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1 Bakgrund 

Bostäder planeras i området Södra Källtorp i Västerås, vilket innefattar flera fastigheter, bland 

annat Wenströmska skolan 1. Området utsätt framför allt för trafikbuller från E18 i söder och 

Vallbyleden i nordöst. Förutom bostadshus planeras ett äldreboende och ett trygghetsboende 

mellan de två bostadsområdena. Väster om dessa planeras även en förskola i anslutning till 

idrottshall. I denna rapport belyses, med avseende på vägtrafikbuller, förutsättningarna för de 

planerade bostäderna och förskolegården. 

2 Riktvärden 

Vid nybyggnad av bostäder och skolgårdar gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå trafik. 

 

2.1 Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359 

som utfärdades 11:e maj 2017 och gäller planärenden startade efter 1:a jan 2015. Förordningen 

innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid 

bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande 

ljudnivåer inomhus. 

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

betydelse för bullersituationen. 

 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359. 

Utomhus 
Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 
50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 

vid fasaden och  

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 a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå 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. 
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2.2 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anger 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). 

 

2.3 Ljudklassning av bostäder 

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

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. 

 

2.4 Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 

spårtrafik 

Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från väg- 

och spårtrafik. Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta 

inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligtvis tillbringar raster eller där pedagogisk 

verksamhet bedrivs. Riktvärden nedan avser nya skolgårdar. 

 

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 dBA 70 dBA 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA 701 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 

skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

3 Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna 

att innehålla kraven på: 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

 högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad med avseende på bostäder om högst 35 m2 

 ljuddämpad sida: 

högst 55 dBA ekvivalent utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 

samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid  

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

Vidare kommenteras ljudnivå på skolgård och möjligheten att innehålla Naturvårdsverkets 

riktvärden. 
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4 Trafikuppgifter vägtrafik 

Följande trafikuppgifter erhållna från Västerås stad, samt Trafikverkets databas NVDB ligger till 

grund för beräkningarna och är uppräknade med 2 % årligen från respektive mätår till prognosår 

2030.  

 

Trafikuppgifter år 2030 

Punkt Vägsträcka ÅDT 

(fordon) 

Andel tung trafik 

(%) 

Hastighet 

(km/h) 

1 Vedbovägen 470 3 40 

2 Veganäsvägen – delsträcka 1 470 3 40 

3 Veganäsvägen – delsträcka 2 300 3 40 

4 Vallbyleden – delsträcka 1 2 900 4 60 

5 Vallbyleden – delsträcka 2 5 800 7 60 

6 Vallbyleden – delsträcka 3 11 400 8 60 

7 Bälbygatan 1 000 3 – 6 40 

8 E18 55 000 9,7 100 

 

 

 
 

Figur 1. Förklaring delsträckor – trafikmängder för år 2030 
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5 Beräkningar utan bullerskyddsåtgärder 

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 

(Naturvårdsverkets rapport 4653). De ekvivalenta och maximala bullernivåerna på grund av 

vägtrafik har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA.  

Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej 

representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt 

fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning 

för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och utformning av uteplatser 

och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid uteplats. Ljudutbredning över mark avser 

höjden 1,5 m. 

Samtliga beräkningar är baserade på trafikuppgifter för prognosår 2030. 

5.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad mot E18 blir ekvivalenta ljudnivåer upp mot 71 dBA och vid värst utsatta 

fasad mot Vallbyleden blir ekvivalenta ljudnivåer upp mot 62 dBA, se figur 2 nedan. Det planerade 

trygghetsboendet får upp mot 62 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad utmed Bälbygatan, men det är 

dock E18 som ger det mest dominerande ljudbidraget.  

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är under 55 dBA i större delen av det norra planområdet, 

där det även finns områden som är under 50 dBA i nära anslutning till de planerade bostäderna. I 

det södra planområdet är ekvivalent ljudnivå upp till 62 dBA 1,5 meter över mark. Det finns dock 

mindre områden bakom lamellhusen som har högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A01. 

Högsta ekvivalenta ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B01. 

 

Vy 1 Vy 2 

   
Vy 3  

 

 

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 utan åtgärder. 
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5.2 Maximal ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad mot E18 blir maximala ljudnivåer upp mot 73 dBA och vid värst utsatta fasad 

mot Vedbovägen och Veganäsvägen fås maximala ljudnivåer upp mot 80 dBA, se figur 3. Det 

planerade trygghetsboendet får upp mot 76 dBA maximal ljudnivå vid fasad närmast Bälbygatan. 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark är högst 70 dBA i större delen av planområdet. Bostäder 

som är planerade i nära anslutning till de lokala gatorna får upp till 80 dBA maximal ljudnivå.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A02. 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B02. 

 

Vy 1 Vy 2 

   
Vy 3  

 

 

Figur 3. Maximal ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 utan åtgärder. 

 

 

5.3 Kommentarer 

Större delen av de planerade bostadshusen i det norra planområdet klarar högst 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad. Undantaget är skogsvillorna närmast Vallbyleden och två byggnader i det 

planerade trygghetsboendet, se Figur 4 nedan.  
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Figur 4. Byggnader som har över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i det norra planområdet. 

 

I det södra planområdet närmast E18 har lamellhusen samt de yttre radhusen i området fasader 

över 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Flertalet av byggnaderna bakom lamellhusen klarar riktvärdet. Se 

Figur 5.  

 

 

,  

Figur 5. Fasadnivåer i det södra planområdet. 

 

 

Beräkningarna visar att det krävs omfattande bullerskyddsåtgärder, speciellt för det södra 

planområdet, för att klara högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, samt 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats.  
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6 Beräkningar med bullerskyddsåtgärder 

– rekommenderat alternativ 

Lamellhusen närmast E18 får höga ljudnivåer (över 65 dBA) även på fasader som inte är riktade 

mot E18. Trots den vinklade bostadsutformningen blir det omöjligt att klara riktvärden vid fasad 

på ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen utan en mängd lokala bullerskyddsåtgärder. 

Även radhusen bakom lamellhusen samt trygghets/äldreboendet får ljudnivå vid fasad som är över 

60 dBA. I samråd med Beställaren har olika åtgärdsförslag studerats för att möjliggöra byggandet 

av de planerade bostadshusen i olika etapper. Det rekommenderade alternativet är enligt följande: 

 

 Bullerskyddsvall utmed E18 som byggs upp så att vallen är i jämnhöjd med vägmitt.  

 Bullerskyddsskärm ovanpå vallen så att skärmkrönet är 3 meter över vägmitt.  

 Vallen i kombination med skärm sträcker sig ca 65 meter väster om Planteringsvägen 

fram till Narvavägen – totalt 475 meter.  

 Bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden som sträcker sig från skogsvillan närmast 

Vallbyleden runt parkeringsplatsen mot carporten. Skärmen är 3 meter över 

medelmarknivå i detta fall.  

 

6.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad på lamellhusen mot E18 blir ekvivalent ljudnivå upp mot 69 dBA på den 

översta våningen (4:e våningen). På våning 2 och 3 blir ljudnivån 60 – 65 dBA och på första 

våningen upp mot 59 dBA. Vid värst utsatta fasad mot Vallbyleden får skogsvillorna upp mot 61 

dBA på gavlarna.    

 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är under 50 dBA i stora delar av det norra planområdet, 

där ett fåtal bostadshus får över 55 dBA. I det södra planområdet är ekvivalent ljudnivå upp mot 

55 dBA 1,5 meter över mark. Det finns även stora områden bakom lamellhusen som har högst 50 

dBA ekvivalent ljudnivå. Radhusen bakom lamellhusen har gavlar in mot bostadsområdet där 

ljudnivån blir upp mot 52 dBA. Vid gavlarna ut från området blir ljudnivån upp mot 58 dBA. 
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På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A03. 

Högsta ekvivalenta ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B03. 

Vy 1 Vy 2 

    
Vy 3  

 

  

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 med 

rekommenderat åtgärdsförslag. 

 

6.2 Maximal ljudnivå 

Samtliga fasader på lamellhusen utmed E18 får maximal ljudnivå högst 70 dBA vid fasad. För övriga 

byggnader är maximal ljudnivå vid fasad närmast oförändrad jämfört med prognosår 2030 – utan 

åtgärder.  

 

Generellt är maximal ljudnivå 1,5 meter över mark högst 70 dBA i planområdet, med undantag för 

bostäder nära de lokala vägarna.  

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A04. 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B04. 
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Vy 1 Vy 2 

  
Vy 3  

 

  

Figur 7. Maximal ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 med 

rekommenderat åtgärdsförslag. 

 

6.3 Kommentarer 

Det rekommenderade alternativet innebär att samtliga bostäder klarar riktvärdena enligt 

förordningen. För lamellhus och skogsvillorna krävs bullerskyddsåtgärder enligt nedan. 

Lamellhus 

Lamellhusen i södra planområdet får ekvivalent ljudnivå över 60 dBA vid fasader mot E18. Detta 

gäller även gavlar mellan husen vilket gör det problematiskt att hitta planlösningar där minst 

hälften av bostadsrummen har en ljuddämpad sida. I Figur 8  nedan redovisas en sån situation: 

 

 

Figur 8. Exempel på lägenheter i lamellhusen utmed E18 som inte klarar högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad, eller minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. 
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För att skapa en ljuddämpad sida vid gaveln kan det bli aktuellt med balkonger enligt Figur 9 

nedan, alternativt kan huskropparna byggas ihop med en 2 våningar hög portik. 

 

 

Figur 9. Exempel på balkonglösning för att klara en ljuddämpad sida för bakomliggande 

bostadsrum. Exempel taget från Korsängsgärdet i Västerås. 

 

Skogsvillorna 

Skogsvillorna närmast Vallbyleden har upp mot 61 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad på gavlarna 

mot E18, se Figur 10. 

 

 

Figur 10. Skogsvillorna utmed Vallbyleden som inte klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad. 

 

För gavelfasader mot Vallbyleden blir ekvivalent ljudnivå upp mot 61 dBA. För att klara högst 60 

dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad krävs bullerskyddsskärmar vid altanerna och täta räcken på 

balkongerna. Det blir dock svårt att klara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats på gavel 

mot Vallbyleden. Det krävs att uteplatser placeras mot gården där riktvärdena innehålls utan 

bullerskyddsåtgärder. 

 

Uteplats 

För flertalet av radhusen i det södra planområdet överskrids riktvärdet högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid uteplats, se Figur 11. För att innehålla riktvärdet krävs lokala bullerskyddsåtgärder så 

som skärmar vid uteplats.  

Täta träskärmar och räcken (minst 25 mm tjocklek) alternativt transparenta skärmar (minst 6 mm 

tjocklek) föreslås. Om skärmen är av trä och är spontad bör överlappningen över springan vara 
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minst lika lång som tjockleken på virket alternativt att man har ett beständigt skivmaterial bakom 

träpanelen.  

För att få tillräcklig tät anslutning i nederkant skärm krävs att skärmen går ner över balkongplattan 

så att det blir ett överlapp. Samma gäller nederkant skärm vid altan där det är viktigt att det är tätt 

mot marken. Det måste även vara tätt mot andra sektioner om skärmen är uppdelad samt mot 

väggar.  

En lösning med våningshög tät skärm cirka 3 meter ut från radhuset och ett tätt räcke cirka 1,1 

meter högt skyddar uteplatsen för infall från E18 och kan minska ljudnivån upp till 5 dBA beroende 

på bullrets infallsvinkel.  

 

 
Figur 11. Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser i det södra planområdet 

 

Det finns även två hus som får ekvivalent ljudnivå upp mot 56 dBA vid uteplats utefter 

Veganäsvägen markerade i Figur 12. Det finns ytor i nära anslutning till bostadshusen som har 

mellan 50 – 53 dBA. 

 

 
Figur 12. Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser för bruksvillor utmed Veganäsvägen i det norra 

planområdet. 
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Om man ändå önskar ha egen uteplats vid gavlar mot området som innehåller riktvärdena behövs 

bullerskyddsåtgärder. Samma lösning med täta skärmar och räcken gäller även här. Ett av 

bostadshusen får upp mot 56 dBA ekvivalent ljudnivå och kan även behöva delvis inglasning (ca 

25- 50%). Alternativt kan en gemensam uteplats anläggas med lokala skärmar. 

Optimal placering av skärmar och dess utformning detaljstuderas i nästan skede.  

 

6.4 Flerfamiljshus utmed Vallbyleden 

Ett alternativ till skogsvillorna utmed Vallbyleden är flerfamiljshus som är 4 våningar höga plus en 

våning i suterräng. I detta kapitel redovisas möjligheten att innehålla gällande riktvärden för 

flerfamiljshus utmed Vallbyleden. Beräkningar utan och med bullerskyddsåtgärder utförs. 

Bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden som går mellan carport och flerfamiljshusets gavelfasad är 

3 meter över medelmarknivå med krönhöjd +33,8 m ö. NAP.  

6.4.1 Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå utan bullerskyddsåtgärder blir upp mot 61 dBA vid fasad mot E18 och 

Vallbyleden. På ljuddämpad sida blir ekvivalent ljudnivå upp mot 57 dBA närmast Vallbyleden för 

översta våningen. I övrigt blir ljudnivå högst 55 dBA. Med bullerskyddsskärm blir ekvivalent 

ljudnivå högst 55 dBA på ljuddämpad sida för samtliga lägenheter. 

Ljudnivåerna är redovisade i 3D-vyer i Figur 13.  

 

Utan bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden 

Vy 1 Vy 2 

  
 

Med bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden 

Vy 1 Vy 2 

  

Figur 13. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 med och utan 

bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden. 
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är högst 50 dBA i anslutning till flerfamiljshusen utmed 

Vallbyleden och redovisas på bilaga A19 för situation utan bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden 

och bilaga A20 med bullerskyddsskärm.  

6.4.2 Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå utan bullerskyddsåtgärder blir högst 70 dBA vid fasad mot E18 och Vallbyleden. 

Även på ljuddämpad sida blir maximal ljudnivå högst 70 dBA både utan och med 

bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden. Ljudnivåerna är redovisade i 3D-vyer i Figur 14. 

 

Utan bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden 

Vy 1  Vy 2 

  
 

Med bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden 

Vy 1 Vy 2 

  

Figur 14. Maximal ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2030 med och utan 

bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden. 

 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark är högst 70 dBA i större delen av det norra planområdet och 

redovisas på bilaga A21 för situation utan bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden och bilaga A22 

med bullerskyddsskärm.  
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6.4.3 Kommentarer 

Med flerfamiljshus och bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden kan riktvärden innehållas med 

genomgående planlösning för huset närmast Vallbyleden. Minst hälften av alla bostadsrum i varje 

lägenhet måste ha åtminstone ett fönster mot ljuddämpad sida.  

Huset längst bort från Vallbyleden innehåller riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 

behöver inga bullerskyddsåtgärder eller ljuddämpad sida.  

7 Övriga utredda alternativ - 

bullerskyddsåtgärder 

Utöver det rekommenderade åtgärdsförslaget i kapitel 6 har ett antal olika åtgärdsförslag utretts 

tidigare i samråd med Beställaren.  

 

Följande övriga åtgärdersförlag har utretts: 

 

i. Bullerskyddsvall kombinerat med bullerskyddsskärm (410 m) utmed E18 vars skärmkrön är 

3 meter över vägmitt, och en bullerskyddsskärm (cirka 40 m) vars krön är 33,8 m ö. NAP 

utefter Vallbyleden i jämnhöjd med de planerade skogsvillorna. 

ii. Bullerskyddsskärmar mellan lamellhusen som går upp till takfoten (dvs 4 våningar hög), 

samt en bullerskyddsskärm (cirka 40 m) utefter Vallbyleden vars krön är 33,8 m ö. NAP i 

jämnhöjd med de planerade skogsvillorna. 

iii. Bullerskyddsvall kombinerat med bullerskyddsskärm (410 + 155 m) utmed E18 som är 

förlängd och sträcker sig utefter idrottsplanen och har skärmkrön som är 3 meter över 

vägmitt, samt en bullerskyddsskärm (cirka 40 m) vars krön är 33,8 m ö. NAP utefter 

Vallbyleden i jämnhöjd med de planerade skogsvillorna 

7.1 Ekvivalent ljudnivå 

Nedan redovisas resultaten för de 3 olika åtgärdsförslagen med avseende på ekvivalent ljudnivå. 

 

i. Med vall och skärm utmed E18 i jämnhöjd med lamellhusen, sjunker ekvivalent ljudnivå 

med ca 2 - 9 dBA vid fasader på lamellhusen där den största reduktionen är vid plan 1 och 

2. Dock är flera fasader över 65 dBA på det översta planet på lamellhusen. 

Bullerskyddsskärmen vid Vallbyleden leder till en reduktion med ca 1 – 2 dBA på 

skogsvillornas kortsidor, medan långsidans fasad närmast Vallbyleden får en ekvivalent 

ljudnivå som är högst 55 dBA. För det planerade trygghetsboendet fås en reduktion på 1 – 

2 dBA vid fasader mot Bälbygatan/E18.  

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är under 50 dBA i stora delar av det norra 

planområdet, där ett fåtal bostadshus får över 55 dBA. I det södra planområdet är ekvivalent 

ljudnivå upp mot 55 dBA 1,5 meter över mark. Det finns även stora områden bakom 

lamellhusen som har högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A05. 

Högsta ekvivalenta ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B05. 

 

ii. Med skärmar mellan lamellhusen sjunker ljudnivån på fasader mot innergård och mellan 

hus så att ekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA, med undantag för det översta planet. Övriga 

flerfamiljshus bakom lamellhusen får högst 60 dBA vid fasad. Tvåvåningsradhuset med 

långsidan närmast E18 får ljudnivå över 60 dBA på två fasader.  
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark i det norra planområdet är jämförbart med 

alternativet utan bullerskyddsåtgärder, medan det södra planområdet får stora områden 

som får högst 50 dBA – särskilt i anslutning till lamellhusen.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A06. 

Högsta ekvivalenta ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B06. 

 

iii. Med den förlängda skärmen utmed E18 i kombination med bullerskyddsskärmen utmed 

Vallbyleden får samtliga byggnader i det norra planområdet högst 60 dBA vid fasad. Det 

södra planområdet är jämförbart med alternativ (i).  

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark sjunker med 2 – 5 dBA vid idrottsplanen, tack vara 

den förlängda skärmen utmed E18.   

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A07. 

Högsta ekvivalenta ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B07. 

 

 

I Figur 15 och 2 redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad i 3D-vyer. 
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 Vy 1 Vy 2 Vy 3  

 

Figur 15. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer. Översta raden är alternativ (i) – bullerskyddsvall och bullerskyddsskärm utmed E18, skärmkrön 3 meter över 

vägmitt, samt bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, skärmkrön 33.8 m ö.h. Mellersta raden är alternativ (ii)- bullerskyddsskärmar mellan lamellhus (4 vån. höga), samt 

bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, skärmkrön 33.8 m ö.h., den nedre raden är alternativ (iii)- samma som alternativ (i) med förlängd skärm utmed E18. 
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7.2 Maximal ljudnivå 

 

Åtgärdsförslagen anges i punkt 6.1 ovan, nedan redovisas resultaten för maximal ljudnivå. 

 

 

i. Samtliga fasader på lamellhusen utmed E18 får maximal ljudnivå högst 70 dBA vid fasad. 

För övriga byggnader är maximal ljudnivå vid fasad närmast oförändrad jämfört med 

prognosår 2030 – utan åtgärder.  

Generellt är maximal ljudnivå 1,5 meter över mark högst 70 dBA i planområdet, med 

undantag för bostäder nära de lokala vägarna.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A08. 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B08. 

 

ii. Med skärmar mellan lamellhusen är maximal ljudnivå vid fasader mot E18 oförändrad 

jämfört med prognosår 2030 – utan åtgärder. Däremot sjunker ljudnivån på fasader mot 

innergård och mellan hus så att maximal ljudnivå är högst 70 dBA. Övriga fasader vid 

bostadshus är oförändrade jämfört med alternativet utan åtgärder. 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark är i princip samma som för alternativ (i) ovan.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A09. 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B09. 

 

iii. Med den förlängda skärmen utmed E18 i kombination med bullerskyddsskärmen utmed 

Vallbyleden fås samma maximala ljudnivåer vid fasad samt 1,5 meter över mark för större 

delen av planområdet som för alternativ (i.) ovan.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A10. 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga B10. 

 

I Figur 16 och 3 redovisas maximal ljudnivå vid fasad i 3D-vyer. 
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 Vy 1 Vy 2 Vy 3  

 

Figur 16. Maximal ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer. Översta raden är alternativ (i) – bullerskyddsvall och bullerskyddsskärm utmed E18, skärmkrön 3 meter över 

vägmitt, samt bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, skärmkrön 33.8 m ö.h. Mellersta raden är alternativ (ii)- bullerskyddsskärmar mellan lamellhus (4 vån. höga), samt 

bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, skärmkrön 33.8 m ö.h., den nedre raden är alternativ (iii)- samma som alternativ (i) med förlängd skärm utmed E18. 



741090 RAPPORT A 2018-04-25  

 

  22 (34) 

7.3 Kommentarer 

Nedan kommenteras förutsättningarna för att kunna bygga bostäder med hänsyn till de föreslagna 

bullerskyddsåtgärderna så att gällande riktvärden innehålls.    

 

Generellt gäller att riktvärden kan innehållas med föreslagna bullerskyddsåtgärder enligt alternativ 

i-iii. För några bostäder krävs ytterligare lokala bullerskyddsåtgärder för att innehålla högst 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid på ljuddämpad sida.  

 

Tillgång till gemensamma lokala uteplatser finns för samtliga alternativ. En del kommer att kräva 

kompletterande lokala bullerskyddsskärmar vid uteplats.  

 

Ljudnivå inomhus enligt krav i BBR kan innehållas med lämpligt val av fasad.  

 

Om en etappvis utbyggnad sker måste lamellhusen mot E18 byggas i en första etapp för att skydda 

bakomliggande radhus med bullerskydd enligt de utredda alternativen (i) bullerskyddsvall och 

bullerskyddsskärm utmed E18 samt bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, (ii)- 

bullerskyddsskärmar mellan lamellhus (4 vån höga), samt bullerskyddsskärm utmed Vallbyleden, 

(iii)- samma som alternativ (i) med förlängd skärm utmed E18. 

7.3.1 Alternativ i 

Med en kombination av vall och skärm utmed E18 närmast det södra planområdet och en skärm 

utmed Vallbyleden i jämnhöjd med skogsvillorna klarar större delen av alla planerade bostäder 

högst 60 dBA vid fasad. 

Övriga byggnader kräver tillgång till ljuddämpad sida där ekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och 

maximal ljudnivå nattetid är högst 70 dBA, vilket kan uppnås med lämplig genomgående 

planlösning. Ett alternativ är att planera små lägenheter som är högst 35 m² vid fasader där 

ekvivalent ljudnivå är upp till 65 dBA vid fasad. 

Med den planerade byggnadsutformningen av lamellhusen finns dock några problemområden där 

det kommer att bli svårt att hitta genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen 

mot ljuddämpad sida, och där man inte heller kan ha lägenheter som är upp till 35 m², se Figur 17. 

Om dessa byggnader (inringade) skulle vara sammanlänkade skulle det avlägsna problemet samt 

ge en mer skärmad innegård.  

 

 

Figur 17. Lägenheter i lamellhusen utmed E18 som inte klarar högst 60 dBA vid fasad, eller 

minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. 
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En annan byggnad i nära anslutning till E18 som inte klara riktvärdena är tvåvåningsradhuset som 

är inringat i Figur 18. Radhuset med långsidan närmast E18 får över 60 dBA på två av tre 

exponerade fasader. För att riktvärden på ljuddämpad sida ska innehållas för hälften av 

bostadsrummen föreslås 50-75% delvis inglasade balkonger med absorbenter i balkongtak.  

 

 

Figur 18. Tvåvåningsradhus närmast E18 som inte klarar högst 60 dBA vid fasad utan lokal 

bullerskyddsåtgärder. 

 

De planerade skogsvillorna utmed Vallbyleden får fasader mot E18 som överskrider högst 60 dBA 

vid fasad, se figur 10 nedan. För att högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

nattetid ska innehållas på ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen föreslås 50-75% delvis 

inglasade balkonger med absorbenter i balkongtak.  

 

 

Figur 19. Skogsvillor utmed Vallbyleden som inte klarar högst 60 dBA vid fasad. 

 

 

Tillgång till gemensamma uteplatser som har högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå finns. Beroende på placering kan lokala bullerskyddsskärmar krävas, speciellt om 

uteplatsen i nära anslutning till de lokala vägarna (Vedbovägen/Veganäsvägen).  

 

7.3.2 Alternativ ii 

Med skärmar mellan lamellhusen och skärm utmed Vallbyleden fås fler byggnader som inte klarar 

högst 60 dBA vid fasad. Utöver de byggnader redovisade ovan för Alternativ i, får även ett par 

byggnader vid det planerade trygghetsboendet över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, se Figur 

20.  
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Figur 20. Byggnader vid trygghetsboendet som inte klarar högst 60 dBA vid fasad. 

 

Här kan små lägenheter som är högst 35 m² placeras, då riktvärdet tillåter ekvivalent ljudnivå vid 

fasad upp till 65 dBA. Alternativt kan högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maxima ljudnivå nattetid 

innehållas med lämplig genomgående planlösning samt komplettering av balkonger med tätt 

räcke och absorbenter i balkongtak byggs.  

 

Tillgång till gemensamma uteplatser som har högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå finns. Beroende på placering kan lokala bullerskyddsskärmar krävas, speciellt om 

uteplatsen i nära anslutning till de lokala vägarna (Vedbovägen/Veganäsvägen).  

 

7.3.3 Alternativ iii 

Med den förlängda skärmen utmed E18 och skärm utmed Vallbyleden klarar samtliga byggnader 

i det norra planområdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Byggnader som överskrider 

detta riktvärde i det södra planområdet är samma som för Alternativ i, därmed föreslås samma 

bullerskyddsåtgärder som föreslagits ovan.  

 

  



741090 RAPPORT A 2018-04-25  

 

  25 (34) 

8 Utredning av skärmande byggnader 

Det utredda planområdet har i huvudsak två bostadsområden som avdelas av den planerade 

Bälbygatan och trygghetsboendet. Dessa områden skärmas av flera högre byggnader – det södra 

av lamellhusen längs E18 – det norra av trygghetsboendet utmed Bälbygatan. För byggnaderna i 

den norra delen av planområdet innehålls generellt riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad. Byggnaderna är inte beroende av skärmning av trygghetsboendet för att säkerställa 

riktvärdena. Undantaget är skogsvillorna närmast Vallbyleden där en bullerskyddsskärm behövs 

för att med lämplig genomgående planlösning erhålla en ljuddämpad sida och att minst hälften 

av bostadsrummen ska få tillgång till denna ljuddämpade sida, vilket har kommenterats i kapitel 

6.  

I den södra delen av planområdet, närmast E18, planeras lamellhus som är 4 våningar höga. 

Lamellhusen skärmar bakomliggande byggnader effektivt och är en förutsättning för att 

riktvärdena innehålls. 

I detta kapitel utreds konsekvenserna av att övriga byggnader byggs före lamellhusen och föreslag 

på bullerskyddsåtgärder för att gällande riktvärden för detta alternativ ska innehållas.  

8.1 Beräkning med rekommenderat åtgärdsförslag utan 

lamellhus och utan trygghetsboende 

I det södra planområdet skärmar lamellhusen de bakomliggande radhusen och 

trygghetsboendet/äldreboendet skärmar de bakomliggande radhusen i det norra planområdet.  

I detta kapitel studeras om det är möjligt att bygga radhusen i dessa områden innan de skärmande 

byggnaderna.  

8.1.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid mest utsatta fasad i det södra planområdet blir ekvivalent ljudnivå högst 60 dBA för samtliga 

byggnader. Nedan redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad då lamellhusen och trygghetsboendet 

inte skärmar bakomliggande byggnader.  

 

  Vy 1 Vy 2 

 

Figur 21. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan lamellhus och trygghetsboende – med 475 meter 

vall och skärm utmed E18. 

 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 57 dBA i den norra delen av planområdet och 

upp mot 58 dBA i den södra delen.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A11. 
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8.1.2 Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå vid fasad för de bakomliggande husen utan skärmning blir högst 70 dBA. Fasader 

mot Veganäsvägen får upp mot 80 dBA maximal ljudnivå. I Figur 22 redovisas maximal ljudnivå vid 

fasad då lamellhusen och trygghetsboendet inte skärmar bakomvarande byggnader. 

 

  Vy 1 Vy 2 

 

Figur 22. Maximal ljudnivå vid fasad utan lamellhus och trygghetsboende – med förlängd vall 

och skärm utmed E18. 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 70 dBA i större delen av planområdet, med 

undantag för bostäder nära de lokala vägarna. 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A12. 

8.1.3 Kommentarer 

Utan lamellhus och trygghets/äldreboende får samtliga radhus i det södra planområdet ekvivalent 

ljudnivå högst 60 dBA vid fasad. Samtliga bostadshus har tillgång till en uteplats som har högst 70 

dBA maximal ljudnivå. Utan skärmande byggnader blir dock ekvivalent ljudnivå vid uteplats upp 

mot 58 dBA. 

För att klara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats föreslås lokala bullerskyddsåtgärder vid 

uteplatser. Det är möjligt att dämpa ljudnivån med upp mot cirka 8-10 dBA med lokala 

bullerskyddsskärmar. I Figur 23 nedan visas en situation för radhusen närmast E18 då lamellhusen 

inte är byggda. Uteplats placeras med fördel på den tystare sidan där ekvivalent ljudnivå är från 

55 – 58 dBA.  

Exempel på lösning för delvis inglasad uteplats ses i Figur 23 för den närmaste bostaden för det 

radhuset. En våningshög skärm cirka 3 meter ut från radhuset skyddar uteplatsen för infall från 

E18. Dock krävs tätt räcke cirka 1,1 meter högt och eventuell delvis inglasning som mest 75%. 

Absorbent i tak för altan och balkong reducerar reflexer och minskar ljudnivån.  

Det är även viktigt  att få tillräcklig tät anslutning i nederkant skärm och anslutning till väggar. Det 

krävs att skärmen går ner över balkongplattan så att det blir ett överlapp. Samma gäller nederkant 

skärm vid altan där det är viktigt att det är tätt mot marken.  

Detaljstudier av lokala bullerskyddskärmar vid enskilda uteplatser görs i den fortsatta 

projekteringen. 

 

Om gemensamma uteplatser planeras finns större områden med lämplig placering av dessa än i 

det tidigare fallet, utan förlängd vall och skärm. Det finns tillgång till områden som har mellan 52 

– 55 dBA ekvivalent ljudnivå som med lokala bullerskyddsskärmar kan innehålla högst 50 dBA 

ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats.  

 



741090 RAPPORT A 2018-04-25  

 

  27 (34) 

  

Figur 23. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, med vall och skärm utmed E18, utan 

lamellhus och utan trygghetsboende. Exempel på situation där lokala bullerskyddsåtgärder krävs 

för att innehålla riktvärden för uteplats. 

8.2 Beräkning med rekommenderat åtgärdsförslag utan 

lamellhus med trygghetsboende 

De olika kvarteren i området kommer med största sannolikhet byggas i flera etapper, och ett 

alternativ är att de planerade lamellhusen utmed E18 byggs sist. 

8.2.1 Ekvivalent ljudnivå 

Med det rekommenderade åtgärdsförslaget utmed E18 och Vallbyleden, blir ekvivalent ljudnivå 

vid fasad högst 60 dBA för samtliga byggnader utom för skogsvillorna utmed Vallbyleden som 

får upp mot 62 dBA vid fasad mot E18.  

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark i det södra planområdet blir samma som för alternativet 

redovisat i kapitel 8.1 – upp mot 58 dBA. För det norra planområdet blir ekvivalent ljudnivå under 

50 dBA i stora delar av det norra planområdet, där ett fåtal bostadshus får över 55 dBA. 

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A13. 

8.2.2 Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå vid fasad är jämförbart med tidigare utredda alternativ, som blir högst 70 dBA 

med undantag för fasader närmast de lokala gatorna.  

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 70 dBA i större delen av planområdet, med 

undantag för bostäder nära de lokala vägarna. 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A14. 

 

8.2.3 Kommentarer 

Med den förlängda skärmen västerut utmed E18 är varken lamellhusen eller trygghetsboendet en 

förutsättning för att man ska kunna bygga övriga bostadshus med avseende på ljudnivåer vid 

fasad och uteplats.  
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8.3 Beräkning utan lamellhus och trygghetsboende för 

åtgärdsalternativ (i) 

Förutsättningen för följande beräkning är att de analyserade bullerskyddsskärmarna för alternativ 

(i) byggs innan några byggnader i området byggs.  

8.3.1 Ekvivalent ljudnivå 

Vid värst utsatta fasad mot E18 blir ekvivalent ljudnivå upp mot 63 dBA. I Figur 24 nedan redovisas 

ekvivalent ljudnivå vid fasad för alternativ (i) då lamellhusen och trygghetsboendet inte skärmar 

bakomvarande byggnader.  

 

  Vy 1 Vy 2 

 

Figur 24. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan lamellhus och trygghetsboende. 

  

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 57 dBA i den norra delen 

av planområdet och upp mot 62 dBA i den södra delen.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A15. 

 

8.3.2 Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå vid fasad är oförändrad jämfört med alternativ (i), och blir högst 70 dBA. Fasader 

mot Veganäsvägen får upp mot 80 dBA maximal ljudnivå. I Figur 25 redovisas maximal ljudnivå vid 

fasad för alternativ (i) då lamellhusen och trygghetsboendet inte skärmar bakomvarande 

byggnader. 

 

  Vy 1 Vy 2 

 

Figur 25. Maximal ljudnivå vid fasad utan lamellhus och trygghetsboende. 

 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 70 dBA i större delen av planområdet, med 

undantag för bostäder nära de lokala vägarna. 
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På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A16. 

 

8.3.3 Kommentarer 

Om lamellhusen utmed E18 byggs i ett senare skede än bakomliggande radhus får det 

konsekvenser för ljudnivåer vid fasad och vid uteplatser.  

Jämfört med alternativ (i) får tre av radhusen i det södra planområdet ekvivalent ljudnivå över 60 

dBA vid fasad, som tidigare hade högst 60 dBA. Detta innebär att fler lokala bullerskyddsåtgärder 

krävs för att innehålla riktvärdena.  

Den mest betydande konsekvensen är att ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot 62 

dBA. Det blir svårt att få högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid varje radhus. Alternativet är att man 

anordnar lokala bullerskydd vid en gemensam uteplats, som delas av flera radhus. Det finns 

tillgång till områden som har mellan 52 – 57 dBA ekvivalent ljudnivå där lokala bullerskyddsskärmar 

kan anordnas så att riktvärdet högst 50 dBA kan innehållas. 

 

8.4 Beräkning utan skogsvillor och carports utmed 

Vallbyleden 

De planerade skogsvillorna utmed Vallbyleden är 3,5 våning höga vilket skärmar bakomliggande 

område söderut. Det finns även en rad carports mellan Vallbyleden och radhusen vilka skärmar 

västerut.  Förutsättningarna att bygga bakomliggande radhusen först utreds i detta kapitel.  

8.4.1 Ekvivalent ljudnivå 

Om radhusen byggs före skogsvillorna i det norra planområdet blir ekvivalent ljudnivå vid fasad 

upp mot 59 dBA. I Figur 26 redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad för radhusen när skogsvillorna 

utmed Vallbyleden inte är byggda. 

 

 

Figur 26. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan skogsvillorna och carports utmed Vallbyleden. 

 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid radhusen med fasader mot E18 i det norra planområdet 

blir upp mot 60 dBA. På den norra sidan av dessa radhus finns områden som får högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå.   

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A17. 
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8.4.2 Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå vid fasad och 1,5 meter över mark blir högst 70 dBA för radhusen bakom 

skogsvillorna.  

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A18. 

8.4.3 Kommentarer 

Utan skogsvillor utmed Vallbyleden innehålls riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Fasader mot Vallbyleden får upp mot 57 dBA med de planerade carportarna. Utan dessa finns även 

områden där gemensam uteplats kan anordnas som innehåller riktvärdena högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Om enskilda uteplatser planeras bör de 

placeras på den norra sidan för de radhus som har fasader mot E18, annars krävs omfattande 

bullerskyddsåtgärder om de placeras på den södra sidan t ex.  

9 Ljudnivå vid skolgård 

I nära anslutning till Bälbygatan väster om trygghetsboendet planeras en förskola som har en 

idrottshall hopbyggd med förskolan. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är 

redovisat i Figur 27 nedan. Ljudutbredningen som redovisas är med de rekommenderade 

bullerskyddsåtgärder – vall och skärm utmed E18 (475 meter långt), 3 meter över vägmitt.  

 

 

 

Figur 27. Placering av förskola med idrottshall. 

 

9.1 Högst 50 dBA Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark blir högst 50 dBA på den norra sidan av skolgården och 

nära den västra långsidan. Den södra sidan får ekvivalent ljudnivå upp mot 59 dBA och halva 

västra sidan får upp mot 57 dBA.  
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9.2 Högst 70 dBA Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir högst 70 dBA över hela skolgården.  

9.3 Kommentarer 

Områden norr om förskolan innehåller Naturvårdsverkets riktvärden redovisade i kapitel 2.4. 

Området väster om förskolan har en del av skolgården närmast fasaden som innehåller 

riktvärdena. Närmare den södra delen av den västra långsidan får högre ljudnivåer och kräver 

lokala bullerskyddssåtgärder eller att ytan används för övriga ändamål än för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet.  

Bullerskyddsåtgärder: 

För att maximera skolgårdens yta som innehåller riktvärdena kan lokala bullerskyddsåtgärder 

upprättas, t.ex. skärmande byggnader (förråd eller dyl.), klätterväggar eller transparenta skärmar.  

Ett exempel på lokal bullerskyddsskärm har studerats, och resultat visas i Figur 28. 

 

 

Figur 28. Förslag på bullerskyddsskärm till skolgård. 

 

Den föreslagna bullerskyddsskärmen har ett skärmkrön på 30,5 meter över NAP vilket medför att 

den blir väldigt hög nära förskolan (cirka 5 meter hög). Väster om skolgården finns en kulle där 

skärmen får sitt avslut och har en höjd på cirka 1 meter. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark 

högst 50 dBA innehålls för ett område längs hela den norra och sydvästra fasaden på skolgården.  

I nuläget är terrängen kuperad och området i den norra och nordvästra delen av skolgården har 

en slänt uppåt mot bostadsområdet. Detta medför att byggnaderna och kullen inte skärmar 

skolgården effektivt och högre ljudnivåer uppnås.  

Om marken runt skolan skulle jämnas till så att den sänks runt byggnaden till samma nivåer som 

man har framför idrottshallen och förskolan skulle byggnaderna skärma skolgården mer effektivt 

för den norra och nordvästra delen.  

   

Istället för att anlägga endast en skärm skulle t. ex. byggnaden sydväst om förskolan utnyttjas. 

Om den ställs med långsidan utefter Bälbygatan och ett snedtak används kan en bättre 

skärmande effekt uppnås med byggnaden och kompletterande skärmar kan anläggas.  
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10 Bullerskydd 

Skärm vid E18 

Utmed E18 föreslås en kombination av vall och skärm, där vallen är utformad enligt 

överenskommelse mellan Trafikverket och Västerås Stad. Ovankant vall ligger i jämnhöjd med 

vägbanan och skärmkrön är 3 meter över vägbanans mitt. Tre olika alternativ av bullerskydd vid 

E18 har utretts i denna rapport.  

 bullerskyddsskärm på bullerskyddsvall 475 meter 

 bullerskyddsskärm på bullerskyddsvall 410 meter 

 bullerskyddsskärm på bullerskyddsvall 410 meter med en förlängd bullerskyddsskärm 

utmed idrottsplanen på 155 meter 

 

Ovanpå vallen placeras en bullerskyddsskärm. Den ska vara absorberande och ha en ytvikt på minst 

15 kg/m2. Det ska vara helt tätt mellan skärm och vall. Ett exempel visas i figur nedan.  

 

  
 

  

Figur 29. Exempel på kombination av vall och skärm med principskiss. 
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Bullerskyddsskärm på bro (GC-tunnel under E18) 

Bullerskyddsskärm på bro 19-386-1 är projekterad 3 m högre än ök beläggning på vägmitt. 

Bakom navföljaren på bron måste det finnas ett fritt område om 1 m som är arbetsbredden för 

broräcket. 

Skärmen på bron föreslås därför utföras som en transparent skärm fritt utkragande på konsoler 

från kantbalken, infäst med 4 st. skruvar. 

Anledningen till att vi valt denna lösning beror på krav på arbetsbredd bakom räcket, för att 

förenkla byggprocessen samt minska materialåtgången i jämförelse med alternativa lösningar.  

 

Lösningen redovisas i bilaga ”Infästning av skärm i bro” med ritningsnummer K 20 01.    

 

Skärm vid Vallbyleden 

Tre förslag på skärmutformning utmed Vallbyleden har studerats: 

 

 Föreslagen skärm utmed Vallbyleden sträcker sig från carport utmed vägen. För att få 

tillräckligt skydd krävs att skärmkrönet ligger 33,8 m ö. NAP Då högsta höjd över mark 

blir ca 11 meter kan det medföra att skärmen kan behöva kombineras med vall, gabion 

eller motsvarande. 

 

 Föreslagen skärm utmed Vallbyleden sträcker sig från carport utmed parkeringen med en 

90° vinkel mot skogsvillorna. För att få tillräckligt skydd krävs att skärmkrönet ska 

anordnas till en höjd som säkerställer att riktvärden för buller inte överskrids, i detta fall 

ca 3 meter över medelmarknivå (33, 8 m ö. NAP). Längd på skärmen är 37 meter. 

 

 Föreslagen skärm utmed Vallbyleden sträcker sig från carport utmed parkeringen med en 

90° vinkel mot flerfamiljshusen. För att få tillräckligt skydd krävs att skärmkrönet ska 

anordnas till en höjd som säkerställer att riktvärden för buller inte överskrids, i detta fall 

ca 3 meter över medelmarknivå (33, 8 m ö. NAP). Längd på skärmen är 39 meter. 

 

 

Skärm mellan lamellhus 

Föreslagen skärmning mellan lamellhusen kan utföras på olika sätt, där huvudsaken är att det blir 

tätt och att höjden på skärmning går upp till takfot. Det kan vara utskjutande balkonger som 

sammanlänkas, transparent skärm, sammanbyggnad av husfasad etc.  

 

Skärm vid förskola 

Ett alternativ på bullerskyddsskärm vid skolgården har utretts, där skärmkrönet bör vara på 30,5 m 

ö. NAP för att ge en märkbar minskning i ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid skolgården. 

Skärmen blir hög närmast förskolan (cirka 5 meter) för att sedan minska i höjd till cirka 1 meter där 

skärmen avslutar mot kullen väster om förskolan. 

Ett alternativ är att använda den planerade miljöboden i det sydvästra hörnet som skärmande 

byggnad och kombinera med skärm.  

 

Lokala bullerskydd 

Vid ett antal bostäder kan det bli aktuellt med lokala bullerskydd vilket studeras i mer detalj i 

senare skede.  

 

11 Underlag 

 Situationsplan från Västerås Stad, juli 2017 
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 Trafikuppgifter erhållna från Västerås Stad och TRV NVDB, mar 2017 

 Lokala markhöjder från Archus, aug 2017 

 Fastighetskarta och terrängdata (laserdata) erhållen från Metria 


