämpad sida.  

 

Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas 

för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas 

för minst en timme, även vid kortare händelser.” 

Tabell 4. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde 

utomhus vid bostadsfasad och uteplats. 

  
Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) 

Högsta 

ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad och 

uteplats 

Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 Natt kl 22-06 Momentana 

ljud nattetid  

kl 22-06 

Ljuddämpad sida 45 45 40 55 

2.3 Riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor 

För skolor och förskolor finns det riktvärden för trafikbuller inomhus och vid friytor utomhus, men 

inte vid fasad. I detaljplaneskede utreds ljudnivåer vid friytor, där bedömningen utgår från 

Naturvårdsverkets4 riktvärden för friytor. 

Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar är snarlika de som tidigare angetts av Boverket5. En 

skillnad är att Naturvårdsverkets riktvärden avser dygnsekvivalent ljudnivå (årsmedeldygn) medan 

Boverkets riktvärden avser dagvärde. 

Värdena som anges för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 

uppfyllas. För övriga ytor är värdena en målsättning.  

 
4 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”, Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17 
5 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö” Boverkets rapport 2015:8  
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Tabell 5. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet  

50 70a 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70a
 

a) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07–18). 

Enlig Boverket3 bör riktvärden avseende verksamhetsbuller vid uteplats tillämpas på de ytor där 

pedagogisk verksamhet bedrivs. Riktvärdena gäller för de tider verksamheten pågår.   

2.4 Vibrationer 

Det finns inga nationellt fastställda riktvärden för vibrationer. Enligt Trafikverket6 får vibrationer i 

bostäder och vårdlokaler uppgå till som mest 0,4 mm/s RMS vägd vibrationsnivå. Värdet gäller för 

en trafikårsmedelnatt kl 22-06 och får överskridas högst 5 ggr/natt.  

2.5 Stomljud 

För bostadsrum tillämpar Trafikverket6 riktvärdet LmaxF 32 dBA (gäller för en trafikårsmedelnatt 

kl 22-06 och får överskridas högst 5 ggr/natt) som högsta nivå vid passage. I undervisnings- och 

vårdlokaler har inte Trafikverket något riktvärde, men Trafikförvaltningen7 anger LmaxF 45 dBA 

som högsta nivå vid passage.  

 

I underlagsrapporten8 till miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen används riktvärdet 

LmaxF 35 dBA för befintliga bostäder. Eftersom riktvärdet justerats av Trafikverket efter arbetet med 

järnvägsplanen används i denna rapport riktvärdet LmaxF 32 dBA för nya bostäder.    

 

I kontorslokaler gäller enlig BBR, som hänvisar till SS 25268:20079, LmaxF 35-45 dBA, beroende på 

lokaltyp. 

3 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen:  

- Digital terrängmodell för området från Structor Akustiks tidigare utredning ”Sundbybergs 

nya stadskärna, Rapport nummer 2018-093 r01, 2018-12-03” kompletterad med underlag 

från projektservern 2022-03-04 och Metria 2022-03-23  

- Situationsplan erhållen från beställaren 2022-03-04 

- Västra SNS, Alternativt scenario 2A och B, Belatchew Arkitekter AB, 2021-06-18 

- Vägtrafikuppgifter erhållna från Sundbyberg Stad 2018-08-09 med komplettering 

2018-08-21. Verifierade av staden 2022-03-17 

- Tågtrafikuppgifter för år 2040 enligt Trafikverkets databas. Från 

210415_trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx 

- Järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg) via Trafikverkets hemsida  

- Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, Sundbybergs och Stockholms kommun, 

Stockholms län, Underlagsrapport Vibrationer och stomljud, TRV 2015/87751 2020-01-15 

via Trafikverkets hemsida 

 
6 Trafikverket, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021 V2.0  
7 RiBuller, ”Riktlinjer Buller och vibrationer”, Trafikförvaltningen, SL-S-419701 rev 10, 2021-12-09 
8 Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, Sundbybergs och Stockholms kommun, Stockholms län, Underlagsrapport 

Vibrationer och stomljud, TRV 2015/87751 2020-01-15 
9 SVENSK STANDARD SS 25268:2007, Byggakustik - ljudklassning av utrymmen i byggnader 
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- Underlag till järnvägsplan – FÖR GRANSKNING, Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, 

Sundbybergs och Stockholms kommun, Stockholms län, Underlagsrapport Buller, 

TRV 2015/87751 2020-01-15 

- Riksintresseprecisering Bromma Stockholm Airport, Trafikverket, TRV 2015/10952, 

2015-04-27 

- Revidering av markbullerkurvor Bromma Stockholm Airport, Trafikverket, 

TRV 2015/10952, 2017-02-24 

- Bromma Stockholm Airport, Riksintresseprecisering för Markbuller, Swedavia AB, 

2016-09-27 

- Översiktsplan för Sundbyberg, Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart, fastställd  

2018-04-23 

4 Beräkningsförutsättningar 

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.2. 

Beräkningarna har utförts med 2 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på 

höjden 1,5 m över mark med en täthet om 5 × 5 m. 

 

Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden, vilket är ljudnivåer utan inverkan av reflex i 

egen fasad. I utbredningskartor är fasadreflexer inkluderade. Ljudnivån i en utbredningskarta är 

därför högre än motsvarande frifältsvärde nära en byggnad. Riktvärdena är givna som 

frifältsvärden. Fasadvärdena kan därmed jämföras med riktvärden. Utbredningskartorna används 

för bedömning av ljudnivån t ex vid uteplatser på visst avstånd från fasaderna, i parkområden och 

generellt i området. 

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med de nordiska beräkningsmodellerna för väg- 

och spårtrafik (NV 4653 och NV 4935). Modellerna tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp 

och trafikflöden. De förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla 

riktningar. Det kan verka motsägelsefullt, men motsvarande förhållanden uppträder i vissa 

situationer, t ex inversion.  

 

Vid järnvägsväxlar har en korrektion om +6 dB lagts till.  

4.2 Beräkningsmodell för verksamhetsbuller 

Beräkningar för verksamhetsbuller (markbuller från Bromma) har utförts i enlighet med den 

internationella standarden ISO 9613–2 ”Acoustics - Attenuation of sound during propagation 

outdoors - Part 2: General method of calculation”. Beräkningarna utförs i oktavbanden 

63-8 000 Hz. Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och typ av bullerkälla. Den 

förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. Det kan verka 

motsägelsefullt, men motsvarande förhållanden uppträder i vissa situationer, t ex inversion. 

4.3 Terrängmodellen 

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria samt underlag från projektplats 

för planerade ändringar av markhöjder. Vägbanor, parkeringar, vattenytor och industriområden har 

antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt mjuk, i enlighet 

med de nordiska beräkningsmodellerna. 

4.4 Befintliga bullerskyddsskärmar 

Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Längs 

Ulvsundavägen (länsväg 279) löper en ca 3 m hög bullerskärm förbi Annedal. På bron över 

Mälarbanan är den ca 1,6 m hög. Skärmen är inlagd i beräkningsmodellen.   
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4.5 Avsteg från standard 

Området som modellerats inkluderar avstånd mellan källa och mottagare som överstiger de största 

avstånd som anges i beräkningsstandarden för vägtrafikbuller. Detta medför att beräknade 

ljudnivåer är högre än om standarden följts, vilket medför en säkerhetsmarginal vid bedömningen. 

4.6 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts med kommentar om anledning: 

- Vägtrafikbuller för vägar under 1 000 fordon. 

Vägar med mindre än 1 000 fordon har inte tagits med i beräkningarna. Detta för att de 

bedöms ha liten påverkan jämfört med vägarna med höga trafikflöden och för att begränsa 

beräkningstiden.  

5 Trafikuppgifter 

5.1 Vägtrafik 

Trafikflödet är beräknat av Sundbybergs stad utifrån en övergripande simulering genomförd av 

WSP och bygger på antaganden vad gäller framtida utveckling av infrastruktur samt 

markanvändning för år 2040 inom Sundbyberg och år 2030 utanför staden. De olika årtalen beror 

på att regionala trafikflöden bara fanns för år 2030 (baserade på markanvändning 2030 i regionen). 

Inom Sundbybergs stad togs hänsyn till den möjliga markanvändning 2040 (t ex Madendalen och 

nya fastigheter inom SNS). Simuleringen innehåller ingen reglering av motorfordonstrafik så som 

begränsning i utformning, tider eller effekter av Mobility Management-åtgärder. Trafikflödet är 

inte en prognos utan ett värstafall. 

 

Sundbyberg stad arbetar målstyrt med mobilitet. Ett av målen är att minska bilanvändande. Detta 

bedöms få effekter på trafikflödena på sikt. Inga beräkningar har utförts med avseende på detta pga 

stora osäkerheter i dagsläget. Den målstyrda planeringen kommer dock att kunna påverka 

bullernivåerna på sikt. 

 

I bullerutredningen har trafikflöden i scenario 2030 JA1 för maxtimme förmiddag använts. Dessa 

har i sin tur räknats upp till ÅDT enligt schablon att maxtimme avser ca 10% av hela dygnets 

trafikflöde. 

 

Tung trafik har erhållits via uppskattning av tung trafik utifrån mätningar och planerade busslinjer 

inom området. Uppskattningen av busstrafik har gjorts av trafikanalytiker på Sundbyberg stad.  
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Figur 4. Använda trafikflöden i närområdet (fordon/dygn, andel tunga fordon, skyltad hastighet). 

 

Trafiken på Ulvsundavägen har hämtats från Miljöbarometern och räknats upp till år 2040 med 1% 

ökning per år. Trafikflödet är 66 100-73 300 fordon/dygn, skyltad hastighet 70 km/h och 8,5 % 

tunga fordon förbi planområdet.  

5.2 Spårtrafik 

Spårtrafik på järnväg har erhållits från Trafikverkets basprognos. I och med järnvägens 

överdäckning påverkar denna spårtrafik endast utkanten av området, åt väst. 

 
Tabell 6. Järnvägstrafik år 2040 (från Trafikverkets basprognos) 

Tågtyp Hastighet 

[km/h] 

Tåglängd 
(medel/max) 

[m] 

Antal per dygn  

Godståg innerspår 90 578/630 0,5 

X60* innerspår 80-120 214/214 242 

Godståg ytterspår 90 578/630 0,5 

X60 ytterspår 80-120 107/214 35 

X40 ytterspår 80-160 82/122 49 

* pendeltåg 

 

I bullerutredningen till MKBn för järnvägsplanen anges att högsta hastighet genom tunneln är 

115 km/h. Godståg antas hålla 90 km/h och pendeltåg 70 km/h. Från tunnelmynningen och västerut 

(kv A, G och H) är hastigheten för X40 och X60 på ytterspår 160 km/h och pendeltåg 120 km/h. 

5.3 Markbuller Bromma 

Området påverkas av markbuller från Bromma flygplats. Markbuller är bullret flygplatsen orsakar 

utöver det från flygplan på start/landningsbanan och i luften. Markbuller orsakas t ex av taxande 
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flygplan, stillastående flygplan som kör motorerna och plogbilar. Markbuller bedöms som 

verksamhetsbuller.  

 

Bromma flygplats har redovisats som riksintresse sedan 1989. På Trafikverkets hemsida anges ”De 

riksintresseanspråk som en myndighet gör ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. För Trafikverkets del är det således funktionen hos 

transportsystemet som ska säkerställas.” Vid kommuners fysiska planering ska hänsyn tas till 

riksintressen. I Sundbybergs översiktsplan från 2018 finns inte markbuller från Bromma med.  

 

Trafikverkets Riksintresseprecisering visar att markbullret är något högre kvällstid än dagtid. 

Nattetid förekommer inte någon verksamhet vid Bromma. I och med att markbullret är högst 

kvällstid och riktvärdet är strängast då så är kväll den dimensionerande perioden. Kvällstid 

påverkas planområdet av markbuller på 45-50 dBA ekvivalent ljudnivå (beräknat 8 m över mark) 

(Figur 5). Det presenteras som en konsekvens av verksamheten. Bromma flygplats har inte något 

villkor specifikt för markbuller. Fn pågår en översyn av riksintressepreciseringen för markbuller. 

Den beräknas vara klar hösten 2022. Swedavia vill inte ge någon indikation på om det förändrar 

situationen innan utredningen är klar.  

 

Vid planläggning av bostäder gäller Boverkets riktvärden för verksamhetsbuller. Enligt dessa är 

riktvärdet för verksamhetsbuller 45 dBA kvällstid. Överskrids det (upp till 55 dBA) kan lägenheter 

byggas, men de måste utformas med ljuddämpad sida. Överskrids 55 dBA kan inte bostäder 

byggas. För att en sida ska räknas som ljuddämpad är riktvärdet 45 dBA.  

 

 
Figur 5. Ljudnivå för markbuller. Gult avser 45-50 dBA och orange 50-55 dBA ekvivalent ljudnivå 8 m över mark 

under kvällstid 18-22. Bild: Swedavia. 

 

I Swedavias miljörapport 2018 som redovisar utfallet för år 2017, Figur 6, dras slutsatsen att 

bullernivåerna har blivit något lägre än tidigare år, då taxning kan utföras snabbare nu än tidigare. 

OBS! Det är olika färgskala och beräkningshöjd i Figur 5 och Figur 6. Utfallet 2017 var minst 

Planområde 
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5 dBA lägre än Riksintressepreciseringen. Under 2017 uppgick antalet flygrörelser till 59 400. 

Under 2018 var det ungefär detsamma och under 2019 något lägre. 2020 sjönk antalet flygrörelser 

till 20 222 pga coronapandemin.  

 

 
Figur 6. Markbuller från Bromma 2 m över mark, 2017. Grönt avser 50-55 dBA och orange 55-60 dBA ekvivalent 

ljudnivå under kvällstid 18-22. Planområdet ligger utanför denna bild. OBS! Ej samma färgskala som i Figur 5. 

Bild: Swedavia.  

 

Swedavia AB är de som har fullständig information om bullerkällorna och hur de ska modelleras. 

Swedavia har tillfrågats om de har möjlighet att utreda bullret, men pga tidplanen i detta projekt har 

de inte möjlighet till det. Därför har i denna utredning gjorts ett försök att efterlikna 

bullerspridningen av markbuller. Ett antal bullerkällor (linje och punkt) har placerats ut på höjden 

3 m över mark och de har justerats för att efterlikna resultatet i Swedavias utredning. En viss 

skillnad uppstår dock, pga ofullständig kännedom om beräkningsförutsättningarna, bl a källstyrka.  

6 Resultat och åtgärdsförslag 

Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 

Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 

6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad 

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas i bilaga 3-10. Byggnaderna påverkas av väg- och 

spårtrafikbuller samt markbuller från taxande och uppställda flygplan på Bromma flygplats. Av 

dessa är markbullret det som ger störst påverkan. Markbullret uppgår till som högst 51 dBA 

kvällstid. Det innebär att många bostäder ligger i det som Boverket kallar Zon B, högst 55 dBA 

kvällstid. Någon skillnad görs inte på olika lägenhetsstorlekar. I Zon B kan bostäder accepteras om 

de är bulleranpassade. Med det menas att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet har 

tillgång till en ljuddämpad sida. I och med att de olika bullerslagen påverkar byggnaderna från 

olika håll kommer det krävas stort arbete för att tillskapa ljuddämpade sidor. En ljuddämpad sida 

ska vara ljuddämpad med hänsyn till alla bullerslag. Det innebär högst 45 dBA ekvivalent 
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markbuller, högst 55 dBA ekvivalent trafikbuller samt högst 70 dBA maximal ljudnivå orsakad av 

trafik. I bilaga 11, 12 och 13 sammanställs vilka fasader som är ljuddämpade (för samtliga 

bullerslag), var lägenheter kan planeras utan ljuddämpad sida och var lägenheterna behöver ha 

tillgång till ljuddämpad sida.  

 

I och med att bullret kommer från flera håll är en jämnhög, sluten, kvartersstruktur att föredra från 

bullersynpunkt. Det medför att ljuddämpade sidor kan skapas mot gårdarna. I punkthus är det svårt 

att skapa ljuddämpade sidor.  

 

Som exempel visas kv C1 (Figur 7) och E1 (Figur 8). Om kv C1 görs mer jämnhögt finns stora 

möjligheter att tillskapa ljuddämpade sidor. I kv E1 är det mycket svårt att tillskapa ljuddämpade 

sidor. Möjligen kan det göras med t ex balkonger och loftgångar. Dessa måste dock ha täta räcken 

och extra skärmningar, vilket tillåts för endast 5 % av antalet lägenheter.   

 

  
Figur 7. Kv C1. Påverkas av markbuller från syd samt vägtrafikbuller från syd och ost. På gula sidor är 

markbullret så högt att lägenheterna behöver ha tillgång till ljuddämpad sida (grön). På orangea sidor är 

trafikbullret så högt att stora lägenheter behöver ha tillgång till ljuddämpad sida (grön). Vid ljusblå fasader kan 

lägenheter planeras utan ljuddämpad sida. Ljusblå fasader uppfyller dock ej kraven för ljuddämpad sida.   

 

   
Figur 8. Kv E1. Påverkas av markbuller från syd samt vägtrafikbuller från nord och ost. På gula sidor är 

markbullret så högt att lägenheterna behöver ha tillgång till ljuddämpad sida (grön). Även norra sidan påverkas 

av markbuller genom reflex i kv C1. På orangea sidor är trafikbullret så högt att stora lägenheter behöver ha 

tillgång till ljuddämpad sida (grön). Vid ljusblå fasader kan lägenheter planeras utan ljuddämpad sida. Ljusblå 

fasader uppfyller dock ej kraven för ljuddämpad sida. Eftersom huset är så smalt blir det svårt att tillskapa 

ljuddämpade sidor.  
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6.2 Ljudnivå vid uteplats 

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 

gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll klaras. 

Gemensamma uteplatser som uppfyller kraven kan i de flesta kvarter tillskapas på gårdarna. I kv D 

kan en gemensam uteplats anordnas på den upphöjda delen och i kv E1, E2 samt H på taken. Se 

bilaga 1 och 2.  

6.3 Ljudnivå inomhus 

På de nedersta delar av fasaderna i kv A, B E1, E2 och F uppgår den ekvivalenta trafikbullernivån 

till mellan 65 och 70 dBA. Här krävs mycket god ljudreduktion för att klara riktvärdena för 

ljudmiljö inomhus. I kv A, C och D uppgår den ekvivalenta ljudnivån som högst till 65 dBA. Här 

krävs god ljudreduktion för att klara riktvärdena för ljudmiljö inomhus. Markbullret är något högre 

kvälls- än dagtid. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår kvällstid som högst till omkring 

51 dBA. Det innebär inte några särskilt höga krav på fasadernas ljudreduktion.  

 

Vid projekteringen av byggnadernas valda fasadkonstruktioners måste ljudisolerande egenskaper 

detaljstuderas för att säkerställa att riktvärden för inomhusmiljön uppfylls.  

6.4 Vibrationer och stomljud 

Kännbara vibrationer, eller komfortstörande vibrationer, är vibrationer som inte är skadliga för 

byggnader, men påverkar människor. Stomljud är vibrationer som uppstår vid tåghjulens kontakt 

med rälsen och fortplantar sig genom marken och upp byggnadens stomme. Där får de väggar, golv 

och tak att vibrera så att ljud uppstår. Fenomenen är lika varandra, men de berör olika 

frekvensområden och de uppfattas med olika sinnen.  

 

Vibrationer och stomljud utreds i Structor Akustiks rapporter 2021-152 r01 ”Sundbybergstunneln, 

Stomljud och vibrationer” och 2021-152 r02 ” Sundbybergs nya stadskärna, Dp Västra, 

Vibrationsmätning”. I rapport 2021-152 r01 konstateras att tunneln behöver förses med en bra 

vibrationsisolering för att riktvärden för stomljud inte ska överstiga riktvärdena. Beroende på 

vilken tågtyp som ska anses dimensionerande för åtgärder kan även byggnaderna behöva 

vibrationsisoleras. De tågtyper som kräver att byggnaderna vibrationsisoleras är RC-loksdragna 

passagerartåg och godståg. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2040 passerar inga RC-

loksdragna passagerartåg och antalet godståg uppgår till ett per dygn. För övriga tågtyper kan 

riktvärdet 32 dBA för stomljud i bostäder klaras med en mycket effektiv ballastmatta i bankroppen. 

Mycket effektiv innebär att insättningsdämpningen är 20-22 dB.  

 

Växlar, spårkorsningar och andra avbrott i rälsen medför att beräknade stomljudsnivåer ökar med 

6 dB och bör därmed inte finnas närmare än 50-100 m från bostadsbyggnader. Enligt 

Underlagsrapport Buller planeras inga växlar närmare än så (Figur 9). Om det ligger någon växel i 

tunneln framgår ej.  
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Figur 9. Växellägen för nya spåret markerade med gröna fyrkanter. Närmsta nya byggnadens (kv H) läge 

ungefärligt markerad med vit fyrkant.  

 

Resultat från mätningar och beräkningar i rapport 2021-152 r02 visar att kännbara vibrationer 

kommer uppträda där järnväg och byggnader går på mjuk mark om inte vibrationsminskande 

åtgärder vidtas. Vid kv F, G och H bör en noggrann utredning göras, eftersom marken består av ett 

mer än 10 m djupt skikt av mjuk mark. Utredningen kan komma att visa att byggnaderna behöver 

grundläggas på vibrationsisolatorer. Det har gjorts vid t ex Liljeholmstorget i Stockholm. 

Träbyggnader är mer känsliga för vibrationer än byggnader med tung stomme. Om inte åtgärder 

vidtas beräknas kännbara vibrationer uppgå till 2,4 mm/s på bjälklag i byggnader med trästomme 

och 0,7 mm/s i byggnader med tung stomme. Det ska jämföras med riktvärdet 0,4 mm/s. Värdena 

avser tågtyp X40. Godståg kan ge upphov till väsentligt högre nivåer. Enligt Trafikverkets 

basprognos passerar dock färre än fem godståg nattetid år 2040. Därmed är de inte 

dimensionerande för åtgärder.  

 

Där banan inte går på fast mark bör bankroppen göras mycket stabil, dels för att ballastmattan ska 

få avsedd effekt, dels för att minimera uppkomsten av kännbara vibrationer. Det kan innebära att 

järnvägen grundläggs på en pålad betongplatta. I planbeskrivningen för sträckan10 finns en 

principskiss för hur Sundbybergstunneln ska utformas (Figur 10). Under förutsättning att 

bottendelen består av betong är det en gynnsam utformning för att minska vibrationerna. 

Motsvarande grundläggning bör fortsätta så långt västerut förbi kv H att risken för kännbara 

vibrationer minimeras.    

 

Växlar, spårkorsningar och andra avbrott i rälsen medför att beräknade vibrationsnivåer ökar med 

en faktor 2 och bör därmed inte finnas närmare än 50-100 m från bostadsbyggnader. Enligt 

Underlagsrapport Buller planeras inga växlar närmare än så. 

 

 
10 GRANSKNINGSHANDLING, MÄLARBANAN Huvudsta – Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms 

län, Järnvägsplan, PLANBESKRIVNING, 2021-08-20 
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Figur 10. Principskiss för utformning av Sundbybergstunneln. 

6.5 Ljudnivå vid skolgård 

I kv F och G kan det bli aktuellt med förskolor. För trafikbuller gäller riktvärdena 50 dBA och 

55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. För markbuller gäller 45 dBA 

ekvivalent ljudnivå dag- och kvällstid. Så gott som hela gårdarna i kv F och G uppfyller dessa 

riktvärden.  

6.6 Flygbuller 

Området ligger utanför Brommas influensområde för flygbuller, se Figur 11. 

 

 
Figur 11. Influensområde Bromma år 2038. Källa: Trafikverket. 

Planområde 

Influensområde flygbuller FBN 55dB(A) 

enligt trafikprognos för år 2038  
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6.7 Verksamhetsbuller – övriga verksamheter 

I västra utkanten av området ligger idag Anti-Corrosion Sverige AB som är en återförsäljare, 

uthyrare och serviceutförare av antikorrosionsutrustning. Majoriteten av trafik till och från 

verksamheten sker med mindre fordon. Antalet tunga fordon, över 3,5 ton, bedöms till ca 

en transport om dagen men kan variera från ingen till ett par. Trafiken bedöms dock som försumbar 

jämfört med trafiken på Järnvägsgatan intill.  

 

Verksamheten är placerad ca 15 m ifrån närmaste bostad. Verksamhetens bullrande källor bedöms 

till största del vara avlastning samt fordon som passerar inne på området. Av beskrivning erhållen 

av verksamheten bedöms den inte ge upphov till bullernivåer över riktvärden så länge 

verksamheten inte pågår under nattperioden kl. 22-06. För närvarande (2022) är öppettiderna 

vardagar 7:00-16:30. En detaljerad utredning har inte gjorts av verksamheten, vilket inte heller 

bedöms som nödvändig.  

 

Utöver Anti-Corrosion har inga övriga bullrande verksamheter som kan påverka området 

lokaliserats. 

6.8 Trafikbuller – Befintliga byggnader 

De befintliga byggnaderna får en förbättrad bullersituation än i nuläget i och med att bullret från 

järnvägen försvinner. Det gäller även vid Annedal söder om Bällstaån. I kv Enen och delar av kv 

Granen, norr om kv B, C1 och C2, minskar även vägtrafikbullret väsentligt, eftersom vägtrafiken 

leds om till södra sidan av dessa kvarter.  

 

Några egna beräkningar av nuläget har inte gjorts för området. Däremot har tidigare utförda 

utredningar av bullersituationen analyserats. Sundbybergs stad har gjort en kartläggning av 

vägtrafikbullret år 2011, Figur 12 och Figur 13. I Trafikverkets samrådshandling för 

överdäckningen redovisas ekvivalenta och maximala ljudnivåer innan överdäckning. Dessa 

redovisas i Figur 14 och Figur 15. Observera att dessa endast redovisar buller från spårtrafik.  
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Figur 12. Vägtrafikbuller. Dygnsekvivalent ljudnivå. Från Sundbybergs stad bullerkartläggning 2011. Här tolkas 

färgskalan så att 55 dBA innebär intervallet 55-60 dBA.  
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Figur 13. Vägtrafikbuller. Maximal ljudnivå. Från Sundbybergs stad bullerkartläggning 2011. Här tolkas 

färgskalan så att 70 dBA innebär intervallet 70-75 dBA. 

 

Befintliga bostäder nära spåret i kv Makaronen får en stor skillnad i maximal ljudnivå efter 

överdäckning jämfört med nuläget. I dagsläget är maximal ljudnivå orsakad av spårburen trafik 

ungefär 90 dBA vid fasad. Efter överdäckning sjunker den till omkring 80 dBA, orsakad av 

vägtrafik. Den ekvivalenta ljudnivån påverkas inte lika mycket, eftersom den orsakas av 

vägtrafiken till största delen. Spårtrafiken ger upphov till 50-55 dBA ekvivalent ljudnivå och 

vägtrafiken till omkring 65 dBA. Summan av buller från väg- och spårtrafik blir ca 65 dBA, dvs 

spårtrafiken påverkar inte den sammanlagda ekvivalentnivån. I delar av kv Enen och Granen blir 

minskningen av trafikbuller väsentlig, eftersom Järnvägsgatan ges en ny sträckning. Se bilaga 1 

och 2.  
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Figur 14. Ekvivalenta ljudnivåer i nuläge från spårtrafik. Bild: Trafikverket. 

 

 
Figur 15. Maximala ljudnivåer i nuläge från spårtrafik. Bild: Trafikverket. 
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7 Giltighet och osäkerheter 

Beräkningsresultaten innehåller osäkerheter. Dels beror osäkerheten på bestämning av bullerkällans 

källstyrka, dels på modellen för beräkning av ljudutbredning. Enligt den nordiska 

beräkningsmodellen Dal 32 är dock osäkerheten lika stor för ett beräknat som ett mätt värde. 

Dal 32 används inte i denna utredning, men slutsatsen är allmängiltig. Enligt praxis i Sverige tas 

inte hänsyn till osäkerheterna vid jämförelse av mätta eller beräknade ljudnivåer med riktvärden. 

 

I beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (NV 4653) anges att giltigheten är begränsad till avstånd 

upp till 300 m, mätt vinkelrätt mot vägen. Väderförhållanden ska vara neutral eller måttliga 

medvind (0–3 m/s) eller motsvarande temperaturgradient. Någon uppskattning av onoggrannheten 

ges ej.  

 

I beräkningsmodellen för spårtrafikbuller (NV 4653) anges att modellen gäller för en 

meteorologisk situation med inversion eller medvind på avstånd längre än ca 50 m. Vidare:  

 

”När båda spåren på en lång spårsträcka är synliga (betraktat från mottagaren), blir beräkningens 

noggrannhet i allmänhet god. Även för extremt ojämn terräng förväntas i detta fall den totala 

noggrannheten för den A-vägda dygnsenergiekvivalentnivån bli cirka ±3 dB, på upp till 300-500 m 

avstånd från spåret. Onoggrannheterna i A-vägda maximalnivåer blir troligen bara aningen större 

än detta. Den viktigaste anledningen till de relativt små avvikelserna är det faktum att markeffekten 

inte spelar någon avgörande roll för järnvägstrafikbuller vid normala farter. En liknande 

onoggrannhetsgrad kan förväntas för ojämn terräng när skärmeffekterna orsakas av enkel 

diffraktion.”  

 

Osäkerheten i angivna stomljudsnivåer är i storleksordningen ±5 dB. För vibrationer är de omkring 

± 30%.   
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 <= 55

*4

*3

*2

*1

Kv A

Elevation

in m

 <= 3

3 < <= 6
6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18
18< <=21

21< <=24
24< <=27
27< <=30
30< <=33

33< <=36
36< <=39
39<  

Elevation
in m

 <= 24

24 < <= 28

28 < <= 32

32 < <= 36

36 < <= 40

40 < <= 44

44 < <= 48

48 < <= 52

52 < <= 56

56 < <= 60

60 < <= 64

64 < <= 68

68 <  

Elevation

in m

 <= 3
3 < <= 6

6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18

18< <=21
21< <=24
24< <=27

27< <=30
30< <=33
33< <=36

36< <=39
39<  

Kv A
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Rapportnummer Bilaga

82022-046 r01

Beställare

Sundbybergs stad
Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare

MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
Trafikbuller

*1 - Samtliga riktvärden innehålls.

       Fasad klassas som ljuddämpad sida.

       Om riktvärden överskrids åt annan

       fasad kan minst hälften av lägenhetens

       bostadsrum planeras så att de har

       tillgång till denna fasad.

       OBS även krav på Lmax

*2 - Riktvärdena innehålls för samtliga

       lägenheter. Dock inte ljuddämpad sida.

*3 - Riktvärden för lägenheter upp till och

       med 35 kvm innehålls.

       Lägenheter >35 kvm behöver planeras

       så att minst hälften av bostadsrummen

       vetter mot ljuddämpad sida, *1.

*4 - Samtliga riktvärden överskrids,

       oberoende av lägenhetens storlek

       behöver minst hälften av

       bostadsrummen ha tillgång till

       ljuddämpad sida, *1. 

Beräkningsalternativ

Riktvärde

För bostäder över 35 kvm:

Högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid

samtliga fasader eller högst 55 dBA dygns-

ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå

vid minst hälften av bostadsrummen.

För små bostäder upp till och med 35 kvm:

Högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid

samtliga fasader eller högst 55 dBA dygns-

ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå

vid minst hälften av bostadsrummen

Trafikuppskattning för år 2030/2040

Byggnadsscenario 2A

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70

65 - 70

60 - 65

55 - 60

 <= 55

*4

*3

*2

*1

Elevation

in m

 <= 24
24 < <= 28

28 < <= 32
32 < <= 36
36 < <= 40
40 < <= 44
44 < <= 48

48 < <= 52
52 < <= 56
56 < <= 60
60 < <= 64

64 < <= 68
68 <  

Elevation

in m

 <= 3
3 < <= 6

6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18

18< <=21
21< <=24
24< <=27

27< <=30
30< <=33
33< <=36

36< <=39
39<  
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Rapportnummer Bilaga

92022-046 r01

Beställare

Sundbybergs stad
Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare

MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
Markbuller från Bromma

Beräkningsalternativ

Markbuller från Bromma 2038

Byggnadsscenario 2A

Ekvivalent ljudnivå kvällstid i dBA

 > 55

50 - 55

45 - 50

40 - 45

 <= 40
*1

*2

*3

Riktvärde

Nya bostäder vi bef verksamhet:

Kvällstid:

Zon A

(Bostadsbyggnader bör kunna accepteras)

Högst 45 dBA

Zon B

(Bostäder bör kunna accepteras förutsatt att

tillgång till ljuddämpad sida finns)

Högst 55 dBA

Ljuddämpad sida

Högst 45 dBA

*1 - Zon A: Lägenheter kan planeras utan

       hänsyn till buller.

       Uppfyller krav för ljuddämpad sida.

*2 - Zon B: Lägenheterer behöver planeras så

       att minst hälften av bostadsrummen vetter

       mot ljuddämpad sida, *1

*3 - Zon C: Bostäder kan inte planeras.

Elevation

in m

 <= 3

3 < <= 6
6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18
18< <=21

21< <=24
24< <=27
27< <=30
30< <=33

33< <=36
36< <=39
39<  

Elevation

in m

 <=24

24< <=28
28< <=32
32< <=36
36< <=40
40< <=44
44< <=48

48< <=52
52< <=56
56< <=60
60< <=64
64< <=68
68<  

Elevation

in m

 <= 3
3 < <= 6

6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18

18< <=21
21< <=24
24< <=27

27< <=30
30< <=33
33< <=36

36< <=39
39<  
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Rapportnummer Bilaga

102022-046 r01

Beställare

Sundbybergs stad
Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare

MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
Markbuller från Bromma

Beräkningsalternativ

Markbuller från Bromma 2038

Byggnadsscenario 2A

Ekvivalent ljudnivå kvällstid i dBA

 > 55

50 - 55

45 - 50

40 - 45

 <= 40
*1

*2

*3

*1 - Zon A: Lägenheter kan planeras utan

       hänsyn till buller.

       Uppfyller krav för ljuddämpad sida.

*2 - Zon B: Lägenheterer behöver planeras så

       att minst hälften av bostadsrummen vetter

       mot ljuddämpad sida, *1

*3 - Zon C: Bostäder kan inte planeras.

Riktvärde

Nya bostäder vi bef verksamhet:

Kvällstid:

Zon A

(Bostadsbyggnader bör kunna accepteras)

Högst 45 dBA

Zon B

(Bostäder bör kunna accepteras förutsatt att

tillgång till ljuddämpad sida finns)

Högst 55 dBA

Ljuddämpad sida

Högst 45 dBA

Elevation

in m

 <= 24
24 < <= 28

28 < <= 32
32 < <= 36
36 < <= 40

40 < <= 44
44 < <= 48

48 < <= 52
52 < <= 56
56 < <= 60

60 < <= 64
64 < <= 68

68 <  

Elevation

in m

 <= 3
3 < <= 6

6 < <= 9
9 < <=12

12< <=15
15< <=18

18< <=21
21< <=24
24< <=27

27< <=30
30< <=33
33< <=36

36< <=39
39<  
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Rapportnummer Bilaga
2022-046 r01 11

Beställare
Sundbybergs stad

Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare
MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Sammanställning behov av
ljuddämpad sida
Trafik- och markbuller

Trafikuppskattning för år 2030/2040
Byggnadsscenario 2A
Markbuller från Bromma 2038

Sammanställning

Uppfyller krav för ljuddämpad sida *1

Ljuddämpad sida behövs ej *2

Ljuddämpad sida behövs (markbuller) *3

Ljuddämpad sida behövs för stora lgh *4

Ljuddämpad sida behövs för alla lgh *5

*1 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och
       markbuller).
       Fasad klassas som ljuddämpad sida.
       Om riktvärden överskrids åt annan
       fasad kan minst hälften av lägenhetens
       bostadsrum planeras så att de har
       tillgång till denna fasad.
       
*2 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och
       markbuller).
       Fasaden uppfyller dock inte krav för
       ljuddämpad sida.

*3 - Riktvärden för markbuller överskrids. 
       Lägenheter behöver planeras så att  
       minst hälften av bostadsrummen vetter 
       mot ljuddämpad sida, *1. 

*4 - Riktvärden för lägenheter om högst 
       35 kvm innehålls (trafik- och markbuller).
       Lägenheter >35 kvm behöver planeras
       så att minst hälften av bostadsrummen
       vetter mot ljuddämpad sida, *1.

*5 - Riktvärden för små lägenheter
       överskrids (trafik- och markbuller). 
       Lägenheter behöver planeras så att
       minst hälften av bostadsrummen vetter
       mot ljuddämpad sida, *1. 

Beräkningsalternativ

A B
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D

H

G F
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Elevation
in m

 <=24
24 < <=28
28 < <=32
32 < <=36
36 < <=40
40 < <=44
44 < <=48
48 < <=52
52 < <=56
56 < <=60
60 < <=64
64 < <=68
68 <  
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Rapportnummer Bilaga
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Beställare

Sundbybergs stad
Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare

MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Sammanställning behov av
ljuddämpad sida
Trafik- och markbuller

Trafikuppskattning för år 2030/2040

Byggnadsscenario 2A

Markbuller från Bromma 2038

Sammanställning

Uppfyller krav för ljuddämpad sida *1

Ljuddämpad sida behövs ej *2

Ljuddämpad sida behövs (markbuller) *3

Ljuddämpad sida behövs för stora lgh *4

Ljuddämpad sida behövs för alla lgh *5

*1 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och

       markbuller).

       Fasad klassas som ljuddämpad sida.

       Om riktvärden överskrids åt annan

       fasad kan minst hälften av lägenhetens

       bostadsrum planeras så att de har

       tillgång till denna fasad.

       

*2 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och

       markbuller).

       Fasaden uppfyller dock inte krav för

       ljuddämpad sida.

*3 - Riktvärden för markbuller överskrids. 

       Lägenheter behöver planeras så att  

       minst hälften av bostadsrummen vetter 

       mot ljuddämpad sida, *1. 

*4 - Riktvärden för lägenheter om högst 

       35 kvm innehålls (trafik- och markbuller).

       Lägenheter >35 kvm behöver planeras

       så att minst hälften av bostadsrummen

       vetter mot ljuddämpad sida, *1.

*5 - Riktvärden för små lägenheter

       överskrids (trafik- och markbuller). 

       Lägenheter behöver planeras så att

       minst hälften av bostadsrummen vetter

       mot ljuddämpad sida, *1. 

Beräkningsalternativ

Elevation
in m

 <= 24

24 < <= 28
28 < <= 32

32 < <= 36

36 < <= 40

40 < <= 44
44 < <= 48

48 < <= 52

Elevation
in m

 <= 24

24 < <= 28
28 < <= 32

32 < <= 36

36 < <= 40

40 < <= 44
44 < <= 48

48 < <= 52
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Beställare

Sundbybergs stad
Datum
2022-04-28

Handläggare Granskare

MBGLE

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

SNS DP Västra

Scenario 2A
Sammanfattning av behovet av
ljuddämpad sida
Trafik- och markbuller

Sammanställning

Uppfyller krav för ljuddämpad sida *1

Ljuddämpad sida behövs ej *2

Ljuddämpad sida behövs (markbuller) *3

Ljuddämpad sida behövs för stora lgh *4

Ljuddämpad sida behövs för alla lgh *5

*1 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och

       markbuller).

       Fasad klassas som ljuddämpad sida.

       Om riktvärden överskrids åt annan

       fasad kan minst hälften av lägenhetens

       bostadsrum planeras så att de har

       tillgång till denna fasad.

       

*2 - Samtliga riktvärden innehålls (trafik- och

       markbuller).

       Fasaden uppfyller dock inte krav för

       ljuddämpad sida.

*3 - Riktvärden för markbuller överskrids. 

       Lägenheter behöver planeras så att  

       minst hälften av bostadsrummen vetter 

       mot ljuddämpad sida, *1. 

*4 - Riktvärden för lägenheter om högst 

       35 kvm innehålls (trafik- och markbuller).

       Lägenheter >35 kvm behöver planeras

       så att minst hälften av bostadsrummen

       vetter mot ljuddämpad sida, *1.

*5 - Riktvärden för små lägenheter

       överskrids (trafik- och markbuller). 

       Lägenheter behöver planeras så att

       minst hälften av bostadsrummen vetter

       mot ljuddämpad sida, *1. 

Trafikuppskattning för år 2030/2040

Byggnadsscenario 2A

Markbuller från Bromma 2038

Beräkningsalternativ

Elevation
in m

 <= 24

24 < <= 28
28 < <= 32

32 < <= 36

36 < <= 40

40 < <= 44
44 < <= 48

48 < <= 52
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