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SAMMANFATTNING 

Rapporten redovisar förslag på åtgärder för att innehålla de riktlinjer som anges i RiBuller angående 
stomljud från spårtrafik. Underlag till framtagna förslag är mätningar och beräkningar presenterade i e-post 
”TvB Kistagrenen: Sammanfattning av läget efter stomljudsmätningar” daterad 2016-07-13 samt tidigare 
beräkningar presenterade i rapport 259135, Buller, stomljud och komfortvibrationer för detaljplan TvB 
Kistagrenen Rev 01 daterade 2016-06-30.  
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1 BEDÖMNINGSGRUNDER STOMLJUD 

Nedan följer ett utdrag ur Trafikförvaltningens mål och riktlinjer för stomljud orsakat av 

spårbunden trafik. 

 

Trafikbullerriktvärden för stomljud – trafikslag spår  

Det finns idag inga nationellt antagna riktvärden gällande stomljud från  

spårtrafik. Trafikförvaltningens mål för stomljudsnivå i bostäder till följd av  

spårtrafik baseras på en tidigare lokal bestämmelse från Stockholms stad  

(Miljöprogram 2000) samt även på villkor, ex. Citytunneln (Mål nr. M81-02,  

deldom 2005-11-10).  

 

Stomljud bostäder mm – nyanläggning  

Vid nyanläggning ska utformning ske så att stomljud till intilliggande  

fastigheter minimeras. Vid projektering av ny anläggning bör en marginal till  

nedanstående värde med 3-5 dB(A) eftersträvas.  

 

Stomljudsnivå i utrymmen för sömn och vila - dvs. i bostäder, hotellrum,  

förskolor och vårdlokaler med övernattning – samt i undervisnings- och  

vårdlokaler bör ej överstiga riktvärden i tabell nedan. Ljudnivån avser buller  

genererat av trafikfordon med mätmetod enligt RiBuller kapitel 10.1.1.6.  

 

Tabell 1, Mål för högsta ljudnivå i dB(A) vid nybyggnation av spårinfrastruktur, 
utrymmen för sömn och vila samt för undervisning och vård.

 

Ovanstående riktvärden baseras på Stockholms stads Hjälpreda för miljöfrågor 

stadens planering, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus  

(FoHMFS 2014:13) och Ljudklassning av utrymmen i byggnader SS 25268.  

 

Stomljud övriga lokaler - nyanläggning  

Högsta sammanvägda ljudnivå, från flera ljudkällor alternativt från en  

kombination av stom- och luftljud från samma ljudkälla, bör uppfylla kraven i 

SS 25268. Med detta avses att uppfylla ljudklass C enligt respektive tabell för  

dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor
4

. Motiveringen 

till detta är att SL-trafikens bullernivåer vanligen dimensionerar åtgärdsbehovet 

utifrån maximal ljudnivå. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)

 Ex. förskola, hotellrum, patientrum för övernattning  

4)

 Butiker bör enligt Trafikförvaltningen bedömas som Övriga utrymmen där 

människor vistas mer än tillfälligt i hotell och restauranger 
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2 ÅTGÄRDER 

Vid samtliga åtgärdsförslag har hänsyn tagits till 3 – 5 dB marginal mot riktvärdena som bör eftersträvas 
enligt RiBuller.  

2.1 ARTILLERISTEN 4 OCH DRAGONEN 1, RISSNE 

För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 28 dBA på markplan eller högre (riktvärde 30 dBA) 

 31 dBA på källarplan (riktvärde 37 dBA) 

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan, med en marginal om 3 – 5 dB, föreslås att spåret 
stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger en stomljudsdämpning på 3 dB.  
Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 30 km/h.  
 
Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta. 
Rödmarkerat spår skall stomljudsdämpas.  
 

 
Figur 1, Stomljudsdämpning vid Artilleristen och Dragonen 

  
För Dragonen 1 finns inte några mätningar utförda men då byggnaderna är mycket nära varandra antas att 
markförhållandena är likvärdiga. Då avståndet från spårmitt till Dragonen 1 är något större antas att 
stomljudet kommer att bli något lägre i Dragonen 1 än i Artilleristen 4. Någon ytterligare åtgärd är alltså 
inte nödvändig för att klara stomljudskraven i Dragonen 1.  

  

Dragonen 1 

Artilleristen 4 
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2.2 KASERNEN 1, RISSNE 

För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 39 dBA på markplan och vån 1 (riktvärde 35 dBA) 

För att innehålla riktvärdet 35 dBA i markplan, med en marginal om 3 – 5 dB, föreslås att spåret 
stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger 9 dB stomljudsdämpning. Spårvagnarnas 
hastighet beräknas kunna uppgå till 20 km/h.  
Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta. 
Rödmarkerat spår skall stomljudsdämpas.  
 

 
Figur 2, Stomljudsdämpning vid Kasernen 
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2.3 SOLSKIFTET 1, RISSNE 

För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 39 dBA på markplan och vån 1 (riktvärde 30 dBA) 

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan, med en marginal om 3 – 5 dB, föreslås att spåret 
stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger 12 – 15  dB stomljudsdämpning eller bättre.  
Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 30 km/h.  
 
De föreslagna åtgärderna utgår från att stomljudet från växlarna i depåområdet är likvärdigt med 
stomljudet från mätningen på Artillerivägen.  
Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta. 
Rödmarkerat spår skall stomljudsdämpas.  
 

 
Figur 3, Stomljudsdämpning vid Solskiftet 
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2.4 URSVIK 

Utredningen för detta avsnitt är av översiktlig karaktär och är tänkt som underlag för vidare projektering.  
 
För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 37 dBA på markplan eller högre, 10 meter från spårmitt (riktvärde 30 dBA), KM spår 6+600 

 38 dBA på markplan eller högre, 10 meter från spårmitt (riktvärde 30 dBA), KM spår 7+100 

 45 dBA på markplan eller högre, 20 meter från spårmitt (riktvärde 30 dBA), KM spår 7+600 

Åtgärdsförslaget läget KM 6+600 är baserade på steg 2 beräkningar presenterade i rapport R01-259135 
REV01. Åtgärdsförslagen för övriga två lägen är baserade på steg 3 beräkningar.  
 
För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan, med en marginal om 3 – 5 dB, föreslås att spåret 
stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger en stomljudsdämpning på 11 – 12 dB eller för 
området KM spår 6+600.  
 
För området Km spår 7+100 föreslås att spåret stomljudsdämpas med stomljudsmatta som get 11 - 12 dB 
stomljudsdämpning. 
 
Området Km spår 7+600 har en växel. Området kring växeln föreslås stomljudsdämpas med 18 – 20 dB. 
Utanför växelområdet är det tillräckligt med en stomljudsdämpning som ger 11-12 dB dämpning.  
 
Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 40 km/h för samtliga delområden.  
Figurerna nedan visar de del av spåret som skall stomljudsdämpas. Röd färg innebär stomljudsdämpande 
åtgärd som dämpar 11 – 12 dB och blå färg innebär stomljudsdämpande åtgärd som dämpar 18 – 20 dB.  
 
Avstånden från spårmitt till de planerade bostäderna är osäker. Överslagsmässigt minskar stomljudet med 
2 – 3 dB om avståndet från spårmitt till byggnad ökar från 10 meter till 15 meter. Behovet av 
stomljudsdämpning minskar i de fall avståndet är 15 meter med motsvarande (2 – 3 dB).  
 

 
Figur 4, Stomljudsdämpning i Ursvik vid 6+600 
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Figur 5, Stomljudsdämpning i Ursvik vid 6+900 

 
Figur 6, Stomljudsdämpning i Ursvik vid 7+100 

 
Figur 7, Stomljudsdämpning i Ursvik vid 7+600 
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2.5 SKALHOLT 1 OCH HEKLA, KISTA 

För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 35-40 dBA 1 vån över markplan vid spårvagnspassage på Jan Stenbecks Torg utan växel  

 30-35 dBA 1 vån över markplan vid spårvagnspassage på Kistagången väster om växel 

 40-45 dBA 1 vån över markplan vid spårvagnspassage på Kistagången vid växel 

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i bostäder, med en marginal om 3 – 5 dB, föreslås att området kring 
växeln stomljudsdämpas med 15-20 dB. Utanför växelområdet är det tillräckligt med en 
stomljudsdämpning som ger 10-15 dB dämpning.  
 
Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 30 km/h.  
Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljudsdämpas. Röd färg innebär 
stomljudsdämpande åtgärd som dämpar 10-15 dB och blå färg innebär stomljudsdämpande åtgärd som 
dämpar 15-20 dB. 
 

 
Figur 8, Stomljudsdämpning vid Skalholt (del 1) 
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Figur 9, Stomljudsdämpning vid Skalholt (del 2) 
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För kvarteret Hekla finns planer på Hotell eller bostäder. Området är inte med i tidigare analyser. En 
överslagsmässig bedömning är att anta att vi har liknande förhållande som vid Kistagången. Med detta 
resonemang får vi att spåret vid Hekla måste stomljudsdämpas 10 – 15 dB. Om bostäderna/hotellrummen 
skall användas från våning 1 måste stomljudsdämpningen förbättras med 8 dB vilket ger en total 
stomljudsdämpning på 18 – 23 dB för spåret vid kvarteret Hekla.  

2.6 HELENELUND 

För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats: 

 49 dBA på markplan och vån 1, 10 m från växel (riktvärde 30 dBA) 

 36 dBA på markplan och vån 1, 20 m från växel (riktvärde 30 dBA) 

 32 dBA på markplan och vån 1, 30 m från växel (riktvärde 30 dBA) 

 

Vagnarnas hastighet är antagen till 20 km/h.  

 
1.) För befintliga bostäder i Hoppet 1 behövs ingen stomljudsdämpande åtgärd. Det närmsta 

bostadshuset ligger 40 meter från växeln. Om mätresultatet 30 meter från spårmitt extrapoleras 
till 40 meter från spårmitt ger det 27 dBA. Resultatet ger 3 dB marginal mot riktvärdet 30 dBA.  
 

2.) För att klara stomljudskraven för bostäder i de planerade bostäderna i Hoppet 1 krävs att växeln 
stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger en stomljudsdämpning på 9 dB eller 
bättre. Utsträckningen av stomljudsdämpningen framgår av figuren nedan.  
 

 
Figur 10, Stomljudsdämpning vid Hoppet 

 
 

3.) Med lösningen enligt punkt 2.) (exempelvis ballastmatta som dämpar stomljud med 9 dB) kan 
husen i södra Kilen 2 placeras på ett avstånd av 25 meter från närmsta spårmitt. 

  

Planerade bostäder i Hoppet 

Avstånd till bostäder i södra 
Kilen 2 enligt punkt 3. 
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4.) För att kunna bygga bostäder i Kilen så som de är skissade, på 6 meters avstånd från växel,  

krävs att stomljudet från växlarna dämpas 32 dB.  
Åtgärder vid spåret i form den mest effektiva stomljudsdämpande spårunderbyggnaden i 
kombination med hastighetssänkning beräknas inte vara tillräckligt för att klara riktvärdet för 
bostäder.  
Stomljudet avtar i byggnaderna ju högre upp i byggnaden man kommer. Överslagsmässigt brukar 
man räkna med att stomljudet avtar med 2 dB per våning. 
Med ovanstående resonemang inklusive åtgärd på spåret och hastighetssänkning men utan 
åtgärd på byggnaden skulle man kunna ha bostäder från våning 4 och uppåt i Kilen. 
Beräkningsresultatet är en grov skattning skall endast ses som en indikation.  
 
För att kunna klara av att ha bostäder på alla våningsplan skulle både spåret och byggnaden 
förses med stomljudsdämpande åtgärder eventuellt även i kombination med hastighetssänkning 
till max 10 km/h.  
 
Spåret vid perrongen behöver stomljudsdämpas 14 dB. Detta kan exempelvis åstadkommas med 
ballastmatta.  
Figuren nedan visar utsträckningen av de stomljudsdämpade områdena. Blå områden behöver 
stomljudsdämpas 32 dB och de orange områdena behöver stomljudsdämpas 14 dB 
 

 
Figur 11, Stomljudsdämpning vid Kilen 

 


