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Uppdrag: Genomgång, med avseende på trafikbuller. 

 

 

Sammanfattning: Bålsta Centrum skall byggas ut med ett flertal byggnader. Det 

planeras i första etappen för sex nya kvarter. ÅF redovisar i denna 

rapport bullerberäkningar i tidigt skede. Med fortsatt fokus i den 

kommande projekteringen på att hantera bullerfrågan kan 

bostäder med god ljudkvalitet erhållas. 
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1 Underlag 
 Plankarta Utkast 20150915 

 Illustrationsplan rev 20150820 

 Trafiksiffror från kommunen. VDT år 2011 

 Trafiksiffror för järnvägen från Trafikverket 

 Höjdpunkter från kommunen.  

 L01-P001 Illustrationsplan 20150810 

 Nya byggnader 150810, redigerats 150929. 
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2 Bakgrund 
Nya bostäder, kontor och handelslokaler planeras i Bålsta Centrum, Håbo kommun. I detta skede 

planerar man för 6 nya kvarter. De aktuella kvarteren är kvarter 2, kvarter 5, kvarter 6, kvarter 7, 

kvarter 8 och kvarter 9 samt parkeringsgaraget på andra sidan järnvägen. ÅF har anlitats för att ta 

fram bullerberäkningar i tidigt skede som underlag till fortsatt planarbete/projektering. 

 

 
Kvartersstruktur 

 

3 Riktvärden 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå trafik. 

3.1 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) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats      70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

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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3.2 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges 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 - 
1)

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

3.3 Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C kan sägas 

motsvarar kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och Ljudklass A 

ytterligare 4 dB lägre nivåer. Ljudklass B eftersträvas då hög ljudstandard efterfrågas och 

Ljudklass A kan sägas motsvara mycket hög ljudstandard. 

3.4 Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 

som utfärdades 9 april 2015. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

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

enligt miljöbalken. 
 

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

bostadsbyggnader. De nya riktvärdena träder i kraft den 1 juni 2015. Förordningen kommer att 

gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar 

enligt miljöbalken. Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och 

bygglagen kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med 

den 2 januari 2015. 
 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket 

gällande ljudnivåer inomhus. 

 

Buller från spårtrafik och vägar 

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 

bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2. 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.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum 

i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
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5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 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. 

 

Beräkning av bullervärden 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 

har betydelse för bullersituationen. 

 

4 Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna 

att innehålla kraven i trafikbullerförordningen SFS 2015:216 vilka sammanfattas nedan: 

 

Trafikbuller 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 35 m
2
 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid utanför 

minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet, sk. bullerskyddad sida, maximal 

ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 

06.00. 

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, 

maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00. 

 högsta trafikbullernivåer inomhus enligt BBR 
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5 Trafikuppgifter 

Vägtrafik 
Följande trafiksiffror har använts i beräkningen. Trafiksiffrorna har räknats fram utifrån trafiksiffror 

för vardagsmedeldygn 2011. 

 

År 2030 

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Stockholmsvägen n. om 

Centrumleden 

8700 8% 40 km/h 

Centrumleden västerut 5200 8% 40 km/h 

Centrumleden österut 1010 8% 40 km/h 

Stockholmsvägen s. om 

Centrumleden 

8900 8% 40 km/h 

 

Tågtrafik 
Följande trafiksiffror har använts i beräkningen.  

 

År 2030 

 

  

Mälarbanan Antal tåg Medellängd Hastighet 

Regionaltåg X40 60 230 200 

Fjärrtåg Pass 24 230 160 

Godståg 5 600 100 
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6 Beräknade väg- och 

spårtrafikbullernivåer 
Trafikbullerberäkningarna är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellen för väg- och 

spårtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935 med beräkningsprogrammet Soundplan 

version 7.3. Befintlig terräng har använts i beräkningarna. Terrängen kommer att schaktas innan 

byggnaderna byggs, men i dagsläget finns ingen terrängmodell för detta. 

  
De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. Den 

ekvivalenta ljudnivån redovisas för järnvägstrafik och vägtrafik tillsammans. 

 

6.1 Ekvivalent ljudnivå 

På ritning A3, A5, A7, A9 och A11 redovisas de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad i steg om 5 dB 

som ljudnivå vid våningsplan, ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden. På ritning A1redovisas 

ekvivalent ljudnivån 2 m över mark för jämförelse mot riktvärde för uteplats. 

 

Kvarter 2 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 61 dBA på vån 2 mot 

cirkulationen.  

Värst utsatta punkt från Centrumleden får upp emot 61 dBA på våning 4-8. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 63 dBA på vån 5-8.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 5 får upp emot 59 dBA på våning 6-8. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 50 dBA förutom på två platser där nivåerna går upp 

till 52 dBA.  

 

Kvarter 5 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 62 dBA på vån 2-4.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 2 får upp emot 59 på vån 2-5 mot stockholmsvägen och vån 6-7 

mot järnvägen. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 59 dBA på vån 6-7. 

Värst utsatta punkt mot kvarter 6 får upp emot 58 dBA. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 50 dBA förutom på två platser där nivåerna går upp 

till 52 dBA.  

 

Kvarter 6 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 62 dBA på vån 1-2.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 5 får upp emot 60 på vån 2-3 mot stockholmsvägen. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 50 dBA. 

Värst utsatta punkt mot öster får upp emot 54 dBA. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 50 dBA. 
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Kvarter 7 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 53 dBA.  

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 64 dBA vån 3-6. 

Värst utsatta punkt mot öster får upp emot 61 dBA mot järnvägen och 59 dBA mot gården. 

 

Kvarter 8 

Värst utsatta punkt mot kvarter 6 får upp emot 52 dBA. 

Värst utsatta punkt mot kvarter 9 får upp emot 62 dBA mot järnvägen och 57 in mot kvarter 5. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 64 dBA på våning 2-8. 

 

Kvarter 9 

Värst utsatta punkt på fasaden mot kvarter 5 får upp emot 53 dBA på våning 5-6.  

Värst utsattta punkt mot kvarter 2 får upp emot 62 dBA på våning 5-7. 

Värst utsatta punkt mot järnvägen får upp emot 64 dBA på vån 3-9. 

Värst utsatta punkt på fasaden mot kvarter 8 får högst 60 dBA på våning 2-11. 

6.2 Maximal ljudnivå 

På ritninr A4, A6, A8 och A12 redovisas de maximala ljudnivåerna från vägtrafik vid fasad i steg om 

5 dB som vy ljudnivå vid våningsplan, ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden.  

På ritning A10, A13 ,A14 och A15 redovisas på motsvarande sätt de maximala ljudnivåerna från 

spårtrafik.  

På ritning A2 och A22 redovisas maximal ljudnivån 2 m över mark för väg resp. tåg för jämförelse 

mot riktvärde för uteplats. 

 

Kvarter 2 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 75 dBA på våning 1-3  

Värst utsatta punkt från Centrumleden får upp emot och över 85 dBA.  

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 89 dBA.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 5 får upp emot 90 dBA. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 70 dBA, förutom på högsta våningen på byggnaden 

närmast Centrumleden.  

 

Kvarter 5 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 79 dBA.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 2 får upp emot 78 dBA mot Stockholmsvägen och 85 dBA mot 

järnvägen. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 78 dBA mot Stockholmsvägen och 87 dBA mot 

järnvägen. 

Värst utsatta punkt mot kvarter 6 får upp emot 78 dBA. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 70 dBA, förutom de två översta våningarna på på 8-

våningshuset mot kvarter 6 där nivåerna ligger mellan 75-77 dBA. 
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Kvarter 6 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 81 dBA.  

Värst utsatta punkt mot kvarter 5 får upp emot 80 dBA. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får 72 dBA. 

Värst utsatta punkt mot öster får upp emot 82 dBA. 

På innergården beräknas nivåerna ligga under 70 dBA.  

 

Kvarter 7 

Värst utsatta punkt på fasaden mot Stockholmsvägen får upp emot 70 dBA.  

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 90 dBA. 

Värst utsatta punkt mot öster får upp emot 87 dBA. 

 

Kvarter 8 

Värst utsatta punkt mot kvarter 6 får upp emot 78 dBA. 

Värst utsatta punkt mot kvarter 9 får upp emot 89 dBA. 

Värst utsattta punkt mot järnvägen får upp emot 91 dBA. 

 

Kvarter 9 

Värst utsatta punkt på fasaden mot kvarter 5 får upp emot 79 dBA.  

Värst utsattta punkt mot kvarter 2 får upp emot 89 dBA. 

Värst utsatta punkt mot järnvägen får upp emot 91 dBA. 

Värst utsatta punkt på fasaden mot kvarter 8 får upp emot 86 dBA.  

7 Kommentarer 

7.1 Högst 55 dBA vid alla fasader 

Att innehålla målet högst 55 dBA vid alla fasader bedöms inte som realistiskt. 

7.2 Högst 60 dBA vid alla fasader 

Att innehålla målet högst 60 dBA vid alla fasader bedöms inte som realistiskt. 

7.3 Bullerskyddad sida 

Ekvivalent ljudnivå 

Fasader mot gården i kvarter 2, 5 och 6 får generellt högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Fasader mot kvarter 5 från kvarter 9 får under får generellt högst 53 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Fasader mot kvarter 6 från kvarter 7 får under får generellt högst 53 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Fasader mot kvarter 6 från kvarter 8 får under får generellt högst 52 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Maximal ljudnivå 

Fasader mot innergården samt sidan in mot området på kvarter 7, 8 och 9 får generellt högst 70 

dBA maximal ljudnivå nattetid. 
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Bullerskyddad sida 

I dagsläget finns inte lägenhetsutformning framtagen för alla kvarter. Den ekvivalenta ljudnivån 

på baksidan/innergårdarna ligger under 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Några fasader har även 

under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån från vägtrafik ligger under riktvärdet 

på 70 dBA på baksidan/innergårdarna. Maximal ljudnivå från spårtrafik ligger i de flesta fall under 

70 dBA på baksidor/innergårdar men överskrider i vissa positioner bland annat pga 

ljudreflektioner mellan fasader. Genomgående planlösning rekommenderas. Lösningar för att 

uppnå bullerskyddad sida bör specialstuderas i den fortsatta projekteringen. 

7.4 Nivå på uteplats 

I dagsläget finns det inga föreslagna uteplatser och balkonger. Gemensam uteplats kan anordnas 

som innehåller ljudkrav och med någon form av bullerskydd kan placeringen väljas relativt fritt 

på gården. Det går också att bygga balkongerna mot gården för kvarter 2, 5 och 6 samt mot 

området för kvarter 7, 8 och 9.  

7.5 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 göras lämpligen i 

den fortsatta projekteringen. 
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