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Sammanfattning 

 
Sammanfattning 
Vi har fått i uppdrag av NCC att studera ett planerat bostadsområde beläget på Haga, 
Karlstad nära Hagaleden och järnvägen. Bostadsområdet är tänkt att bestå av fem stycken 
sammankopplade huskroppar innehållande cirka hundra lägenheter. Husen är 
ihoplänkade med hjälp av inglasade balkonger. Mellan Hagaleden och bostadsområdet är 
en lång carport placerad för att ta upp en del av bullret. Utformningen av bostadsområdet 
skapar tysta innergårdar som vetter mot Klarälven. Tanken med att bygga bostäder på 
denna plats är att skapa ett attraktivt boende som är beläget centralt och vattennära.  

Med hjälp av litteraturstudie studeras hur innemiljön i de planerade bostäderna påverkas 
av Hagaleden och järnvägen med avseende på luft och ljud. Det största problemet med 
ljudet är att järnvägstrafiken och biltrafiken skapar olika typer av buller. Järnvägstrafiken 
skapar höga maximala ljudnivåer medan biltrafiken skapar höga ekvivalenta ljudnivåer. 
Det innebär att både höga och låga ljudfrekvenser skapas vilket medför att olika 
bullerdämpande åtgärder krävs för att uppnå en behaglig boendemiljö. När det gäller 
luften är det biltrafikens avgaser som skapar de största problemen, men det är svårt att 
veta vilka förorenade partiklar som slutligen tar sig in i lägenheterna.   

Resultatet visar att det är bullret som är det största problemet för trots de åtgärder som 
tagits fram uppfylls ändå inte bullerkravet vid fasaden. Detta innebär att avsteg från 
normerna måste göras för att en byggstart ska bli aktuell. Bullret är det största problemet 
men det finns många andra faktorer som påverkar luften och ljudet i bostäderna. De olika 
faktorerna är beskrivna i arbetet och varje del avslutas med ”Kontrollera att” -punkter för 
att ingen viktig ingående del ska glömmas bort. När det gäller luften i lägenheterna är det 
viktigt att ventilationssystemet är väl fungerande och rätt dimensionerat för byggnaden. 
Det är lämpligt att ventilationssystemet i detta fall kompletteras med ett 
luftbehandlingsaggregat.   

Tanken med att skapa dessa punkter är att det på ett enkelt sätt ska gå att kontrollera att 
de olika krav och normer som finns för respektive del är uppfyllda. Det finns en 
sammanställning, bifogad som bilaga i arbetet, över alla punkter som tagits fram men 
dessa behöver utvecklas för att smidigt kunna användas.   

I slutsatser har förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra inomhusmiljön arbetats 
fram. Bland annat föreslås ändrad utformning på de inglasade balkongerna som länkar 
samman husen för att minska den andel buller som kan ta sig in till innergårdarna. Även 
förslag på yttre åtgärder som sänker ljudnivåerna har presenterats, exempel på detta är 
tyst asfalt, ändrad utformning på carporten samt bullerplank.     



Abstract 

 
Abstract 
NCC has given us a commission to investigate a planned housing area in Haga, Karlstad, 
situated close to the traffic route Hagaleden and the railway. The housing area consists of 
one hundred apartments in five different houses. The houses are linked to each other by 
balconies with glass panels. A long carport is situated between Hagaleden and the 
housing area to absorb part of the noise from the road. The design of the housing area is 
creating a silent backyard. The idea of building houses in this place is to create an 
attractive living in central town and close to the river.  

The air and sound level inside of the planned houses were studied. The major problem is 
that the noise from the railway traffic and the car traffic are of different kind. The railway 
traffic creates high maximum sound levels and the car traffic creates high equivalent 
sound levels. The different kinds of sound levels consist of high and low frequency which 
means that different measures have to be taken to reduce both types. The emission from 
the car traffic is the major problem for the air quality, but it is uncertain how much of the 
emissions that passes to the inside of the houses.  

The result shows that the noise is the main problem. Despite the suggested noise 
reduction measures, the noise exceeds the limits of the building regulations on the facade 
of the houses. If the houses are to be built, they will not fulfill the regulations on this 
point. The noise is the major problem but there are many other factors that influence the 
air and the sound in the buildings. This essay describes different factors and every part of 
it ends with a checklist that can be used to create a good indoor environment. It is 
important for the quality of the air in the apartments that the ventilation system is 
correctly dimensioned for the building and is well dimensioned. It is recommended that 
the ventilation system should be complemented with an air treatment unit.  

The purpose of this checklist is to find an easy way to ensure that the demands and 
regulations of the norms are fulfilled. The items are all listed in an appendix in the work, 
but they need to be developed to be used easily.  

In the conclusion a suggestion on measures that could make the environment in the 
apartments better is presented. For example, the design of the balconies has been changed 
to prevent the noise from getting into the backyard. Suggestions on measures on the 
outside of the buildings are also presented; an example of this is silent asphalt, an 
extended carport and noise barriers.     
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Ordlista 

 
Ordlista   

Flanktransmission  Ljudet transporteras från ett rum till ett annat genom andra 
av byggnadens konstruktionsdelar än själva skiljeväggen.1   

Läckage Ljudet transporteras från ett rum till ett annat genom 
otätheter i genomföringarna.2  

Luftreningsaggregat Aggregatet renar uteluften från partiklar innan den tas in i 
ventilationssystemet för att pariklarna inte ska följa med 
tilluften in i lägenheterna.  

Miljökonsekvens-  En sammanfattning av vilka konsekvenser projektet  
beskrivning innebär för den närliggande miljön. Denna beskrivning 

måste göras, eftersom det används som beslutsunderlag när 
tillstånd för byggnationerna prövas.3   

Frifältsvärdet  Beskriver en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer, till 
exempel från fasad.4   

                                                

 

1 (Åkerlöf 2001)  
2 (Åkerlöf 2001)  
3 (Miljöfaktaboken 2003) 
4 (Byggtjänst 2005b)  
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1. Inledning  

Vi har fått i uppdrag av NCC att studera ett planerat bostadsområde beläget på Haga, 
Karlstad, nära Hagaleden och järnvägen. Handledare och examinator för arbetet är Malin 
Olin vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Extern handledare är 
Wille Osterman, NCC:s boendegrupp, Karlstad.  

Vi har valt att studera innemiljön i bostäder placerade i en stadsmiljö för att det enligt oss 
är ett viktigt och intressant ämne. Många människor vill idag bo centralt i våra städer, 
vilket innebär att det byggs allt mer i en mycket bullerutsatt stadsmiljö. Genom en 
välgenomtänkt kvarters-, byggnads- och lägenhetsplanering kan de förhållanden som 
framkallar störningar i avseende på ljud och luft motverkas på ett tidigt stadium.5   

Bostadsområdet är tänkt att byggas på Haga i centrala Karlstad. Problemet är att 
bostadsområdet kommer att utsättas för höga bullernivåer från bil- och järnväg. En 
försvårande omständighet är att järnvägstrafiken och biltrafiken skapar olika typer av 
buller. Detta innebär att det ställs höga krav på byggnadernas utformning och tekniska 
lösningar för att uppnå en god inomhusmiljö. Bostadsområdet består av fem stycken 
huskroppar innehållande cirka 100 lägenheter med tillhörande garagelänga. De fem 
huskropparna ligger sammankopplade med hjälp av balkongpartier i glas. Det första huset 
har tre våningar och de resterande husens våningsantal ökar med en våning per huskropp, 
vilket innebär att bostadsområdet får en trappstegsform. Det högsta huset blir sju 
våningar. Byggnaderna är utformade på ett sådant sätt att sovrummen ska ligga mot en 
tyst innergård, för att trafikleden och järnvägen ska störa så lite som möjligt, detta 
stämmer väl överens med de normer som Boverket förespråkar. Preliminära ritningar 
över bostadsområdet finns redan, men de flesta tekniska detaljer är ännu inte bestämda. 
Detta innebär att det finns stort utrymme för att hitta egna lösningar på problemen.  

Syftet med uppsatsen är att lämna förslag på byggtekniska lösningar och kompletterande 
yttre åtgärder, för att uppnå en god ljud- och luftkvalitet inomhus. Genom att skapa en 
lista med punkter som tar upp de delar som är extra viktiga att arbeta med.  

Målet med uppsatsen är att de planerade bostäderna ska uppfylla de krav som Boverket 
har satt upp för ljudklass B.   

De frågor vi har valt att studera är följande: 

 

Hur påverkar Hagaleden och järnvägen inomhusmiljön i bostäderna med 
avseende på buller och avgaser? 

 

Vilka åtgärder skulle kunna göras på husen och i omgivningen för att uppnå 
ljudklass B? 

 

Hur bör ventilationen utformas för att ge en god inomhusmiljö med avseende på 
buller och avgaser från Hagaleden?  

                                                

 

5 (Åkerlöf 2004)  
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Vi har valt att avgränsa vårt arbete enligt följande: 

 
Ekonomi – endast vissa självklara slutsatser om vilka alternativ som inte är 
tänkbara ur ekonomisk synvinkel kommer att dras. Inga ingående kalkyler och 
kostnadsberäkningar kommer att göras.  

 
Vibrationer – detta är en intressant aspekt men det saknas relevanta utredningar. 

 

Olyckor med farligt gods inom järnvägsområdet – en viktig detalj som inte 
studeras i arbetet men NCC kommer att utreda frågan och svaret kan medföra att 
byggnationen inte blir av.  

Rapporten har lagts upp på nedanstående sätt: 
Bakgrunden beskriver hur bostadsområdet ser ut och vilka krav som ställs på de 
planerade byggnaderna.  
Resultatet redovisar åtgärder och en lista på hur de krav som Boverket satt upp kan 
uppfyllas genom kontrollpunkter. 
Slutsats och diskussion utvärderar de åtgärder som föreslagits och tar upp hur arbetet ska 
kunna utvecklas. 
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2. Genomförande  

WSP Akustik i Göteborg och Göteborgs stad har tagit fram en checklista som bygger på 
den svenska standarden SS 02 52 67.6 Denna standard beskriver vilka regler som gäller 
för buller i bostadshus och ska användas vid nybyggnationer. Checklistan förenklar 
hanteringen av buller redan vid projekteringsstadiet. Uppsatsen ska utarbetas på ett 
liknande sätt. I resultatdelen kommer en punktlista att arbetas fram, punkterna i denna 
lista är till för att förenkla arbetet med att skapa en god inomhusmiljö med avseende på 
ljud- och luftkvaliteten. Punkterna kommer att arbetas fram genom studier av 
facklitteratur.  

Uppsatsen kommer att delas in i två avsnitt, luft och ljud. Under luft tas avgaser och 
ventilation upp och under ljud tas buller, planering av bostäderna, balkonger, 
ytterväggarna och täta konstruktioner upp.    

                                                

 

6 (Hagberg 2005) 
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3. Bakgrund 

3.1 Förutsättningar 
NCC planerar att bygga ett bostadsområde på Haga, platsen är markerad på kartan, se 
figur 3.1. Både Hagaleden som är en starkt trafikerad väg och järnvägen passerar mycket 
nära platsen. Platsen är central belägen och ligger ungefär 2 kilometer från Stora Torget i 
Karlstad. Området används idag till annan verksamhet och ett antal garage är belägna där. 
Tanken med att bygga bostäder på denna plats är att skapa ett attraktivt boende som är 
centralt och vattennära.  

 

Figur 3.1: Det markerade området på kartan är platsen för det planerade bostadsområdet.7   

Över Klarälven går en järnvägsbro av stål. Detta innebär att det högsta huset som ligger 
närmast denna bro kommer att ha de största bullerproblemen, eftersom de passerande 
tågen skapar höga maximala ljudnivåer.  

Tanken med planlösningen är att de krav som Boverkets ställer när det gäller buller ska 
uppfyllas. Vid utformning av lägenheterna har rumsplaneringen utgått från svensk 
standards krav att varje lägenhet ska ha tillgång till en tyst sida, planlösning, se figur 3.2. 
Hänsyn har även tagits till andra aspekter som skapar ett trevligt boende som till exempel 
utsikt över vattnet.  

                                                

 

7 (Eniro 2005) 
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Figur 3.2: Preliminär planlösning för plan 2-7 på 7-våningshuset. Till vänster fortsätter bostadslängan med 
6-våningshuset.8  

NCC har preliminärt bestämt att väggarna ska bestå av en prefabricerad betongstomme 
med isolering och en putsad utsida, det vill säga en tung stomme. Det är även planerat att 
husen ska ha ett ventilationssystem av typen FTX (Från- och Tilluftsystem med 
värmeåtervinning).   

De problem som Hagaleden och järnvägen skapar är buller, avgaser, vibrationer samt risk 
för olycka med farligt gods. De två sistnämnda problemen studeras inte i arbetet då 
informationen om ämnena som finns tillgänglig är mycket begränsad.   

Det finns alltid en risk att förutsättningar som finns idag kan komma att ändras i 
framtiden. Redan i dagsläget planerar kommunen att bygga ett resecenter i centrala 
Karlstad. Detta innebär att det kommer att byggas ytterligare ett järnvägsspår, idag finns 
det bara ett, vilket kommer att öka bullernivåerna ytterligare och det kommer dessutom 
att göra det svårare att hindra ljudet med bullerplank. Det beror på att ett lågt bullerplank 
som ligger nära spåret endast klarar av att fånga upp bullret från ett spår. För att lösa 
problemet kan spåren sänkas ner i marken för att skapa naturliga ljudvallar.  

NCC har gjort en mark- och miljöutredning för att få en ökad kunskap om området. Detta 
för att eventuella dolda problem med marken och miljön på den aktuella platsen ska 
upptäckas och därefter avgöra om området är lämpligt att projektera på. Om dolda 

                                                

 

8 (NCC 2005a) 
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miljöproblem skulle dyka upp under arbetets gång skulle detta kunna få mycket stora 
ekonomiska konsekvenser.9 Mark- och miljöutredningen belyser buller och 
avgasproblemet samt ger en uppfattning om hur stora dessa problem är. Detta är av stor 
betydelse när det gäller den fortsatta projekteringen på platsen. 10   

Mark- och miljöutredningen, se bilaga 4, består av en lista över olika faktorer som skall 
tas hänsyn till. Följande punkter är av stor vikt för projekteringen.   

 

Geologiska förhållanden – Markförhållandena anses vara goda men en översiktlig 
markundersökning kommer att göras, eftersom detta är ett krav. Det finns inga 
uppgifter om att det finns radon i marken.  

 

Markföroreningar – Det finns risk för att olja har läckt ut från bilar vid tidigare 
verksamheter. En mer detaljerad analys kommer senare att göras. 

 

Hydrologiska förhållanden – Projektet kommer inte att påverka grundvattennivån. 
Ej heller kommer kvaliteten på vattnet att påverkas.  

 

Ljusförhållanden och lokalklimat – Luftrörelser, temperatur och luftfuktighet 
kommer inte att påverkas av projektet.  

 

Buller – Med anledning av att störande buller från trafikleder uppträder har en 
bullerutredning gjorts samtidigt som detaljplanen. Även järnvägen är här ett 
störande moment. Eftersom farligt gods passerar på järnvägen måste en riskanalys 
göras i detaljplanen.  

 

Luftföroreningar – Trafikleden ger upphov till luftföroreningar vilket kommer att 
uppmärksammas i detaljplansarbetet, men kommunen bedömer att detta inte är 
något problem. 

 

Intressenter/grannar – Parkmark kommer att användas vilket kan medföra att 
grannar motsätter sig projektet. 

3.2 Luft 

Avgaser 
Luftföroreningar från bland annat biltrafik kan vara direkt farligt för människors hälsa. 
Därför är det väldigt viktigt att luften i våra bostäder har en låg halt av skadliga ämnen.   

Bilavgaserna innehåller följande ämnen: kväveoxider, metan, kolväten, kolmonoxid, 
ammoniak, lustgas, koldioxid, svaveldioxid och bly. Av dessa ämnen är följande direkt 
skadliga för människan: kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, svaveldioxid och bly.11 

Därför är det av mycket stor vikt att dessa ämnen hindras från att komma in i 
ventilationssystemet. Ämnena i avgaserna kan reagera på byggnadens olika material 
vilket kan leda till korrosion.12 Det är därför viktigt att studera materialets 
sammansättning och motståndskraft i den aktuella miljön. Även partiklar lösta i vatten 
kan påverka byggnadsmaterialet som till exempel svaveldioxid vilket bildar svavelsyra 
som kan angripa metaller.13  

                                                

 

9 (Osterman 2005) 
10 (NCC 2005c) 
11 (Miljöfaktaboken 2003) 
12 (Miljöfaktaboken 2003)  
13 (Burström 2001)  
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I brist på fakta om avgasmängder på den aktuella platsen har allmän fakta istället använts 
från Energiteknik14, som ger en bild av hur luftkvaliteten kan vara vid en hårt trafikerad 
väg. Luften vid en hårt trafikerad väg har en stofthalt mellan 100-500 g/m3. Värdet är 
ungefärligt och beror bland annat på vindförhållanden. ”Luftföroreningarna kan vara i 
fast form som damm och annat stoft eller gasformiga. Grundregeln är att samtliga dessa 
skall tas om hand vid källan medelst utsugning och avgasrening. För ventilationsluften 
gäller att den ska filtreras.”15  

Ventilation 
Ventilationens huvudsyfte är att skapa en god luftkvalitet inomhus, med en behaglig 
temperatur, utan att varken oljud eller drag skapas. Systemet för in frisk luft i rummet och 
för ut den förorenade luften. NCC har valt att använda sig av ett FTX-ventilationssystem, 
ett från- och tilluftsystem med värmeåtervinning. Värmeåtervinningsaggregatet är 
konstruerat enligt figur 3.3.  

Figur 3.3: ”Man låter den varma och fuktiga frånluften passera ett värmeåtervinningsaggregat, där den kalla 
ersättningsluften värms och filtreras, innan den, via isolerade kanaler, förs ut i de olika rummen genom 
speciella tilluftsdon i tak eller bakom radiatorer.”16  

Ventilationssystemet är uppbyggt enligt figur 3.4. Systemet består av från- och 
tilluftskanaler samt ett luftbehandlingsaggregat med värmeväxlare.    

Luftbehandlingsaggregat – Är en anordning som bearbetar uteluften som tas in i 
ventilationssystemet. I aggregatet sitter ett filter som effektivt hindrar olika partiklar från 
att följa med tilluften in i lägenheterna. Det finns prefabricerade luftbehandlingsaggregat 
med värmeväxlare, fläktar och kolfilter. Ett kolfilter motverkar luktspridning.   

Värmeväxlare – En konstruktion som med hjälp av värmen från frånluften värmer upp 
tilluften. Det finns många olika typer av värmeväxlare men principen är att skapa ett 
maximalt värmeutbyte på ett litet område. Beroende av värmeväxlartyp varierar 
verkningsgraden mellan 60-80 %.17    

                                                

 

14 (Alvarez 2003) 
15 (Alvarez 2003, s 447)  
16 (Alvarez 2003, s 449)  
17 (NCC 2005b)  
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Figur 3.4: Ventilationssystemet i ett vanligt bostadshus ser ut på följande sätt.18   

En stor fördel med ett FTX-system är att driftkostnaderna är låga och till följd av den 
höga tilluftstemperaturen är risken för drag liten.19 En risk med att använda sig av 
ventilationssystemet är att vissa ventilationsljud kan komma in i lägenheterna. Ett annat 
problem är att bland annat matos och cigarettrök kan överföras från en lägenhet till en 
annan vid felaktigt utförande. Ett FTX-system ställer höga krav på skötsel och kompetens 
hos driftpersonalen.   

Det är mycket angeläget att klimatskalet är lufttätt för att yttre klimatfaktorer inte ska 
påverka luftutbytet. Om detta inte uppfylls leder det till att ventilationen ibland är för hög 
och ibland för låg, vilket ger en ökad ventilationsgrad med ökad energianvändning och 
dålig komfort som följd.20    

Friskluftsintaget måste utarbetas och placeras på ett sådant sätt att hänsyn tas till de 
föroreningskällor som finns i området. Vid placering av intaget bör en skyddad plats 
väljas. Det är även viktigt att intaget inte placeras nära där frånluften släpps ut, för att 
förhindra att använd luft kommer in. Friskluftsintaget bör vara försett med ett filter för att 
minska antalet partiklar i den luft som tas in. Filtren bör vara lätta att demontera, rengöra 
och byta ut.21 Husen och carportarna bildar en skärm mot vägen vilket skapar en 
innergård med låga halter av luftföroreningar, situationsplan, se figur 3.5. Eftersom luften 
är renast vid innergården bör friskluftsintaget placeras mot denna.   

                                                

 

18 (Alvarez 2003) 
19 (NCC 2005b)  
20 (Adalberth 1998)  
21 (Hus & Hälsa 2000)  
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Figur 3.5: Situationsplan över det planerade bostadsområdet.22  

Den friska luften tas in i byggnaden via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum. Luften förs 
vidare ut i lägenheten via springor under dörrarna, vilka uppkommer eftersom inga 
trösklar används. Frånluften tas från kök, badrum och eventuellt klädkammare via 
frånluftsventilen.23  

3.3 Ljud 

Buller 
Buller är oönskade ljud som kan uppfattas störande. Ny forskning har visat att buller kan 
vara direkt skadligt för människan och leda till stress samt hjärt- och kärlsjukdomar.24  

Ljudet breder ut sig i luften som en våg, en så kallad ljudvåg. Ljudvågen består av 
sammansatta delvågor bestående av korta och långa våglängder. Ljudvågens frekvens 
mäts i enheten Hz vilken beskriver antalet vågor som passerar en bestämd punkt under en 
sekund.25 När de gäller bullrets utbredning är det frekvensområdet 50-100 Hz som är det 
mest intressanta.26 Ljud som är entoniga med låga frekvenser upplevs av människan som 
mest störande.27 Ljudstyrkan mäts i dB, som genom en logaritmisk enhet mäter 
ljudtrycksnivån. Ljudnivån kan mätas genom olika vägningsfilter beroende på vilket 
syftet är med mätningen.28 ”dB(A) –  enhet för ljudnivå mätt med vägningsfilter A , med 

                                                

 

22 (NCC 2005a) 
23 (Till- och frånluftsventilation 1989)  
24 (Regeringen 2005b)  
25 (Åkerlöf 2001)  
26 (Åkerlöf 2001) 
27 (Inneboken 1998) 
28 (Inneboken 1998) 
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detta filter försöker man efterlikna människans hörsel. dB(C) – enhet för ljudnivå mätt 
med vägningsfilter C , detta filter tar även hänsyn till lägre frekvenser.”29 Lågfrekvent 
buller som trafikbuller är ett stort problem. Detta är ett buller som oftast uppfattas mycket 
störande på grund av att det är ett entonigt ljud, till skillnad från buller vid medelhöga 
frekvenser som är flertonade och därmed inte lika störande.30    

Trafikbuller mäts på två olika sätt, ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Den 
ekvivalenta ljudnivån mäts genom att ett medelvärde på trafikbullret tas fram. 
Mätperioden är som regel ett dygn. Maximala ljudnivån är den högsta uppmätta nivån 
under en viss tid.31 ”Det finns idag inget sätt att värdera bullernivåerna som är 
sammanvägda från trafikbuller med olika frekvenser även om det pågår forskning inom 
området.”32 Därför kan ingen sammanvägning av bullernivåerna med bullret från väg och 
järnväg göras. Detta beror på att bullret från järnvägen är mer högfrekvent än 
biltrafikbullret.   

”Handlingsplan mot buller” är en statlig utredning som 1992 gav förslaget om en 
obligatorisk ljudklassning av bostäder. Resultatet av utredningen blev att den Svenska 
standarden 02 52 67, Ljudklassning av bostäder skapades.33 Ljudklassningen är uppdelad 
i fyra olika klasser, A-D. Där A är den bästa klassen, C är den klass som är obligatorisk 
vid nybyggnation och D förekommer endast i gamla stenhus från början av 1900-talet. SS 
02 52 67 beskriver ljudklass B enligt följande: ”Ljudklassen motsvarar tydligt bättre 
ljudförhållanden än ljudklass C. Berörda personer kan ändå i vissa fall vara störda. 
Ljudklass B är minimikrav om god boendemiljö efterfrågas.”34   

NCC bygger bostäder efter ljudklass B för att ge en bättre inomhusmiljö än vad som är 
standard- ljudklass C. Däremot utlovas inte ljudklass B eftersom det är mycket svårt att 
uppnå, särskilt med tanke på stomljuden. När bostäder byggs i bullerutsatta områden, till 
exempel stadsmiljö, krävs en genomtänkt utformning av byggnaderna samt en god 
planlösning.35 Den statliga utredningen ”Handlingsplan mot buller” har fastslagit att det 
är av stor vikt att alla lägenheterna i ett bostadshus har minst en tyst sida.36 Den 
planlösning som NCC har tagit fram är ett exempel på detta, med sovrum och 
vardagsrum och eventuellt arbetsrum som vetter mot innergården, den tysta sidan. Kök 
och badrum är placerade mot den bullrande sidan.   

WSP har gjort tre bullerutredningarna åt NCC över det planerade bostadsområdet.37 

Dessa är gjorda på följande sätt: 
Utredning 1: Mätningar vid olika delar av bostadsområdet utan att några bullerplank 
beaktades. Se bilaga 1. 

                                                

 

29 (Inneboken 1998, s 41) 
30 (Pietrzyk 1996)  
31 (Åkerlöf 2001)  
32 (WSP 2005, s 2)  
33 (Åkerlöf 2001)  
34 (Åkerlöf 2001, s 31) 
35 (Åkerlöf och Halin 1997)  
36 (Åkerlöf 2001)  
37 (WSP 2005) 
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Utredning 2: Mätningar vid olika delar av bostadsområdet med ett bullerplank. Se bilaga 
2. 
Utredning 3: Mätningar vid olika delar av bostadsområdet med två bullerplank. Se bilaga 
3.  

Tabell 3.1: De tre utredningarna är baserade på nio stycken olika mätpunkter placerade enligt figur 3.6. 
Siffrorna i tabellen är det högsta uppmätta värdena för respektive våning och utredning. 

Bullernivåer från Hagaleden 
Ekvivalent nivå/Max nivå (dB) 

Bullernivåer från Järnvägen 
Max nivå (dB) 

Utredning 
nummer 

1:a vån 3:e vån 5:e vån 7:e vån 1:a vån 3:e vån 5:e vån 7:e vån 
1 55/67 61/73 62/73 61/72 83 83 84 84 
2 54/60 54/67 61/72 61/72 83 83 84 84 
3 54/60 54/67 61/72 61/72 78 80 82 82 

  

Figur 3.6: Bild över de nio mätpunkter som används som referenspunkter för bullerutredningen.38   

WSP föreslår i sin bullerutredning att bullerplanket bör vara 2 m högt och förläggs 
ungefär 1,5 meter från vägens kant av tekniska skäl. En bullervall finns redan på platsen 
vilket gör att bullerplanket kan placeras på denna. Ett bullerplank är en skärm som 
reflekterar ljudvågorna och därmed ändrar dess riktning. Bullerplank finns i en mängd 
olika utföranden och av olika fabrikat, vilken sort som är lämplig beror på 
användningsområde och ljudnivå.   

Utredning 1 – Bullerutredningen utan bullerplank visar att den högsta ljudnivån från 
biltrafiken som uppmättes var 62 dBA ekvivalent ljudnivå och 73 dBA maximal ljudnivå. 

                                                

 

38 (WSP 2005) 
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Detta värde uppmättes på femte våningen vid mätningspunkt nummer 5. Det högst värdet 
som uppmättes från järnvägen var 84 dBA, även detta vid mätningspunkt nummer 5 på 
femte och sjunde våningen.   

Utredning 2 – Bullerutredningen med ett bullerplank, detta plank är placerat mellan 
Hagaleden och bostäderna. I detta fall uppmättes värdena 61 dBA ekvivalent ljudnivå och 
72 dBA maximal ljudnivå som de högsta ljudnivåerna från biltrafiken, dessa värden 
uppmättes vid punkt nummer 5 på husets femte och sjunde våning. Det högst uppmätta 
värdet från järnvägen var 84 dBA vid punkt 5 vid husets femte och sjunde våning.  

Utredning 3 – Även en bullerutredning med två bullerplank har gjorts, det första 
bullerplanket är placerat mellan Hagaleden och bostäderna och det andra är placerat 
mellan Hagaleden och järnvägen. Där blev de högsta ljudnivåerna 61 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 72 dBA maximal ljudnivå, värdena uppmättes vid punkt nummer 5 på husets 
femte våning. Den högsta maximala ljudnivån från järnvägen var på 82 dBA.   

Vid användning av ett bullerplank sänks ljudnivån med en dBA ekvivalent och en dBA 
maximal ljudnivå från Hagaleden. Ljudnivåerna för järnvägen förändras inte. Det andra 
bullerplanket sänker inte ljudnivåerna från Hagaleden, men däremot sänks den maximala 
ljudnivån från järnvägen med två dBA på femte våningen där ljudnivån är som högst. På 
de lägre våningarna sänks den ekvivalenta ljudnivån med sju dBA, även den maximala 
ljudnivån reduceras, vilket innebär att innergården och gångvägarna mot carporten 
skyddas.  

Fönster 
Marknaden erbjuder ett stort urval av fönster som är konstruerade för att skydda mot till 
exempel trafik- och järnvägsbuller. Fönstersort kan väljas efter hur höga ljudnivåerna är 
på den aktuella platsen. Av de fönster som idag finns på marknaden är treglasfönster det 
mest effektiva mot buller.39  

Normer  
Boverket har nyligen kommit ut med en skrivelse som tillämpar riktvärdena för 
trafikbuller vid byggande av bostäder. 40 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
Inomhus bör inte 30 dBA ekvivalent ljudnivå överstigas. För den maximala ljudnivån 
gäller 45 dBA, med kravet att nivån högst får överskridas 5 gånger mellan 22.00-06.00. 
Värdena gäller när fönstren är stängda och uteluftsdonen är öppna.  

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
Värdet 55 dBA som gäller vid fasad ska vara ett frifältsvärde och baseras på ett 
trafikårsmedeldygn.41 För maximalnivån 70 dBA gäller samma som ovan samt att värdet 

                                                

 

39 (Aktuellt 2005)  
40 (Byggtjänst 2005a) 
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70 dBA högst får överstigas 5 gånger mellan 22.00-06.00.42 Inomhusvärdena prioriteras i 
första hand, i andra hand bör ekvivalentnivån utomhus prioriteras och i tredje hand 
maximal nivå utomhus. När fasadisoleringen dimensioneras bör samtliga bullerkällor 
beaktas.   

När avsteg görs från dessa normer måste ljudnivån inomhus motsvara ljudklass B. För 
ljudklass B gäller följande värden inomhus vid trafikbuller:43  

Utrymme Ljudklass B 
dB 

Bostadsrum LpA 26 
LpAFmax 41 

Kök LpA 31 

 

LpAFmax innebär den nivå som överskrids minst fem gånger per natt (22.00-06.00).  

Vid planering av balkong och uteplats bör ljudmiljön vara god och hel inglasning av 
dessa får inte ses som en lösning på bullerproblemet. Om husets fasad som ligger mot 
bullerkällan, i detta fall väg- och tågtrafik, har bullernivåer som uppnår 55-65 dBA bör 
den tysta sidan ha ljudnivåer under 45 dBA ekvivalent ljudnivå.   

60 dBA ekvivalentnivå vid fasad med avseende på järnvägstrafik 
55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats med avseende på järnvägstrafik 
Både dessa värden är baserade på ett trafikårsmedeldygn. Tågtrafikbuller är högfrekvent 
buller. Lågfrekvent buller upplevs av människan som mer störande än högfrekvent. 
Därför anses buller från vägtrafik mer störande än tågtrafik buller.44 Däremot i detta fall 
är det tågtrafiken som är det största problemet med anledning av de höga maxinivåerna.45   

Boverket ställer följande krav när det gäller buller vid balkong:46  

”• Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, 
med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar 
riktvärdena så kan en balkong på den bullriga sidan utgöra ett komplement. 
• Helt inglasad balkong eller uteplats är inte att betrakta som en uteplats och ska 
inte accepteras som metod för att uppnå riktvärdena. 
• En grundläggande regel bör vara att i enskilda fall tillåta upp till hälften eller i 
särskilda fall trefjärdedels inglasning av balkong eller uteplats som åtgärd för att 
begränsa bullret.” 

  

Samma riktvärden för buller vid både balkong och uteplats bör användas eftersom dessa 
är jämförbara. 47    

                                                                                                                                                

 

41 (Byggtjänst 2005a)  
42 (Byggtjänst 2005a)  
43 (Svensk standard 2004) 
44 (Byggtjänst 2005b) 
45 (Osterman 2005) 
46 (Byggtjänst 2005b, s 46)  
47 (Byggtjänst 2005b) 
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4. Resultat 

4.1 Luft  

Avgaser  
Enligt Wille Osterman är inte avgaserna något hinder för att bostäderna ska byggas. Detta 
med anledning av att de avgasmängder som uppkommer kan tas om hand i 
luftreningsaggregatet. Husen och carportarnas placering bildar en skärm vilket gör att 
avgaserna hindras från att komma in till innergården. Vid placeringen av friskluftsintaget 
bör ventilen placeras vertikalt mot innergården eftersom det där finns mindre 
föroreningar i luften. På denna sida skyddas även friskluftsintaget bäst mot olika 
väderförhållanden som t ex snö, sol och vind eftersom husen i sig själv utgör ett skydd.48   

Kontrollera att: 

 

Ytterväggarna består av ett material som inte angrips av luftföroreningar eller av 
dessa lösta i vatten.  

 

Luftreningsaggregatet är försett med ett bra filter där stoft- och dammpartiklar 
hindras från att komma in i ventilationssystemet. 

 

Friskluftsintaget är placerat mot innergården och inte vid uteluftsventilen.  

Ventilation 
Eftersom bullernivåerna från utsidan av huset är höga är det av stor vikt att ha ett 
tystgående ventilationssystem för att inte ytterligare öka bullernivåerna inomhus. Det är 
vanligt att ventilationssystemet inte är korrekt installerat vilket kan medföra ett tryckfall i 
spjäll och i slutdon som innebär att buller alstras. Detta medför i sin tur att hela 
ventilationssystemet får fel totaltryck vilket ger dåliga effekter på ljudnivåerna.49 Om 
bjälklag, väggar och vibrationsisolering i aggregatrummet dimensioneras i underkant, blir 
resultatet att aggregaten skapar höga luft- och stomljud. Lågfrekvent buller kan föras 
vidare genom kanaler, detta sker främst nära aggregatrum, schakt och vid spjäll.50 Därför 
är det viktigt att NCC ser till att ventilationssystemet är korrekt installerat och 
dimensionerat. Detta kan lösas genom att använda ett prefabricerat 
luftbehandlingsaggregat och värmeväxlare. Ett prefabricerat system är tillverkat på fabrik 
och är färdigt att installeras samt kompletteras med rördragning.51 På detta sätta 
minimeras riskerna att ventilationssystemet blir felaktigt installerat men notera att det inte 
minskar risken för felaktig rördragning.   

                                                

 

48 (Hus & Hälsa 2000)  
49 (Åkerlöf och Halin 1997)  
50 (Åkerlöf och Halin 1997)  
51 (Swegon 2005) 
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Kontrollera att: 

 
Ventilationssystemet innehåller ett bra luftreningsaggregat med tillhörande filter. 

 
Konstruktionen är helt lufttät för att ventilationssystemet ska kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt. 

 
Ventilationssystemet är rätt dimensionerat för byggnaden och är rätt installerat. 

 

En ljudfälla är installerad på uteluftsdonet. 

4.2 Ljud  

Buller 
Bullerutredningen visar att de riktvärden som gäller för bostäder inte uppfylls i detta fall 
trots att två bullerplank används. Enligt Boverket ska den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasaden maximalt vara 55 dBA, det högst uppmätta värdet är 61 dBA med två 
bullerplank. Det maximala värdet vid uteplats ansluten till bostäderna får högst vara 70 
dBA och är 82 dBA när två bullerplank används. Husens tre nedersta våningar klarar 
både de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna från Hagaleden men inte maximal 
nivåerna från järnvägen. Avsteg från normerna måste göras för att bostäderna ska kunna 
byggas. Detta gäller enbart för ljudnivåerna utomhus, inomhus kan ändå ljudklass B 
uppfyllas.  

Kontrollera att: 

 

Bullerutredningen är baserad på aktuella uppgifter om områdets utformning. 

 

Aktuella normer kontrolleras med resultatet av bullerutredningen.  

Följande åtgärder kan göras för att sänka tågbullernivåerna: 
Bullerskärmar – Det finns specialutformade bullerskärmar som lämpar sig särskilt bra för 
tågtrafik. Skärmarna sträcker sig endast 0,8 meter över tågrälsen och placeras cirka en 
meter ifrån denna. Anledningen till att skärmarna är förhållandevis låga är att banverkets 
personal ska kunna arbeta och röra sig fritt vid spåren.  En skärm som utformats på detta 
sätt kan minska bullret med 6-8 dB.52  

Underhåll av räls och hjul, byta ut gamla vagnar – Det är kontakten mellan hjulet och 
rälsen som medför att buller uppstår. Bra underhåll av hjul och räls kan sänka 
bullernivåerna med ca 10 dB. Ljudnivån kan även sänkas med ett helsvetsat 
järnvägsspår.53  

Specialanpassad ljudisolering för tåg – När ljudtrycksnivåer mäts genom ett A-filter bör 
kännedom finnas om att tåg- och vägtrafikbuller kräver olika sorters ljudisolering i 
husväggarna. Bullret från tågtrafiken har oftast en högre frekvens än biltrafikbullret.54  

Sänka ner tågbanan – Ett bra alternativ är att sänka ner järnvägsspåret i marken för att 
reducera bullret i betydande utsträckning.  
Bygga en tågtunnel under Klarälven – Ett väldigt effektivt sätt att reducera de höga 
ljudnivåerna från den stålbro som finns idag är att bygga en tunnel. Dessutom skulle 

                                                

 

52 (Jonasson 1997) 
53 (Jonasson 1997) 
54 (Jonasson 1997)  
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absorptionsplattor kunna placeras i mynningarna på tunneln vilket minskar ljudnivåerna 
ytterligare.55   

Kontrollera att: 

 
Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Kommunen inte har framtida planer för bostädernas närområde som kommer att 
innebära obehag för de boende. 

 

Bullerplanken är rätt dimensionerade och att sorten är anpassad för ändamålet. De 
ska även vara täta och gå ända ner till marken.  

Följande åtgärder kan göras för att sänka biltrafikbullernivåerna: 
Sänkt hastighet – En sänkt hastighet för biltrafiken gör att bullernivån kommer att 
minska. Särskilt på nätterna är det viktigt att bullernivåerna sänks genom sänkt hastighet. 
Några andra sätt att minska bullernivån på våra vägar är bättre vägbeläggningar och 
tystare lokaltrafikfordon.56 Detta kräver ett samarbete mellan kommunen, vägverket och 
byggindustrin.  
Bullerplank – De planerade bostädernas garagebyggnad på Haga kommer att fungera som 
en bullerskärm i sig. På detta sätt har en del av bullret redan fångats upp innan det når 
husväggen. Det är viktigt att fristående bullerplank når ända ner till marken och att inga 
springor finns i planket. Det är även av stor vikt att bullerplanken är höga på grund av 
resonansen. Bullerplanket bör stå nära bullerkällan för att ljudvågorna inte ska kunna 
breda ut sig. 
Påverka bilindustrin – Genom att påverka bilindustrin att skapa tystare bilar och däck 
minskar vägbullret.57  

Tyst asfalt – Till stor del orsakas trafikbullret av friktionen mellan däcken och asfalten. 
Den tysta asfalten består av många hålrum i materialet, se figur 4.1, detta innebär att luft 
och vatten trycks ner i vägbeläggningen. Vilket innebär att friktionen som tidigare skapat 
de höga ljudnivåerna reduceras kraftigt. Maximalt kan ljudnivån reduceras med nio dB 
vilket motsvarar 90 procent av det totala trafikbullret.58 59      

                                                

 

55 (Åkerlöf och Halin 2002)  
56 (Redlund 2005)  
57 (Redlund 2005)  
58 (Ny teknik 2005) 
59 (Aktuellt 2005) 
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Figur 4.1: Bilden visar hur den tysta asfalten är uppbyggd.60  

Kontrollera att: 

 

Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Kommunen inte har framtida planer för bostädernas närområde som kommer att 
innebära obehag för de boende. 

 

Bullerplanken är rätt dimensionerade och att sorten är anpassad för ändamålet. De 
ska även vara täta och gå ända ner till marken. 

Välplanerade bostäder 
Redan på projekteringsstadiet är det av stor vikt att bullerproblemet beaktas. Ett första 
steg i att kartlägga bullerproblemet är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning vid 
detaljplaneringen.61 Boverket anser att bostadshus bör ha en tyst sida vid höga 
dygnsekvivalenta ljudnivåer. Den tysta innergården bör max utsättas för en ljudnivå av 
45 dB(A). Detta är viktigt för att sovrummen ska kunna placeras mot den tysta sidan, se 
figur 4.2.62 Det lägsta kravet som ställs enligt Boverket på en byggnad i bullrig miljö är 
att lägst halva mängden bostadsrum har fönster mot den tysta sidan.63  

                                                

 

60 (Ny teknik 2005) 
61 (Åkerlöf och Halin 2001)  
62 (Byggtjänst 2005c)  
63 (Åkerlöf och Halin 2001)  
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Figur 4.2: ”Exempel på att ”tyst sida” kan erhållas om byggnaden placeras parallellt med vägen/banan. Det 
kan vara en betydligt bättre lösning att ha högre krav än 60 dB(A) på en sida och lägre än 50dB(A) på 
andra sidan än att ha 55 dB(A) på alla sidor.”64   

Kontrollera att: 

 

SS 02 52 67 och Boverkets rekommendationer för en tyst sida uppfylls. 

 

Halva andelen av rummen i lägenheten har fönster mot en tyst sida. 

 

Den tysta sidan har en ekvivalent ljudnivå på max 45 dB(A), frifältsvärde. 

Balkonger 
Husen är hoplänkade med inglasade balkonger vilka kan öppnas upp både mot Hagaleden 
och mot innergården. Detta innebär att om båda sidor öppnas samtidigt kommer bullret 
från Hagaleden och järnvägen att föras in till innergården. Glaset som balkongerna består 
av gör att en del av bullret kommer in i lägenheterna oavsett om balkongdörren är stängd 
eller inte. Detta med anledning av att glasets isoleringsförmåga är mycket lägre än en 
massiv betongväggs isoleringsförmåga. Denna problematik kommer att uppstå oavsett 
om balkongpartierna är öppna eller inte. Vid ett liknande projekt, Mariehäll i Stockholm, 
där bullerproblemet varit stort, har problemet lösts genom att balkongernas dörrar måste 
vara stängda för att glaspartierna ska kunna öppnas.65   

Kontrollera att: 

 

Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Det finns en uteplats eller balkong med acceptabla ljudvärden i anslutning till 
lägenheten.66  

 

Glas inte används som ersättning till en standardvägg eftersom glas har en dålig 
ljudisoleringsförmåga. 

                                                

 

64 (Åkerlöf 2001, s 21)  
65 (Hindersson 2005)  
66 (Byggtjänst 2005c)  
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Ytterväggar 
Den statliga utredningen ”Handlingsplan mot buller” har visat att alla lägenheterna i ett 
bostadshus bör ha minst en tyst sida67. Bostädernas planlösning är utformad med detta 
som grund, med sovrum och vardagsrum och eventuellt arbetsrum som vetter mot 
innergården, den tysta sidan. Kök och badrum är placerade mot den bullriga sidan.    

Genom att öka betongtjockleken förbättras ljudisoleringen effektivt. Enligt Wille 
Osterman är en möjlig lösning att skapa ljudklass B genom att använda sig av 200 mm 
homogen betong i ytterväggarna. Dock krävs grundliga beräkningar på flanktransmission. 
För att klara ställda ljudisoleringskrav måste den ökade mängden betong kompletteras 
med andra insatser som till exempel ventilationsdon med ljudfälla68. Det finns idag 
beräkningsprogram som med hjälp av information om skiljekonstruktionen samt 
anknytande konstruktioner kan beräkna det blivande isoleringsvärdet på byggnaden. 
Programmet är grundat på en ny serie europastandarder.69   

Kontrollera att: 

 

Dimensioneringen av ytterväggar klarar ljudklass B. 

 

Alla genomförningar är täta. 

Täta konstruktioner 
För att uppnå Ljudklass B är det viktigt att alla hål som görs genom väggarna tätas 
ordentligt, för att inte ljudläckage ska uppstå. Dessa problem kan uppstå exempelvis vid 
fönster och ventilationsdon. Springor i konstruktionen bör undvikas eftersom de 
försämrar den ljudisolerande förmågan avsevärt. Detta beror på att springan har 
ljudisoleringsförmåga 0 dB och därför faller den totala isoleringsförmågan i 
konstruktionen. Den totala ljudisoleringsförmågan är ett genomsnittligt värde av de 
ingående delarna, i detta fall väggens och springans. I första hand är det de höga 
ljudfrekvenserna som passerar genom springan. För att inte ljudet ska sprida sig mellan 
konstruktionens delar är det viktigt att genomföringarna är täta. Exempel på 
genomföringar kan vara rör, ventilationskanaler, kabelstegar och fönsterbänkskanaler. 
Tätning kan ske på olika sätt beroende av springans storlek. De små hålen tätas 
lämpligast med fogmassa. Runt ventilationskanalerna är det brukligt att först täta med 
mineralull och sedan täcka utsidan med gipsbruk. Större hål runt t ex rör kräver oftast att 
mineralull läggs i och gipsskivor skruvas fast. Resterande otätheter fylls igen med 
fogmassa.70    

Vid sammanfogning av betongelementen används betong. Denna betong bör ha ett lågt 
vct-tal för att inte krympa och skapa en längsgående spricka vid torkning.71 Sprickan är 
inte bred men djupgående och ger upphov till en försämrad stegljudsisolering men den 
påverkar även luftljudsisoleringen negativt.72 Vct står för vattencementtalet och anger 

                                                

 

67 (Åkerlöf 2001)  
68 (Åkerlöf och Halin 1997)  
69 (Hagberg 2001)  
70 (Novak 2003)  
71 (Åkerlöf och Rudolphi 2004)  
72 (Åkerlöf och Rudolphi 2004)  
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viktförhållandet mellan vattnet och cementen.73 Om denna spricka har uppstått kan 
stegljudsnivån förbättras med 2 dB om sprickan fylls igen.74   

Kontrollera att: 

 
Samtliga i personalen är väl medveten om att otätheter i konstruktionen försämrar 
ljudisoleringen väsentligt i bostäderna. 

 

Noggranna efterkontroller genomförs med avseende på täthet. 

 

Materialet som används vid tätningen inte har en benägenhet att krympa. 

WSP:s Checklista 
WSP Akustik i Göteborg har genom standarden SS 02 52 67 sammanställt en checklista 
som kan användas vid bostadsprojekt, se bilaga 4. Detta har gjorts på uppdrag av 
Göteborgs stad och behandlar ljudklass C. Checklistan är gjord för att underlätta vid 
projektering och för att metodiskt kunna tillämpa standarden i verkligheten utan att någon 
viktig del glöms bort. För att kunna använda sig av checklistan förutsätts att bullernivån 
utomhus och att den planerade bullernivån inomhus har fastställts.75   

WSP:s checklista har använts som mall när ”kontrollera att” -punkterna tagits fram.   

                                                

 

73 (Peterson 2001) 
74 (Åkerlöf och Rudolphi 2004)   
75 (Hagberg 2005)  
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5. Slutsats 

5.1 Utvändiga åtgärder 

Bullerplank och ljudvallar 
WSP:s bullerutredning för det aktuella området visar tydligt att två bullerplank både 
sänker ljudnivåerna från Hagaleden och järnvägen. Förutom dessa två bullerplank krävs 
det fler bullersänkande åtgärder och/eller avsteg från normerna. Vid Hagaleden finns det 
redan idag ljudvallar som mycket bra att placera bullerplanken på. Med anledning av att 
ljudvallarna finns är de uppmätta bullernivåerna lägre än vid bara två bullerplank. Om det 
hade funnits liknande ljudvallar i närheten av tågrälsen hade bullernivåerna kunna sänkas 
ytterligare. Ljudvallar hade här varit ett mycket bra komplement till bullerplanken. Detta 
med tanke på att Karlstad kommun planerar att utöka järnvägen med ytterligare ett spår 
vid bostäderna, eftersom bullerplanket inte ger ett fullgott skydd mot maximala 
bullernivåer. Ett annat sätt att lösa problemet är att sänka ner tågrälsen i marken men 
detta är en kostsam lösning. 

Allmänna bullerdämpande åtgärder  
För att sänka bullernivåerna i anslutning till bostäderna kan den stålbro som finns över 
Klarälven tas bort och ersättas av en tågtunnel under vattnet, men tyvärr är detta knappast 
en realistisk lösning eftersom det skulle innebära stora kostnader.  

När det gäller biltrafiken skulle en sänkt hastighet på den aktuella sträckan vara ett 
alternativ för att minska bullret, risken med detta är att hastigheterna ändå inte följs och 
effekterna uteblir. Ett sätt att få trafikanterna att hålla hastigheten är dels fartkameror och 
dels uppmanande skyltar. 

Tyst asfalt 
Tyst asfalt är en bra lösning för att effektivt sänka de ekvivalenta ljudnivåerna från 
Hagaleden. Asfalten minskar bullret lika mycket som om hastigheten skulle sänkas från 
100 km/h till 50 km/h. Detta skulle kunna vara en bra lösning eftersom det är en relativt 
kort vägsträcka som det handlar om och kostnaderna blir då förhållandevis låga trots att 
den tysta asfalten är dyrare än vanlig asfalt. Dock skulle ett samarbete mellan NCC och 
kommunen krävas i detta fall.  

Carport 
Enligt de slutsatser som dragits från bullerutredningen är den översta våningen på hus 5 
mest utsatt eftersom den ligger närmast vägen och järnvägen. Dessutom ligger det nära 
järnvägsbron av stål som går över Klarälven som generar höga maximala ljudnivåer. I 
dagsläget skyddar carporten husen mot biltrafikens ekvivalenta buller, men den skyddar 
inte mot det buller som uppstår när tågen passerar på den stålbro som ligger nära det 
högsta huset, se figur 5.1. En bra lösning skulle därför vara att förlänga garaget så att det 
även skyddar mot ljudet från stålbron, se figur 5.2. Detta kan innebära att det blir fler 
garageplatser än nödvändigt, men carporten skulle kunna nyttjas till alternativa 
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användningsområden som t ex samlingslokal eller förråd. Ett annat alternativ skulle 
kunna vara att hyra ut garageplatser till människor som inte bor i området.  

  

       
Figur 5.1: Visar hur situationsplanen ser ut idag Figur 5.2: Förslag på förändrad utformning av 

carporten.  

För övrigt är carportens placering och utformning en väldigt bra lösning eftersom den 
fungerar som en kombination av ett bullerplank och ett garage. Carporten och husens läge 
kompletterar varandra väldigt bra, eftersom de lågfrekventa ljuden minskas av carporten 
och de högfrekventa ljuden minskas av husens fasad.  

Husens placering 
Det högsta huset ligger närmast stålbron och det innebär att det blir väldigt utsatt för 
maximala bullernivåer, men bostadsområdets trappstegsform gör att det högsta huset 
skyddar de övriga husen mot den höga bullernivån. Den böjda formen på kvarteret gör att 
vissa hus inte står optimalt med hänsyn till en tyst sida. Det finns utrymme för att lägga 
husen på något annat sätt, men dessa kanske inte är ultimata ur andra synvinklar som till 
exempel morgon- och kvällssol. Ett förslag är att lägga husen parallellt med Hagaleden.  

5.2 Invändiga åtgärder 

Ventilationssystem 
Det finns många fördelar med ett prefabricerat ventilationssystem. Detta system består av 
ett komplett fläktrum som är ihopsatt redan på fabriken. Risken att misstag sker vid 
monteringen försvinner med detta system. Dessutom sparas arbetstid på 
byggarbetsplatsen. 76 

                                                

 

76 (Swegon 2005) 
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Det är viktigt med ett välfungerande luftbehandlingsaggregat i denna miljö med tanke på 
avgaserna. Det är av stor vikt att hänsyn tidigt i projektet tas till 
luftbehandlingsaggregatet då denna tar stor plats.77  

Ytterväggar och täta genomförningar 
Enligt Wille Osterman är en möjlig löning att bygga ytterväggen av 200 mm massiv 
betong för att uppnå ljudklass B. NCC planerar därför att bygga samtliga ytterväggar på 
detta sätt. En förutsättning för att kunna uppnå ljudklass B är att alla genomförningar är 
täta. För att uppnå detta krävs de att byggnadsarbetarna får insikt i hur viktigt det är och 
utbildning i hur det ska utföras. En annan grundläggande omständighet för att uppnå detta 
är att tillräckligt med tid avsätts. 

Planlösning 
En nackdel med denna planlösning är att ett sovrum/arbetsrum i en del lägenheter ligger 
mot den sida som har de högsta ljudnivåerna. Hyresgästerna bör informeras om att detta 
rum inte är lämpligt som sovrum. 

Balkonger 
För att lösa problemet med att buller både kommer in i lägenheterna och på innergården 
via balkongen kan en liknande lösning som den i Mariehäll användas. I detta fall skulle 
det vara lämpligt att när balkongdörren är stängd kan bara en sida av balkongpartiet 
öppnas, antingen det som vetter mot Hagaleden eller mot innergården. Detta för att 
förhindra att buller från Hagaleden varken kommer in i lägenheterna eller till 
innergården. Ett annat sätt att lösa problemet är att ta bort de inglasade balkongerna som 
länkar samman husen och låta hushörnen utgöra länken. Som ersättning placera 
balkongerna mot innergården, om detta av utrymmesbrist är omöjligt på vissa ställen kan 
franska balkonger användas. Ett annat alternativ är att komplettera balkongerna med 
uteplatser placerade på de tysta innergårdarna, denna metod godkänns av svensk 
standard.  

De balkonger som binder samman husen utgör den svagaste länken ur bullersynpunkt. 
Dels med avseende på öppningsproblematiken och dels med tanke på att glas inte har 
samma ljudisoleringsförmåga som en massiv betongvägg. Det kan tyckas konstigt att 
denna typ av ”svåra” lösning används i ett mycket bullerutsatt område. Det känns som 
design i detta fall gått före konstruktion. Om denna lösning ändå väljs kan balkongerna 
konstrueras enligt följande förslag som arbetats fram. Förslaget består i att den del av 
balkongen som ligger mot vägen görs balkongräcket lutande, denna del är tillverkad i 
betong. På balkongräcket är en glasskiva placerad, den övre halvan av denna är skjutbar i 
sidled, se figur 5.3. På andra sidan finns en liknande konstruktion, skillnaden är här att 
balkongräcket inte lutar och att hela glaspartiet är skjutbart i sidled. Gemensamt för de 
båda skjutbara glaspartierna är att de endast kan öppnas när balkongdörren är stängd. Det 
går inte heller att öppna balkongdörren förrän de båda glaspartierna är stängda detta för 

                                                

 

77 (Alvarez 2003)  



Slutsats 

31 

att förhindra att glaspartierna är öppna utan att någon befinner sig på balkongen. 
Konstruktionen är till för att sänka ljudnivåerna på balkongerna. Ljudet tar sig inte lika 
lätt in på balkongerna när balkongräcket är lutande, det är möjligt att variera lutningen för 
att optimera effekten. Om denna konstruktion ska kunna fungera förutsätts att alla 
genomförningar är täta.   

 

Figur 5.3: Skiss över balkong med lutande balkongräcke, sidan med det lutande balkongräcket vetter mot 
Hagaleden för att skydda balkongen mot de höga bullernivåerna. 

5.3 WSP:s Checklista 
Den checklistan som WSP har tagit fram baseras på ljudklass C.78 Eftersom många 
bostäder idag byggs efter ljudklass B borde NCC utforma en checklista även för denna 
ljudklass som kan användas redan på planeringsstadiet. Detta skulle vara väldigt 
användbart vid denna typ av projekt som det på Haga eftersom det är ett mycket 
bullerutsatt område. Det har nu kommit en nyare version av standard SS 02 52 67 därför 
bör checklistan uppdateras efter den nyaste versionen, detta gäller både WSP:s checklista 
och NCC:s kommande checklista. Checklistan gör det möjligt att systematiskt arbeta sig 
igenom standarden redan på planeringsstadiet. Den medför även att standarden SS 02 52 
67 blir konkret och risken för feltolkning minskar. 

5.4 Bullerutredning 
Bullerutredningen är ett mycket viktigt verktyg för att ta reda på hur husen ska utformas 
och vilka yttre åtgärder som måste göras. Det är även en viktig del i de handlingar som 
lämnas in till myndigheterna, för att få igenom ett bygglov. Bullerutredningen som är 
gjord på Haga visar att även om två bullerplank används kommer inte ljudkraven vid 
fasad att uppfyllas. Detta kräver avsteg från normerna för att en byggstart ska bli aktuell. 

5.5 Diskussion 
Det är varken praktiskt eller ekonomiskt genomförbart att utföra alla åtgärder som 
föreslagits i rapporten. Det kanske inte heller är nödvändigt att använda sig av flera eller 
alla åtgärder. Vilka åtgärder som bör väljas är en sammanvägning av effektivitet och 
                                                

 

78 (WSP 2005b) 
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ekonomiska aspekter. Det viktigaste i slutändan är ändå att målet tillgodoses, att 
lägenheterna klarar kravet ljudklass B. Det är väldigt positivt att NCC har målet att bygga 
efter ljudklass B oavsett var husen placeras, för om det går att bygga tyst och lugnt i en 
stadsmiljö ska det naturligtvis göras.  

Om bullerproblemet behandlas redan i ett tidigt skede i projekteringen behöver inte 
byggkostnaderna öka för att bostäderna har en bättre ljudklass än standarden, det vill säga 
ljudklass C. Om hänsyn har tagits till de problem som buller innebär behöver inte 
åtgärder göras i ett senare skede som skulle kunna innebära stora kostnader. Ett sätt att 
behandla detta problem är att använda sig av en punktlista för att inte några misstag ska 
ske.   

Med anledning av att Karlstads kommun har en vision att invånarantalet ska passera 
100 000 måste bostadsbyggandet öka. En del av det boende som erbjuds bör vara centralt 
beläget för att bli attraktivt. Detta kräver att central mark anpassas till att bygga bostäder 
på. Följande innebär att det borde ligga i kommunens intresse att vidta åtgärder som 
sänker bullernivåerna i centrala Karlstad. De åtgärder som föreslagits är inte bara positiva 
för det aktuella bostadsområdet utan för hela den omkringliggande bebyggelsen. 

5.6 Utveckling av arbetet  
De punkter som ligger under ”kontrollera att” i resultatdelen kan användas som grund till 
en punktlista, se en sammanställning av dessa i bilaga 6. Dessa punkter behöver göras 
mer detaljerade för att kunna användas på ett bra sätt. Punktlistan skulle kunna delas upp 
i två delar, avgaser och buller för att underlätta arbetet. Utformningen borde vara 
liknande den WSP har gjort för att det ska gå enkelt att bocka av vilka delar som redan är 
studerade.  
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Bilaga 6. Punktlista  

Kontrollera att: 

 
Ytterväggarna består av ett material som inte angrips av luftföroreningar eller av 
dessa lösta i vatten.  

 

Luftreningsaggregatet är försett med ett bra filter där stoft- och dammpartiklar 
hindras från att komma in i ventilationssystemet. 

 

Friskluftsintaget är placerat mot innergården och inte vid uteluftsventilen.  

 

Ventilationssystemet innehåller ett bra luftreningsaggregat med tillhörande filter. 

 

Konstruktionen är helt lufttät för att ventilationssystemet ska kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt. 

 

Ventilationssystemet är rätt dimensionerat för byggnaden och är rätt installerat. 

 

En ljudfälla är installerad på uteluftsdonet. 

 

Bullerutredningen är baserad på aktuella uppgifter om områdets utformning. 

 

Aktuella normer kontrolleras med resultatet av bullerutredningen. 

 

Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Kommunen inte har framtida planer för bostädernas närområde som kommer att 
innebära obehag för de boende. 

 

Bullerplanken är rätt dimensionerade och att sorten är anpassad för ändamålet. De 
ska även vara täta och gå ända ner till marken. 

 

Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Kommunen inte har framtida planer för bostädernas närområde som kommer att 
innebära obehag för de boende. 

 

Bullerplanken är rätt dimensionerade och att sorten är anpassad för ändamålet. De 
ska även vara täta och gå ända ner till marken. 

 

SS 02 52 67 och Boverkets rekommendationer för en tyst sida uppfylls. 

 

Halva andelen av rummen i lägenheten har fönster mot en tyst sida. 

 

Den tysta sidan har en ekvivalent ljudnivå på max 45 dB(A), frifältsvärde. 

 

Bullerutredningen kontrolleras mot SS 02 52 67 för att se vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla normerna. 

 

Det finns en uteplats eller balkong med acceptabla ljudvärden i anslutning till 
lägenheten.79  

 

Glas inte används som ersättning till en standardvägg eftersom glas har en dålig 
ljudisoleringsförmåga. 

 

Dimensioneringen av ytterväggar klarar ljudklass B. 

 

Alla genomförningar är täta. 

 

Samtliga i personalen är väl medveten om att otätheter i konstruktionen försämrar 
ljudisoleringen väsentligt i bostäderna. 

 

Noggranna efterkontroller genomförs med avseende på täthet. 

 

Materialet som används vid tätningen inte har en benägenhet att krympa. 

                                                

 

79 (Byggtjänst 2005c)  


