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Sammanfattning 

Inför framtagande av ny detaljplan och uppförande av flerbostadshus inom fastigheten 

Tavesta 1:248 m.fl., längs Rönnvägen i centrala Järna, har en trafikbullerutredning utförts. 

Beräkning har utförts för prognosår 2040 och inkluderar ljudbidrag från närliggande vägar 

och järnväg.  

Beräknade bullernivåer klarar Trafikbullerförordningens, SFS 2015:216, krav om 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, för merparten av bostäderna. Gemen-

sam uteplats, som innehåller förordningens krav om 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 

dBA maximal ljudnivå kan anordnas merparten av bostäderna.  

För övriga bostäder kan gällande krav innehållas med rätt lägenhetsutformning, med till-

gång till tyst sida, och/eller genom byggnation av mindre lägenheter (upp till 35 kvm). 

För 7 av de planerade radhusen kan det, med dagens utformningsalternativ, krävas del-

vis inglasade balkonger för att klara krav en för uteplats. 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder. För bo-

städerna ska lågfrekvent buller från tung trafik beaktas vid fortsatt projektering.  

Följande text till detaljplanekrav föreslås: 

Trafikbullernivåer ska klara krav uppställda i Förordning 2015:216 om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader. Buller från tung trafik på närliggande gator skall beaktas vid 

dimensionering av fasadernas ljudisolering. 

Komfortvägda vibrationsnivå i bostad ska ej överstiga 0,4 mm/s. 
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1 Inledning 
Södertälje kommun arbetar med en detaljplan för att möjliggöra byggrätter längs Rönn-

vägen i centrala Järna.  

Syftet med denna rapport är att utreda utbredningen av buller inom detaljplaneområdet 

samt ange förslag på eventuella åtgärder som kan behöva tillämpas för att gällande rikt-

värden vid bostadsbyggande enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller, BBR samt bul-

ler från industri och annat verksamhetsbuller (Boverkets vägledning, Rapport 2015:21) 

kan uppnås. 

2 Bedömningsgrunder 
I följande avsnitt redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer från trafikbuller samt 

industri- och verksamhetsbuller. 

2.1 Trafikbullerförordning – SFS 2015:216 
Trafikbullerförordningen, SFS 2015:216, används för bedömning av trafikbuller vid  

bostäder. I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för  

spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.  

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är upp-

fyllt; 

         1.  vid planläggning, 

         2.  i ärenden om bygglov, och 

         3.  i ärenden om förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar  

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

         1.  60 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 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid  

bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359) 

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 max-

imal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
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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 bo-

stadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-

skrids vid fasaden.  

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. 

2.2 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd dygns-

ekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum med 

stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 
 Ekvivalent ljudnivå från trafik el-

ler annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 

nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 

utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 

överskrids 1 

  

   

   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 

   

   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 

   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och 

järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade 

beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 

yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas 

perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt 

övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem 

gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 

 

2.3 Komfortvibrationer i byggnader 

Krav rörande komfortvägd vibrationsnivå finns beskrivet i Svensk standard, SS 460 48 61 

”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. I 

standarden redovisas riktvärden för bedömning av komfortvägda vibrationer vilka återges 

nedan.  

 Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s vägd RMS  

 Sannolik störning > 1 mm/s vägd RMS. 
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2.4 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21) 

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygg-

lovsprövning av bostäder” ges riktvärden enligt tabell 2 och 3. 

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.  
 Leq dag 

(0600-1800) 

Leq kväll  

(1800-2200) Lör-

dagar, söndagar 

och helgdagar  

Leq dag + kväll  

(0600-2200)   

Leq natt 

(2200-0600) 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till an-

givna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att 

tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggna-

derna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  

Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena en-

ligt tabell 3. 

Tabell 3.  Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus 
vid bostadsfasad och uteplats.  
 Leq dag 

(0600-1800) 

Leq kväll  

(1800-2200)  

Leq natt 

(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. 

Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddäm-

pade sidan. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta åter-

kommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tyd-

ligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

• 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 verk-

samheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 
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3 Beräkningsförutsättningar 
Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, revi-

derad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653). 

Beräkningarna avser vägtrafik för prognosår 2040. Trafikuppgifter har inhämtats från Tra-

fikverket och Södertälje kommun. Följande trafiksiffror har legat till grund för beräkning-

arna: 

Tabell 4.  Trafiksiffror för vägar, prognos 2040. 

Väg Fordon/ÅDT Andel tung trafik Hastighet (km/h) 
Rönnvägen 4 5771) 14 %1) 40 
Löwens väg 7622) 11 %3) 30 

Övriga lokalgator 100-5004) 0-5 %4) 30 
1) Antaget värde utifrån mätning 2007, uppräknat till år 2040. 

2) Antaget värde utifrån mätning 2014, uppräknat till år 2040. 

3) Uppskattad andel tung trafik utifrån analys av busstidtabell 2019. 

4) Antagna värden. 

Tabell 5.  Trafiksiffror för tåg, prognos 2040. 

Spår/Tågtyp (tågtyp) Antal tåg/dygn Tåglängd Hastighet 

Nordligaste spåret (SJ, m.fl) 
Persontåg (X60) 111 144 m 175 km/h 

Persontåg (Pass) 2 260 m 175 km/h 

Persontåg (X50-54) 10 110 m 175 km/h 

Godståg (gods) 20 458 (750 m max) 160 km/h 

Näst nordligaste spåret (pendeltåg) 
Persontåg (X60) 30 214 m 140 km/h 

Näst sydligaste spåret (pendeltåg) 
Persontåg (X60) 30 214 m 140 km/h 

Sydligaste spåret (SJ, m.fl) 
Persontåg (X60) 111 144 m 175 km/h 

Persontåg (Pass) 2 260 m 175 km/h 

Persontåg (X50-54) 10 110 m 175 km/h 

Godståg (gods) 20 458 (750 m max) 160 km/h 

Följande kartunderlag har använts: 

 Digitalt kartmaterial från Metria. 

 Situationsplan från Södertälje Kommun. 
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4 Beräknad bullersituation 
4.1 Trafik – prognosår 2040 

I bilaga A01-A04 redovisas översiktligt ekvivalent och maximal ljudnivå, från väg- och tåg-

trafik, som ljudutbredning 2 m över mark samt som frifältsvärde vid mest utsatta fasad.  

I Figur 1 nedan redovisas översiktligt den ekvivalenta ljudnivån, där nivå vid fasad utgör 

den högsta ljudnivån för något våningsplan som frifältsvärde. Då olika delar av området 

står inför olika utmaningar så har området delats in i fyra delområden A-D, som present-

eras i detalj i efterföljande avsnitt.  

 
Figur 1. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg- och tågtrafik. Delområden A (1 och 2), B, C och D 
är markerade och behandlas i detalj i nedanstående avsnitt. 

  

Industrifastighet 

A (1) 

A (2) 

B 
C 

D 

Rönnvägen 

Löwens väg 
Mossvägen 

Järnväg 
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4.1.1 Delområde A 

 
Figur 2. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde A (1). För bo-

stad inringat med rött kan uteplats, med nivå ≤50 dBA, uppnås med lokal skärmning mot Löwens 

väg. 

 
Figur 3. Maximal ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde A (1). Delområde 

A (1). För bostad inringat med rött kan uteplats, med nivå ≤70 dBA, uppnås med lokal skärmning mot 

Löwens väg. 

 

Löwens väg 
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Figur 4. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde A (2). 

 
Figur 5. Maximal ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde A (2). 

Kommentar till föreslagen utformning av bebyggelse: 

Ljudnivåer vid fasad 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga planerade lägenheter. 

Uteplats 

Uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå kan 

erhållas i markplan för samtliga bostäder. En radhusbostad kräver dock lokal skärmning, 

se figur 2 och 3 ovan.  
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4.1.2 Delområde B 

 
Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde B. 

 
Figur 7. Maximal ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde B. 

Kommentar till föreslagen utformning av bebyggelse: 

Ljudnivåer vid fasad 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras inte för samtliga planerade bostä-

der. Genom att förlägga minst hälften av bostadsrummen mot sida med högst 55 dBA 

ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid kan dock riktvärdena klaras. Kravet kan 

även klaras genom att bygga mindre lägenheter, högst 35 kvm, där högst 65 dBA ekviva-

lent ljudnivå kan accepteras. 

Uteplats 

Gemensam uteplats i markplan med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 

maximal ljudnivå kan erhållas för samtliga byggnader på den bullerskyddade sidan. En 

majoritet av eventuella balkonger mot bullerskyddad sida klarar också kraven på ekviva-

lent och maximal ljudnivå.  
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4.1.3 Delområde C 

 
Figur 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde C. 

 
Figur 9. Maximal ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde C. 

Kommentar till föreslagen utformning av bebyggelse: 

Ljudnivåer vid fasad 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga planerade lägenheter. 

Uteplats 

Uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå är svårt 

att åstadkomma med nuvarande utformning av kvarteret. Husen ligger för nära den lokala 

gatan som i det här fallet utgör den mer bullerskyddade sidan. En lösning kan vara in-

dragna balkonger, mot lokalgata, med delvis inglasning (minst 50%), tätt räcke och absor-

benter i balkongtak.   
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4.1.4 Delområde D 

 
Figur 10. Ekvivalenta ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde D. För bostä-

der inringat med rött kan uteplats, med nivå ≤50 dBA, uppnås med lokal skärmning mot Rönnvägen. 

 
Figur 11. Maximal ljudnivå vid fasad från väg- och tågtrafik, frifältsvärde. Delområde D.  

Kommentar till föreslagen utformning av bebyggelse: 

Ljudnivåer vid fasad 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga planerade lägenheter. 

Uteplats 

Gemensam uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljud-

nivå kan erhållas i markplan för samtliga bostäder. En radhusbostad kräver dock lokal 

skärmning, se figur 10 ovan.  

  

Rönnvägen 

Rönnvägen 
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4.1.5 Trafikbuller inomhus 
Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder. För bo-

städerna ska lågfrekvent buller från tung trafik beaktas vid fortsatt projektering. 

4.1.6 Komfortvibrationer  
Bebyggelse i nära anslutning till vägar med förekomst av främst tung trafik, såsom lastbilar 

och bussar, löper en förhöjd risk för komfortvibrationer i byggnad. Detta är särskilt påtag-

ligt vid sämre markförhållanden som exempelvis lera. Detta ska tas i beaktande vid val av 

grundläggning och stomsystem för bebyggelsen. 

4.2 Industri- och verksamhetsbuller 

4.2.1 Delområde D 
Söder om delområde D ligger en industrifastighet, i korsningen Mossvägen-Rönnvägen. 

Nuvarande verksamhetsutövare har sålt fastigheten och kommer avveckla nuvarande 

verksamhet under 2020. Ett mindre byggföretag har köpt fastigheten och det är i dagslä-

get därför oklart vilken bullerpåverkan den framtida verksamheten kan få. Det finns 

såklart en gräns för hur mycket en ny verksamhet får låta även om inget miljötillstånd 

reglerar detta.  

Eventuellt buller från en framtida verksamhet skulle påverka främst de redan mer trafik-

bullerutsatta fasaderna av bebyggelsen. Genom att i större utsträckning bygga genomgå-

ende lägenheter i detta område, med minst hälften av bostadsrummen vända bort från 

trafik och eventuell verksamhet, minskar risken avsevärt för framtida olägenheter.  
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5 Slutsatser och kommentarer 
Nedan kommenteras förutsättningarna att klara riktvärden för planområdet: 

5.1 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från trafik  

En majoritet av föreslagen bebyggelse uppfyller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

enligt 3§ i SFS 2015:216. För de delar av bebyggelsen där riktvärdet inte uppfylls föreslås 

istället små lägenheter (högst 35 kvm) eller genomgående lägenheter där minst hälften 

av bostadsrummen förläggs mot sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå nattetid enligt 4§. 

5.2 Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljud-

nivå vid uteplats från trafik  

För delområde A, B och D kan åtminstone en gemensam uteplats som klarar kraven an-

ordnas i direkt anslutning till byggnad. För en del av radhusen kan mindre lokala skärmar 

i anslutning till uteplats erfordras. 

Delområde C kan uteplats ordnas genom indragna balkonger, mot lokalgata, med delvis 

inglasning (minst 50%), tätt räcke och absorbenter i balkongtak.  

5.3 Industri- och verksamhetsbuller - Zon A (Rapport 2015:21)  

Nuvarande verksamhet, i anslutning till delområde D, försvinner och hur en framtida verk-

samhet kommer att se ut går inte att spekulera i. Det kan dock förmodas att en ny verk-

samhet inte får bullra obegränsat.  

Eventuellt buller från en framtida verksamhet skulle påverka främst de redan mer trafik-

bullerutsatta fasaderna av bebyggelsen. Genom att i större utsträckning bygga genomgå-

ende lägenheter i detta område, med minst hälften av bostadsrummen vända bort från 

trafik och eventuell verksamhet, minskar risken avsevärt för framtida olägenheter.  

5.4 Högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 

inomhus från yttre störkällor 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder. För bo-

städerna ska lågfrekvent buller från tung trafik beaktas vid fortsatt projektering.  

Följande text till detaljplanekrav föreslås: 

Trafikbullernivåer ska klara krav uppställda i Förordning 2015:216 om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader. Buller från tung trafik på närliggande gator skall beaktas vid 

dimensionering av fasadernas ljudisolering. 

Komfortvägd vibrationsnivå i bostad ska ej överstiga 0,4 mm/s. 

Buller från industrier ska uppfylla krav enligt Boverkets rapport 2015:21. Målsättningen 

bör vara att innehålla kraven enligt Zon A.  
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