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ABSTRACT  

The purpose of this degree project is to investigate noise problems for residential areas close to roads 

with very intense traffic. The area Lilla Essingen in Stockholm has been investigated and most focus is 

on noise measurements outdoors and different measures for noise reduction in the area. Sound 

measurements are the basis for this work, but calculations have been made to obtain the 24-hour 

equivalent sound level and maximum sound level for the different measurement points. Interviews are 

also an important part of this work, where the sales market for apartments located closest to the road is 

discussed with various brokers from different companies in the area. Furthermore, the harmful health 

effects that are obtained due to high noise levels, various measures for reducing noise impact and the 

different measured values at different times during the day are discussed. The own measured and 

recalculated 24-hour equivalent noise levels from Lilla Essingen are compared with guideline values 

from both WHO and Stockholm City in order to better understand the importance of the actual noise 

within this residential area. Sleep disorders, reduced concentration, stress and hearing damage are the 

most common effects caused by noise and research has shown that noise also has a connection with 

cardiovascular diseases. Children are most affected by noise; it can affect their learning development 

and lead to less concentration compared to the other children who are not exposed to equally high 

sound levels. The own measurement values have shown that sound levels differ during different times 

of the day and with different distances from the road. The sound is at its highest in the morning where 

traffic flow is high, but according to the measurements it has shown that the sound levels are always 

high next to the road even during the evening / night.  

 

Keywords: Noise, noise impact, motorway, guide values, equivalent sound level, maximum sound 

level, noise reduction, traffic, quiet side 
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SAMMANFATTNING  

 

Detta examensarbetet har som syfte att undersöka bullerproblematiken kring bostadsområden som 

ligger i anslutning till trafikleder. Området Lilla Essingen i Stockholm har undersökts och mest fokus 

ligger på bullermätningar och åtgärder för ljuddämpning i området. Lilla Essingen har en mycket tät 

bebyggelse med flerbostadshus och är mycket utsatt för trafikbuller från Essingeleden som är en av 

Sveriges absolut mest trafikerade vägar. Ljudmätningar utgör basen för detta arbete, men dessutom har 

beräkningar utförts för att ta fram dygnsekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer vid ett antal 

olika mätpunkter. Intervjuer är också en viktig del i det här arbetet, där försäljningsmarknaden för 

bostäder nära Essingeleden har diskuterats med några olika mäklarföretag som är verksamma i 

området. Vidare diskuteras de skadliga hälsoeffekterna som erhålls på grund av höga ljudnivåer och 

olika åtgärder för minskning av bullerpåverkan i förhållande till mätresultaten avseende buller vid 

olika mätpunkter vid olika tider under dygnet.  

Riktvärden från WHO och från Stockholms stad jämförs med de egna omräknade dygnsekvivalenta 

ljudnivåerna från Lilla Essingen för att få en ökad förståelse för betydelsen av de höga ljudnivåer som 

de boende utsätts för. 

Sömnstörningar, minskad koncentration, stress och hörselskador är de vanligaste effekterna som 

orsakas av buller och forskning har även visat att buller har ett samband med hjärt- och kärlsjukdomar. 

Barn påverkas mest av buller, det kan påverka deras inlärningsutveckling och leda till sämre 

koncentration jämfört med de andra barn som inte är utsatta för lika höga ljudnivåer.  

De egna mätvärdena har visat att ljudnivåer skiljer sig under olika tidpunkter på dagen samt med olika 

avstånd från Essingeleden. Ljudet är som högst på morgonen där trafikflödet är högt, men enligt 

mätningarna har det påvisats att ljudnivåerna alltid är höga intill leden även under kvällen/natten. 

Avståndet påverkar självklart resultaten, de byggnader som är närmast belägna intill leden utsätts för 

högre buller än de längre bort. Skärmar, vallar, fasadisolering, isolerade fönster, smarta planlösningar, 

glasade balkonger, minskade öppningar mellan byggnaderna med mera är några tekniska lösningar 

som kan dämpa ljudet från trafikbuller. Den bullerskyddade sidan är nästan alltid på baksidan av 

huset, denna sida utsätts vanligen för lägre ljudnivåer, men enligt egna mätresultat har även den 

bullerskyddade sidan för höga ljudvärden.  

Resultatet från egna bullerberäkningar har visat att dygnsekvivalenta ljudnivåer skiljer sig under 

dagen, det vill säga att det är högre värden på morgonen än vad det är vid lunchtid eller på 

kvällen/natten. Bullerkartläggningen för Lilla Essingen påvisar värden som överskrider både 

riktvärden från WHO och beräkningar från Stockholms stad, vilket kräver mer lämpliga åtgärder för 

att uppnå en god ljudmiljö inomhus. Dygnsekvivalenta ljudnivån får inte överskrida 50 dBA vid fasad 

utomhus och dygnsmaximala ljudnivån 70 dBA i anslutning till bostad enligt WHO:s riktvärden. Egna 

mätningar och beräkningar har visat betydligt högre ekvivalentnivåer för alla mätpunkter på Lilla 

Essingen, där den högsta dygnsekvivalenta nivån är 70 dBA.  

Slutsatsen av detta arbete är att området Lilla Essingen utsätts för höga ljudnivåer som överskrider 

riktvärden och beräkningar från Trafikverket och Stockholms stad. Byggnaderna är väl isolerade 



 

inomhus, det är acceptabla ljudnivåer från trafikbuller inomhus så länge dörrar/fönster är stängda. Den 

nya planerade bebyggelsen på Lilla Essingen kommer att ha bättre åtgärder för ljuddämpning. 

Resultaten av intervjuer med olika mäklare visar mycket tydligt att priserna på bostadsrättslägenheter 

sjunker markant för lägenheter som är mer utsatta för buller närmare Essingeleden. 

Sammanfattningsvis påvisar det här arbetet tydligt att det behövs ytterligare åtgärder för att minska 

problemen med trafikbuller på Lilla Essingen, men vissa förslag för att minska bullerproblemen har 

hittills avvisats av olika skäl såsom höga kostnader och bristande brandsäkerhet. 

 

Nyckelord: Buller, bullerpåverkan, riktvärden, ekvivalentljudnivå, maximalljudnivå, bullerdämpning, 

mätningar, beräkningar, tyst sida 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Buller Ett oönskat ljud. 

Stockholmsmodellen En modell som är framtagen för de områden som är 

uppbyggda i högtrafikerade områden. 

Stockholmsmodellen är anpassad där bostäder är 

uppbyggda i högtrafikerade områden av vissa skäl, en 

avvikelse från riktvärdena har gjorts enligt 

infrastrukturpropositionen. Denna modell skall användas 

för detta område. (WSP, 2014). 

Ekvivalentnivå Beskriver trafikbullret under årsmedeldygn.  

Maximalnivå Beskriver högsta ljudnivån under ett årsmedeldygn från 

väg eller tåg som passerar.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggandet av fler bostäder växer snabbt i kollektivtrafiknära och bullerutsatta områden. Trafikbuller 

är en sammansatt fråga som ständigt måste behandlas i planeringen av de nya områdena (SKL, 2014). 

Buller är ett oönskat ljud som kommer från olika källor, de vanligaste bullerstörningar kommer från 

flyg och motorvägtrafiken (Boverket, 2017). Att förtäta bostadsområden och bygga upp nya höga 

byggnader nära befintliga motorvägar gör att ljudnivåerna höjs på grund av reflektion mot fasaderna, 

vilket medför högre bullerstörningar i samhället. Ett av de 25 prioriterade målen i Stockholms län är 

att minimera bullerstörningar. Forskning har visat att buller kan ge allvarliga effekter som kan orsaka 

olika sjukdomar, till exempel kan höga bullernivåer från trafiken ge bland annat högt blodtryck, samt 

höjd hjärtfrekvens (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009).  

Genom en god planering av nya bostadsområden som byggs nära motorvägarna kan goda miljöer 

erbjudas, och därmed kan effekterna av trafikbuller minskas (Boverket, 2017). Ett av de största 

miljöproblemen i Stockholm är buller. Ett mål som är ganska viktig inom stadens miljöprogram är att 

bullret ska minska, ett exempel på de insatserna som ska utföras för en tystare miljö är att byta 

vägbeläggningen och hastighetsregleringen (Stockholms stad, 2018). Buller påverkar alla människors 

hälsa och välbefinnande negativt. Många effekter kan förekomma på grund av detta problem, förutom 

de kända effekterna såsom sömnstörningar och andra vanliga störningar som till exempel stress och 

påverkan på uppmärksamhet så kan buller innebära andra fysiologiska effekter (SKL, 2012). Enligt 

Naturvårdsverket varierar buller kraftigt med tiden på dygnet, under natten blir bullerpåverkan ännu 

starkare än på dagen (Naturvårdsverket, 2018), på grund av störd nattsömn även om bullernivåerna då 

är lägre. 

Detta examensarbete kartlägger bullerproblemen i ett exploateringsområde nära en hög trafikerad 

motortrafikled, Essingeleden som är en del av Europaväg E4. Arbetet lägger fokus på hur buller kan 

minska effektivast i de utsatta områdena.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur bullerexponeringen påverkar områden som ligger 

intill motortrafikleder. Ett annat syfte är att studera de olika åtgärder som kan vidtas för att kunna 

minimera trafikbuller i de bullriga områdena allmänt och Lilla Essingen specifikt. Fokus med 

mätningsdelen ligger på att jämföra ljudmätningar på den sidan som är rakt emot leden och vad det är 

på baksidan (den bullerskyddande sidan).  
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1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att besvaras för att fullgöra examensarbetet. 

1. Hur påverkas människorna av trafikbuller? 

2. Hur höga bullernivåer orsakas av Essingeleden i Stockholm? Stämmer egna mätningar 

med utförda bullerkartläggningar i Stockholm?  

3. Vilka ljudreducerade åtgärder som kan vidtas för att få en lugnare miljö i bostadsområdet? 

Hur kan trafikbullren från Essingeleden minimeras? 

4. Vilka faktorer påverkar resultatet av ljudmätningarna på lilla Essingen? 

5. Hur skiljer sig priset för lägenheterna i de byggnaderna som är belägna närmast 

Essingeleden jämfört med de som ligger längre bort? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsar sig till buller som orsakas av vägtrafik som har en stor bullerexponering på 

närliggande bostadsområden. Detta arbete beaktar inte buller från flyg och järnvägar, utan bara 

motortrafikleder. Trafikbuller är den största bullerkällan i dagens samhälle i allmänhet, och 

Essingeleden i synnerhet, därför kommer Essingeleden att studeras. Examensarbetet bygger till stor 

del på bullermätningar som gjordes utomhus nära fasaderna på ett antal flerbostadshus på olika 

avstånd från Essingeleden. Inomhusmätningar kommer inte att genomföras i detta arbete.  

2 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet bygger på en litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien inkluderar ljudmätningar 

och intervjuer.  

2.1 Litteratur 

Arbetet har genomförts med hjälp av litteraturstudier som innehåller fakta från källor på internet, 

företagshemsidor, tidigare studier och rapporter som handlar om bullerproblematiken. För att kunna 

hitta fakta och datainsamling om buller så har Google scholar och divaportal använts.   

2.2 Fallstudie 

En fallstudie om området Lilla Essingen har gjorts, där Essingeleden räknas som den mest trafikerade 

motorvägen i Sverige. Ljudmätningar har genomförts i området för att utreda bullernivåerna som 

orsakas av Essingeleden. Ett platsbesök och fotografering har gjorts i området för att få en närmare 

bild. Bullernivåerna har identifierats och jämförts med bullerkartläggningen från Stockholmsstad.  
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2.2.1 Bullermätningar 

I fallstudien ingick olika antal ljudmätningar i området Lilla Essingen med hjälp av en bullermätare. 

Dessa mätningar utgör basen för examensarbetet. Olika punkter med olika avstånd från leden valdes, 

detta är för att kunna visa att buller ökar/minskar med varierande avstånd från bullerkällan. 

Mätningarna har genomförts cirka 2 meter över marken.  

Syftet med mätningarna var att undersöka hur buller varierar med avståndet från leden, samt för att 

jämföra hur buller varierar på sidan som är rakt mot leden, och den tysta sidan som ligger på baksidan 

av byggnaden. Fyra punkter/byggnader har valts med olika avstånd från leden, cirka 15, 35, 200 och 

500 meter från leden.  

Mätningarna gjordes på tre olika tidpunkter under dagen, morgon, lunch och kväll. Detta hade till syfte 

att undersöka hur trafikmängden varieras under dagen, vilket orsakar olika bullervärden. Mätningarna 

varade i fem mätserier där varje mätserie varade i en minut på fram-respektive baksidan av 

byggnaderna, totalt har 120 mätningar gjorts.  

Indata som behövde hämtas från internet var årsmedeldygntrafik (ÅDT) för att veta hur stort antal 

fordon som passerar över Essingeleden. Bilder från mätnings punkterna i området har tagits samt olika 

tabeller har skrivits i arbetet för att underlätta förståelsen för läsaren. Tidigare bullerkartläggning från 

Stockholms stad har studerats i detta arbete, detta var för att dels kunna förstå hur det ligger till 

bullerexponering i Stockholm, dels för att kunna jämföra skillnaden mellan de egna mätningarna och 

de beräknade. 

2.2.2 Mätningsutrustning 

En ljudmätare har använts för att kunna genomföra mätningarna som utgör basen för detta arbete. 

Ljudmätaren som har använts när mätningarna genomfördes var från Brüel & Kjær av modellen 2238 

Mediator. Det är en ljudmätare som kan mäta både ekvivalent och maximal ljudnivå på flera olika 

avstånd och med olika egenskaper. Detta mätningsverktyg lånades från Mälardalens högskola i 

Västerås.  

2.2.3 Beräkningar 

För att kunna jämföra bullernivåerna för Lilla Essingen med WHO:s riktvärden, Trafikverket och 

Stockholmsstad måste alla mätvärden omräknas till dygnsekvivalenta nivåer. Omräkningarna har 

utförts med hjälp av Andreas Novak. 

Intervjuer 

Som ett komplement till arbetet har flera samtal med olika personer utförts för att kunna förstärka 

arbetet med relevant information som berör ämnet. Dessa personer var insatta i ämnet och var till stor 

hjälp i arbetet. Andreas Novak (Teknik- och utvecklingschef vid WSP Akustik i Stockholm), samt 

flera mäklare som kunde besvara alla frågor angående försäljningsmarknaden för byggnader som 

ligger invid bron. Intervjuerna gick på två olika sätt, Andras Novak intervjuades med ett telefonsamtal, 

men mäklarsvaren erhölls genom mejl.  Frågorna som de olika mäklare fick att svara på är angående 
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avståndet och prisbilden för byggnader i området Lilla Essingen, Andreas Novak har frågats allmänna 

frågor om hur läget ser ut i området? Och vilka åtgärder det finns för att minimera problemet? Dock 

har två familjer frågats om hur läget är när det gäller buller och ljudstörningar från Essingeleden. De 

två lägenheterna valdes på grund av att de dels har ett bra exponerings läge till Essingeleden samt att 

de ligger i mitten av alla fyra mätpunkterna. Höga våningar har valts eftersom buller ökar med höjden.  

3 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel innehåller fakta från forskning, tidigare studier och myndigheter som handlar om 

trafikbuller och dess påverkan på samhället. 

3.1 Allmänt om ljud och buller 

Buller beskrivs som oönskat ljud, det brukar vara störande för människor som försöker finna en lugn 

och tyst miljö (Boverket, 2014). Det finns olika källor som orsakar buller, bland annat vägtrafik, 

flygtrafik, ljud från industrier med mera. Faktorer som ökar bullernivån från en trafikväg kan vara 

hastighet, ökad trafik, typ av mark, avstånd till bullerkällan och flera andra faktorer (Sandström Vidar, 

2012). Cirka två miljoner människor i Sverige utsätts för trafik-väg eller flygbuller som överstiger 

55dBA ekvivalentnivå utanför fasaden (Andreas Novak, personlig kommunikation, 2019-03-29). 

Spridningen av ljud sker i form av ljudvågor och anges i decibel, dB (Trä Guiden, 2003). 

Buller är det största problemet som påverkar de flesta människorna i Stockholms stad. De flesta har 

besvär av det höga ljudet och andra har besvär av att de väcks för tidigt eller har svårt att somna. Trots 

alla åtgärder som har genomförts för att minska bullret så har andelen människor som är besvärande av 

buller ökat kraftigt mellan åren 1997 och 2007 (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

Människan har en biologiskanpassning till en bullerfrimiljö, därför bör riktvärdena inte överskrida 65 

dBA utomhus (enligt den nya Trafikbullerförordningen), men WHO (World Health Organization, 

2018)anger att nivåer över cirka 50 dBA är skadliga för hälsan.  



5 

 

Figur 1: Buller i omgivningen (Boverket, 2014). 

3.2 Vägning och ljudklasser 

Alla ljud som uppfattas obehagliga för människan räknas som buller. Ljudets frekvens har en stor 

betydelse för hur människor upplever ljudet eftersom vårt hörselsinne har olika känslighet för olika 

frekvenser. A-vägning används för normala frekvenser och mäts i dBA, denna typ av vägning används 

till exempel för mätning av trafikbuller och är ganska vanlig i Sverige. Om frågan gäller efter ett 

lågfrekvent ljud kan C-vägning används istället för A-vägning (Bjers, Karolina, 2014).  

Ofta används tre olika ljudklasser som betecknas med A, B och C, och ljudklasserna A och C har inget 

samband med A- respektive C-vägning ovan. 

Ljudklass A: Ljudklass A motsvarar mycket goda ljudförhållanden.   

Ljudklass B: Ljudklass B räknas som en mycket bättre klass än ljudklass c. 

Ljudklass C: Ljudklass C kan anses som minimikrav enligt Boverkets föreskrifter (Andreas Novak, 

2018). 

3.3 Regler om trafikbuller 

Bestämmelser om riktvärden för utomhus buller vid bostadsbyggnader trädde i kraft 2015, (och 

reviderades 2017). Dessa riktvärden är inte anpassade som skydd mot hälsa utan är bara samhälles 

lägsta acceptabla krav. I dessa bestämmelser anges också vilka åtgärder som bör användas vid 

förhöjda bullernivåer.  

Från en dialog som tar upp frågan om trafikbuller och bostadsbyggnader (Boverket, 2017) framgår 

vilka bestämmelser om trafikbuller, åtgärder som bör vidtas för minimering av buller. Nybyggda 

bostäder måste anpassas efter trafikbuller, såsom planlösningar och avstånd från trafiken, en tyst sida 

(ljud skyddade sidan) i lägenheten, skydd mot buller, samt inglasade balkonger (Boverket, 2017).  
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3.4 Gränsvärden och riktlinjer 

Riktvärden har antagits av riksdagen i samband med olika myndigheter som Boverket, 

Naturvårdsverket, Trafikverket med flera. Dessa riktvärden utgör en anvisning för hur höga 

buller bör bostäder utsättas för utomhus från väg- och järntrafik. Buller från vägar och 

järnvägar är ett stort miljöproblem som påverkar människor. Många blir exponerade för buller som 

överskriver 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (Naturvårdsverket,2018).  Minst hälften av 

bostadsrummen ska placeras på den skyddade sidan enligt Boverket (2018). Riktvärden för buller 

enligt Naturvårdsverket(2018) får inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus och 30 dBA 

ekvivalentnivå inomhus, den maximala bullernivån bör inte överstiga 45 dBA inomhus nattetid, 70 

dBA utomhus i anslutning till bostad. Den nya Trafikbullerförordningen anger att 60 dBA är en 

acceptabel utomhusnivå och att mindre lägenheter, <35 m2, måste acceptera 65dBA. Detta får 

tillämpas vid nybyggnad (Naturvårdsverket,2018). 

3.5 Bullerbesvär 

Trafikbuller har många negativa effekter på människan, förutom att människorna känner sig störda av 

buller från omgivande trafiken, så har studierna visat att negativa konsekvenser kan förekomma på 

grund av buller (Arbetsmiljöverket, 2016). Ohälsoeffekter som kan komma på grund av buller är bland 

annat hörselskador, medicinska problem, försämrad inlärning och prestationsförmåga, störd sömn, 

allmän störning med mera (Andreas Novak, föreläsning, 2018). 

Figur 2 nedan visar hur stor andel av befolkningen i Stockholm som upplever sig störda av buller 

mellan åren 1997 till 2007 (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). Figuren visar en stor 

procentökning för väg-trafikbuller mellan åren 1997 till 2007.   

 

Figur 2: Andel som besväras av buller i Stockholm (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

Med tillstånd. 
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3.5.1 Inverkan på hälsan 

Det finns båda kortvariga och långvariga hälsoeffekter som kan uppkomma på grund av buller. De 

kortvariga effekterna påverkar nervsystemet och hormoner, medan de långvariga kan orsaka ett ökat 

blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar (Bjers, Karolina,2014). Tidigare studier, både nationellt och 

internationellt tyder på att en långvarig exponering för buller kan leda till hjärtsjukdomar. (Sandström 

Vidar, 2012).  

Professor Göran Pershagen har utfört medicinsk forskning vid Karolinska Institutet, han har forskat på 

kopplingen mellan buller och hjärtsjukdomar. Studierna visar att det finns en koppling mellan 

trafikbuller och hjärtinfarkt. Sambandet hittades starkt hos män som utsätts för buller, men hos 

kvinnorna såg man en ökning av stresshormoner vilket i sin tur kan leda till följdsjukdomar 

(Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

3.5.2 Inverkan på sömn 

En av de vanligaste effekterna som kommer av buller är sömnstörningar. Buller gör att personer har 

svårt att somna eller att de väcks under natten/väcks för tidigt på morgonen. Sömnstörningar kan leda 

till svårare konsekvenser, störd sömn leder till olust, stress och nedstämdhet. Cirka 5% av 

befolkningen i Stockholm uppger att de en till flera gången i veckan väcks under natten eller har svårt 

att somna på grund av buller från vägtrafiken (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

Personer som utsätts för sömnstörningar under natten kan uppleva trötthet, minskad 

prestationsförmåga och nedstämdhet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Nedan visar tabell 1 hur stor 

andel av befolkningen som uppger att de blir störda under natten av trafikbuller. Tabellen visar att 

befolkningen i Stockholm är mest utsatta för sömnstörningar och upplever sig störda av buller. 

Tabell 1: Andel av befolkningen som upplever sig störda av trafikbuller (Karolinska Institutet, 2009). 

Med tillstånd. 

 

3.5.3 Inverkan på hörsel 

Hörselskada är en allvarlig effekt av buller. Personer som utsätts för höga ljudnivåer riskerar att få 

hörselskador. Så höga ljudnivåer orsakas dock inte av trafik men dessa nivåer kan uppkomma på 

byggarbetsplatser, i industrier, på diskotek och på skjutbanor. 

Personer som sättas för höga ljudnivåer hör ofta sämre och det blir mycket svårare att förstå vardagligt 

tal. Människor som har drabbats av hörselskador kan bli mer störda än människor utan hörselskador 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  
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Enligt svensk standard kommer risken för att få hörselskador då en person utsätts för ett långvarigt 

buller. Personer som utsätts för mer än 8 timmar exponering av höga ljudnivåer över 85dB(A) kan få 

alvarliga hörselskador (Sandström Vidar, 2012). Om den maximala ljudnivån överstiger 115 dBA kan 

man få en omedelbar hörselskada. 

Enligt forskning vid Karolinska Institutet redogör läkaren Ann Christin Johnson för att hårcellerna 

som ligger inne i hörselsnäckan skadas vid långvariga och höga ljudnivåer. Ljudnivåerna omvandlas 

av hårcellerna till elektriska impulser som leds vidare till hjärnan, och när en hår cell är skadad kan 

den inte läkas igen (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

Hörselskador brukar uppstå vid ljudnivåer som är högre än 85dBA, är personerna extra känsliga för 

ljud så riskerar de att få hörselskador även vid lägre ljudnivåer än 85 dBA. Ett alternativ för att 

undvika att få hörselskador vid högre ljudnivåer som är högre än 85dB(A), är att halvera den tiden 

som bullret pågår, det vill säga att minska tiden då personer blir utsätta för höga nivåer än 85dB 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Figur 3: Ljudnivå-decibel, oronpropparonline.se 

 

3.5.4 Inverkan på uppmärksamhet 

Prestationsförmåga blir sämre i bullriga miljöerna än i lugna och tysta miljöer. Koncentrationen 

påverkas av buller och det blir svårt för personer att kunna koncentrera sig på en viss uppgift, vilket 

orsakar en sämre vidareutveckling i inlärningsfasen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Olyckor är 

vanligaste i de bullriga miljöerna på grund av minskad uppmärksamhet och svårighet att höra 

varningar med mera. Buller gör att de vardagliga utgifterna blir mer tröttande och anspännande, vilket 

leder till en försämrad arbetskoncentration och en försämrad arbetskvalitet (Arbetsmiljöverket, 2016). 



9 

3.5.5 Inverkan på barn 

Barnen påverkas mer än de vuxna av ljudstörningar och buller. Barn med ADHD, annat modersmål, 

hörselnedsättningar eller andra läs-och skrivsvårigheter besväras mer än de andra barnen i 

klassrummet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Buller har stora effekter på förståelse och inlärning, barn 

är synnerligen utsatta (Karolina Bjers, 2014). 

3.6 Faktorer som påverkar bullernivåerna från vägtrafik: 

Det finns många avgörande faktorer som påverkar bullernivån från vägtrafik (Trafikverket, 2005): 

• Mängden av trafiken: bullernivån ökar med 3dBA vid fördubbling av trafiken.  

• Typ av fordon påverkar bullernivån: personbilar bullrar mindre än tunga bilar, skillnaden kan 

vara upp till 10 dBA. 

• Hastigheten på vägen: en ökning från hastigheten 50 till 70km/timme ökar bullret med 4 dBA.  

• Däck och vägenslutning har också en betydelse för trafikbuller: varje procent väglutning ökar 

bullernivån med ca 0,5 dBA.  

• Markytan spelar stor roll för trafikbullerutbredning: Mjukmark (gräs, skog, åkermark) dämpar 

ljudet effektivare än hårdmark (vatten, grus, asfalt) som sprider ljudet.  

• Topografin påverkar bullernivån: Ljudet sprids längre och markdämpningen minskas om 

vägen ligger på bank, men om vägen ligger i skärning så kommer skärningen att fungera som 

en bullervall och ljudet dämpas.  

• Avståndet från trafikvägen 

• Vegetationen: täta vegetation fungerar som en ljuddämpning.  

• Luftfuktigheten dämpar ljudet: om luften är fuktig dämpas ljudet mer än om den är torr.  

• Temperaturgradienten och vindhastigheten påverkar hur ljudet sprids: om det är medvind och 

luften är kallast närmast marken så sprids bullret längre än i motvind och luften är kallast 

längre upp (Trafikverket, 2005). 

3.7 Skyddsåtgärder för dämpning av trafikbuller från motorvägar 

Det finns tre alternativ som kan minska bullerproblemet (Sandström Vidar, 2012): 

1. Att minska buller från motorvägar  

2. Att avskärma själva bullerkällan  

3. Att skydda de utsatta människorna för buller  

Vid planeringen av bullerdämpande åtgärder så ska de tre alternativen prioriteras i ordning. Det första 

och viktigaste som kan göras i bullrande områden är att minska buller från källan för att kunna 

minimera problemet i sig. Sedan om det inte går att ta bort buller på ett nöjaktigt sätt bör åtgärder som 

syftar till att avskärma källan från buller utföras, dessa åtgärder kan vara bland annat skärmar, 

bullervallar med mera. Ett sista alternativ om buller inte går att minskas tillräckligt att skydda 

mottagaren, såsom fasadåtgärder på byggnader, lokala bullerplank runt en uteplats med mera 

(Sandström Vidar, 2012). 
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Trafikverket arbetar hårt på olika sätt för att hjälpa de som är mest utsatta för buller och vibrationer 

längs trafikvägar och järnvägar. Det finns ett åtgärdsprogram, (kravställs bland annat från EU) där 

syftet är att minska antalet personer som exponeras för höga trafikbullernivåer. Detta program 

innehåller vissa lösningar som kan lösa eller minska problemet med buller, lösningarna kan vara till 

exempel som bullerskärm, byte av de befintliga fönstren eller att de löser in fastigheten.  

Trafikverkets syfte är att bidra till ett bra samhälle utan ljudstörningar eller andra svårigheter som kan 

bidra till en dålig miljö för boenden och skolor. Trafikverket har stora ambitioner när nya vägar och 

järnvägar byggs, riktvärdena för buller får inte överskrids.  

Åtgärdsprogrammet som Trafikverket utgår ifrån innebär att skyddsåtgärder prioriteras mest för de 

byggnader och skolor som befinner sig nära trafikvägar och som störs mest av buller och vibrationer i 

området. Skyddsåtgärderna reducerar de hälsoproblemen som uppstår på grund av buller och minskar 

dem största riskerna som kan komma upp. Trafikverkets skyddsprogram prioriterar hänsyn till höga 

ljudnivåerna inomhus än utomhus (Trafikverket, 2016). 

Exempel för skyddsåtgärder kan vara: 

• Byte av fönster, eller montering av tilläggsruta samt åtgärder på ventiler.  

• Inköp av fastigheter på grund av höga bullernivåer.  

• Bullervallar och bullerskärmar.  

För att arbetet med skyddsåtgärder ska gå så effektivt som möjligt i de utsatta områdena för buller och 

vibrationer, så planerar trafikverkets skyddsåtgärder på det sättet som på bilden nedan: 

 

Figur 4: Trafikverket, planering för skyddsåtgärder (Trafikverket, 2016). Med tillstånd. 

 

För att Trafikverket ska åtgärda bullerproblemet så måste huset uppfylla något av följande: 

1. Har högre ljudnivå än 40 dBA inomhus som ekvivalentnivå.  

2. Den maximala ljudnivån är högre än 55 dBA fler än fem gånger per natt. 

3. Ekvivalentnivån är högre än 65 dBA vid alla befintliga uteplatser (Trafikverket, 2016).  
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För att kunna uppföra en åtgärd för buller och vibrationer i de utsatta områdena, så måste det vara 

ekonomiskt rimligt och dessutom ska det vara möjligt att tekniskt kunna uppföra åtgärden. Till-

exempel så åtgärder inte trafikverket de husen som är uppbyggda efter 1995, eftersom ljudkraven var 

säkrad enligt Boverkets byggregler, därför prioriterar trafikverket de byggnader som har en dålig eller 

försämrad ljudisolering i fasaden (Trafikverket, 2016). 

3.7.1 Immissionsbegränsande åtgärder mot buller 

Immissionsåtgärder innebär de åtgärder som väljs ut för att begränsa spridningen av bullret mellan 

bullerkällan och det utsatta området. De viktigaste åtgärderna som reducerar buller är att byta fönstren 

mot ljudisolerande fönster, bygga upp skärmar och vallar, släntutformningen och vägens höjdläge 

påverkar ljudens spridning, välja låga profiler genom de känsliga områden, markanläggningen, 

avståndet från vägens mitt med mera (Trafikverket, 2005). 

Vägens utformning har en avgörande betydelse för spridningen av buller, om vägen går i skärning och 

har mjuka beläggnings material runt omkring (till exempel gräs) så minskas bullren mer än 10 dBA, 

medan om vägen går på bank och marken runt är av hårda material så blir bullret högre (Trafikverket, 

2005).  

Nedan visar figur 5 hur buller avtar långsamt över en hård yta till skillnad från den mjuka ytan. 

Avståndet från väg-mitten påverkar spridningen av ljudet. 

 

 

Figur 5: Avtagandet av bullernivån (Trafikverket, 2005). Med tillstånd.  
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3.7.2 Fasadåtgärder 

Ljudnivåerna inomhus kan begränsas med fasadåtgärder, fönster, ytterväggar och 

ventilationsöppningar avgör oftast hur bra fasadåtgärderna är. Fönster med 2-3glas, ordentliga 

tätningslister och bra tätning mellan karm och vägg ger en ljuddämpning på 30dBA. Dessutom så ger 

ett speciellt bullerfönster med bullerdämpande tillsatsruta en ljudreducering på mer än 35 dBA. 

Fasadåtgärderna behövs vid hög bebyggelse nära vägar, där bullerskärmar och ljudvallar bara fungerar 

till lägre våningar (Trafikverket, 2005). 

3.7.3 Information, rumsinredning och ändrad lokalanvändning 

Om höga bullernivåer inte kan sänkas tillräckligt så kan ändring av lokal användningen vara en 

tänkbar lösning för minskning av trafikstörande buller. Genom att ändra verksamheten från bostäder 

till kontor, till exempel genom att flytta sovrummen till den tysta sidan av lägenheten, det vill säga den 

sidan som vetter bort från vägen. För att minska upplevelsen av bullerstörningarna kan information i 

vissa fall hjälpa till. Informationen om vilka åtgärder som kommer att införas vid ny vägbebyggelse 

eller väghållningsåtgärder kan hjälpa till med att minska oron och stress för boenden i området. 

Informationen om åtgärder kan till-exempel vara hur mycket det kommer att bullra från denna trafik, 

eller vad som görs för att minimera påverkan av detta.  

 

Figur 6: Bilden visar exempel på hur ljudet varierar från sidan rakt emot leden och den 

bullerskyddadesidan (Andreas Novak, 2018). Med tillstånd. 

Rumsinredningen spelar en väsentlig roll för hur höga ljudnivåer det är i rummen, ett möblerat rum 

kan dämpa ljudet mer än det som inte är möblerat. Ett rum med tunga gardiner och heltäckande matta 

kan dämpa ljudet med 10 dBA jämfört med ett omöblerat rum. Ett lätt möblerat rum med lätta gardiner 

kan dämpa ljudet med ca 5 dBA (Trafikverket, 2005). 

3.7.4 Bullerskärmar och vallar 

Bulleravskärmningar är bullervallar och skärmar, dessa två metoder kan begränsa bullernivåerna och 

sänka ljudnivån mer om inte bullerspridningen minskas med markdämpning eller vägens utformning. 

Bulleravskärmningar måste fylla de akustiska kraven för att de ska vara aktuella, det krävs att 

avskärmningar ska vara helt täta, vara tillräckligt höga, tillräckligt långa och stabila och kunna bryta 

siktlinjen mellan bullerkällan och bebyggelse omkring.  En avskärmning med höjd på 2 m och som 
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täcker hela siktlinjen mot vägen (180 grader) ska enligt Trafikverket kunna dämpa buller ca 10 dBA, 

en avskärmning på bara 150 grader mot vägen kan dämpa buller med 6 dBA (Trafikverket, 2005). 

Nya däck som är betydligt tystare och bättre utvecklas för att minska trafikbuller, men det krävs ännu 

mer insatser för att kunna sänka de bullriga miljöerna, Spridningen av bullret och höga ljudnivåerna 

kan minskas med en skärm (TräGuiden, 2003). Det finns flera faktorer som avgör om en bullerskräm 

fungerar bra eller inte, såsom hur skärmen är utformad, på vilka sätt ljudet sprids och ljuddämpningen 

från omgivningen.  

Skärmens utformning& växtlighet 

Det är mycket viktigt att bullerskärmen har en tilltalande utformning, så att den är en positiv 

komponent i miljön, det vill säga att den inte ska upplevas som endast en avskärmning. Trafikanterna 

på vägen kan uppleva en väg med bullerskärmar som en korridor som hindrar kontakten med 

omgivningen, därför bör bullerskärmarna varieras i utseendet så att de inte ska inverka negativt.  

Vägens linjära struktur förstärks med bullerskärmar som är nära vägen, skärmen bör inte vara så hög 

om den står nära vägen, men den måste vara lång för att kunna skärma av ljudet från trafiken. 

Avskärmningen vid en trång väg innebär begränsade valmöjligheter, men skärmen får anpassas till 

terrängen och bebyggelsen vid ett brett vägfält (Trä Guiden, 2003). 

Vegetationen längs bullerskärmar har flera smakfulla användningar, den kan vara en del av 

utformningen tillsammans med andra material, den kan dämpa skärmens utsättning mot omgivningen 

och vara ett synligt räcke mot själva bullerskärmen.  

Växterna längs bullerskärmar kräver skötsel, de kräver jord att växa i, vatten och att de ska skyddas 

från salt från vägbanorna. Första året kan de behöva lite skötsel och rensning, därefter kan de bara 

behöva beskärning. Växterna och nyplanterade träd bör inte vara så tät intill skärmen, ett avstånd från 

skärmen ska vara 1–2 meter TräGuiden, (2003). 

Ljudets spridning 

Spridningen av ljud sker i form av ljudvågor. Bullerspridningen från trafiken till omgivningen 

påverkas starkts av markytans egenskaper, det vill säga om marken är hård/mjuk, växtlighet och 

topografi. Ljudet dämpas av dimma och regn på större avstånd. Vid höga frekvenser är absorptionen 

högre, därför så hörs på långa avstånd bara de mullrande och lågfrekventa ljuden. Det är svårare att 

avskärma lågfrekventa ljuden, eftersom de går lättare igenom hinder och även runt hindren. 

Ljudnivån minskar med ökande avstånd från ljudkällan, till-exempel minskar ljudnivån med 6dBA när 

avståndet från fordonet fördubblas (detta gäller den maximala ljudnivån och för den ekvivalenta nivån 

är i stället värdet 3 dBA). Andra faktorer som har inverkan på spridningen av ljudet är markytans 

konstruktion, andra kringliggande föremål, fukt, väder, temperaturgradient och vind (TräGuiden, 

2003). 
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Bullerdämpning  

Buller bör inte överskrida 55dBA eller 50 dBA om man ska gå på WHO:s riktvärden utomhus för att 

inte upplevas som störande eller påverka hälsan och för att undvika uppkommande av skador. Buller 

som är över 65 dBA anses vara oacceptabla (TräGuiden, 2003). 

Figuren nedan visar de olika åtgärder för dämpning av buller. Genom trafikreglering, bullerdämpande 

beläggning och fasadisolering, vallar och skärmar, vegetationen med mera kan buller minskas 

effektivt.  

 

Figur 7: Skyddsåtgärder mot buller (Trafikverket, 2005). Med tillstånd. 

 

4 FALLSTUDIE AV LILLA ESSINGEN 

Den aktuella studien berör Lilla Essingen, Stockholm och bullermätningar inom området.  

4.1 Beskrivning av undersökningsområdet 

Stadsdelen Lilla Essingen befinner sig intill Kungsholmen, Stockholm och inkluderar ett nytt 

bostadsområde med 600 bostäder, varav 110 hyresrätter och 490 bostadsrätter. Svenska bostäder AB 

är byggherre för detta område. 
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Under 1998 genomförde Stockholms stadsbyggnadskontor ett nytt program som omfattade ett nytt 

bostadsområde på Lilla Essingen. Bostadsområdet planerades i södra delen av ön, på norra sidan av ön 

fortsatte en utbyggnad mot vattnet. Båtklubben som redan var på norra sidan av ön planerades att 

tömmas.  

 

Figur 8: Området Lilla Essingen (Stockholmstad, 2018-03-01). Med tillstånd. 

På nordvästra delen av Lilla Essingen ligger planområdet Primusområdet. Det finns fortfarande stora 

tegelröda kontorsbyggnader som är parallella med gamla Essinge Broväg och Primusgatan. På grund 

av denna trafikled och gatorna så har tillgängligheten mellan öns olika delar försämrats, detta är tack 

vare de asfalterade vägarna och parkeringsplatser längs vägarna i området (Stockholms stad, 2014). 

4.1.1 Planförslaget 

Detaljplanen för Lilla Essinge området syftar till att göra en planering för nya bostadsområden och 

lokaler på Lilla Essingens nordvästra del, Primusområdet.  Planen följer ändamålen som uppges i 

promenadstaden- översiktsplanen för Stockholm. Detta är för att kunna skapa en bra miljö vid 

stadensvatten. Totalt innehåller området 600 lägenheter, cirka 210 lägenheter på stadensoffentliga 

mark, och 390 lägenheter på privat mark. Av de 210 lägenheterna på stadens mark planeras 120 

lägenheter som hyresrätter.  

Alla befintliga byggnader ska rivas och ersättas med nya bostadsbyggnader. En restaurang och café 

anordnas i området för att skapa en tryggmiljö för boende. En ny förskola med flera våningar, 

garage/parkering, och en båtklubb skall finnas i området. Båtklubben bedriver sin egen fastighet. Vid 

den östra sidan av Primusparken finns redan en båtklubbverksamhet. Båtklubben utvidgas med nya 

flytbryggor och ett nytt klubbhus (Stockholmstad, 2014). 
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Figur 9: Planillustration över primusområdet (Stockholms stad, 2014). Med tillstånd. 

4.1.2 Essingeleden 

Essingeleden är ungefär 50 år gammal, och är idag Sveriges mest trafikerade vägsträcka. Cirka 

140 000 fordon passerar leden varje dag, detta trafikflöde innebär ungefär dubbelt så mycket trafik 

som när leden byggdes, då passerade ungefär 80 000 fordon per dygn. Tanken bakom byggandet av 

Essingeleden år 1967 var att den skulle bli framtidens ringled runt Stockholms stad (Trafikverket, 

2017). 

Essingeleden är uppbyggd på broar, eftersom Stockholm är en stad på öar, totalt utgör sju öar drygt 

halva leden. Essingeleden är den främsta förbindelsen mellan norra och södra Stockholm över 

Mälaren.  

Eftersom Stockholm är en stor växande stad så insåg Trafikverket att kapaciteten inte skulle räcka, 

därför ändrades Essingeleden till flera körfält genom att de befintliga körfälten och vägarna gjordes 

om till smalare. Ett nytt körfält i varje riktning kunde öppnas tack vare denna ändring, vilket gjorde att 

större trafikflöden kunde passera. Dessutom blev säkerheten bättre genom bland annat högre 

mittbarriär, nya räcken, bättre belysning och vägvisning med mera. Samtidigt vidtog Trafikverket nya 

åtgärder när det gäller bullerskydd (Trafikverket, 2017). 

 

Figur 10: Bilder på Essingeleden 
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4.2 Kartläggning av bullernivåer på Lilla Essingen, Stockholm 

Nedan i figur 12 visas kartorna för bullernivåerna med det gemensamma måttet för Europa. Lden. är 

dag kväll-nattviktad ljudnivå enligt definitionen i avsnitt 3.6.4 i ISO 1996 WHO- dokument (World 

Health Organization, 2018), till skillnad från Leq som beskriver trafikbullret under årsmedeldygn. 

Kartläggning omfattar vägar som trafikerades med över 3 miljoner bilar år 2016, vägarna som 

kartlades är 405 mil statliga vägar (Trafikverket, 2018). De verkliga nivåerna är alltså högre om alla 

kommunala vägar skulle adderas. 

 

Figur 11: Bullerkartläggning i Stockholm gällande större statliga vägar (Trafikverket.se). Med 

tillstånd. 

Efter in zoomning av figur 12 visas det tydligare hur Stora Essingen i Stockholmsstad utsätts för höga 

bullernivåer, se figur 13 nedan. Buller visas med den röda färgen. (Lden>65 dBA) och då saknas de 

kommunala vägarna. 

 

Figur 12: Bullerkartläggning i Stockholm, större statliga vägar (Trafikverket.se). Med tillstånd.  

 Enligt Stockholmsmodellen när det gäller buller på trafikvägar i Lilla Essingen, Stockholm ska:  

• Vid utformningen av bostäder i Lilla Essingen skall minst av hälften av boningsrummen i 

varje lägenhet får som högst 55dBA ekvivalentljud utanför fönster och högst 70 dBA 

maximalljud.  

• Minst en gemensam uteplats ska utformas så att ekvivalent ljudnivån inte överskrider 55 dBA 

och maximala ljudnivån inte överskrider 70dBA.  
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4.3 Mätdelen 

4.3.1 Indata 

Mätningarna utfördes måndagen den 4:e mars 2019 under olika tidpunkter på dagen. Meningen med 

mätningarna var dels att mäta buller från leden, dels för att kunna jämföra hur högt bullren är på den 

sidan som är rakt emot leden och den tysta sidan (bullerskyddade sidan) som ligger oftast på baksidan 

av byggnaden. Mätningarna gjordes tre gången under dagen, den första gången var på morgonen 

mellan klockan 8.30 och 10:30, andra gången var under lunchtiden mellan 13:10 och 15:30 och sista 

gången var på kvällen mellan 17:30 och 19:30. Anledningen till att mätningarna gjordes flera gånger 

under dagen var för att studera hur buller från trafiken varierar under olika klockslag. Totalt har fyra 

punkter valts för ljudmätning, de fyra byggnaderna ligger med olika avstånd från motorleden, detta är 

för att se hur avståndet från bullerkällan påverkar hur högt byggnaderna utsätts för buller. Totalt har 

det blivit 120 mätningar på olika punkter och olika avstånd från leden, avstånden växlade från cirka 

15, 35, 200 och 500 meter från leden. ÅDT för vägsträckan är 140 000 fordon per dygn och 

hastigheten är 70 km/h.  

Antal fordon som passerade motorleden (tunga och lätta) har räknats i fem minuter under 

samma mätningsdag. Antalet har delats upp på fem för att kunna veta hur många bilar det 

passerar i varje minut. Detta värde har använts för alla följande mätningar. Denna räkning var 

runt klockan 13:00 måndag den 4e mars 2019.  

De fyra punkterna som valdes att göra mätningarna på är (Essingebrogatan 39), (Luxgatan 37), 

(Primusgatan 74) och (Primusgatan 98). Själva mätningarna tog 10 minuter i varje punkt, alla 

mätningar tog totalt två timmar. Vädret varierade olika under dygnet, på morgonen var det kallt, vind 

med nederbörd i området, under lunchtiden var det kyligt väder utan nederbörd, och på kvällen var det 

kallt+ nederbörd i området.  

I figur 13 nedan visas förhållandet mellan mätpunkterna och Essingeleden, avståndet växlade från 15 

meter, 35 meter, 200 meter och 500 meter. Dessa avstånd valdes för att undersöka hur buller varierar 

med avståndet från bullerkällan.  
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Figur 13: Mätpunkterna i förhållande till Essingeleden, Lilla Essingen, Stockholm. 

4.3.2 Mätförfarande 

Under mätningen har buller på både fram -och baksidan av byggnaderna mätts, som ovan nämnts för 

att studera om den skyddade sidan av husen bullrar mindre. Tio mätningar har gjorts i varje 

punkt/byggnad, vardera sidan av byggnaden har mätts fem gånger för att få ett medelvärde. 

Mätningarna delades upp i många mätserier, där varje mätserie varade i en minut, och mätningar har 

utförts två meter över mark. Vädret växlade vid de olika tidpunkterna, vilket gjorde att resultaten kan 

ha påverkats. Då trafiken är mindre under natten minskar trafikbuller, därför var det relevant att utföra 

mätningarna på kvällstiden. Ekvivalentljudnivå och maximalljudnivå (𝐿𝐴𝑒𝑞 och 𝐿𝐴𝑚𝑎𝑥) har mätts med 

hjälp av ljudmätaren, dessutom har alla mätvärden räknats om till dygnsekvivalenta ljudnivåer. 

Mikrofonen har monterats direkt på fasaden under matningstiden, därför har 6dBA dragits av från 

resultaten, detta är för att alla krav är skrivna som frifältsvärden, det vill säga om huset inte hade 

funnits där.  Resultatet finns presenterats under kapitel 5.1.  

 

 

 

Nedan visas figurer på mätpunkterna.  
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Figur 14: Bilder på mätpunkterna. 14a, Essingebrogatan 39; 14b, Luxgatan 37; 14c, Primusgatan74; 

Primusgatan 98 

5 RESULTAT 

Under det här kapitlet presenteras resultaten av de egna mätningarna, de olika förslagen för minskning 

av buller i området, samt intervjuarna.  

5.1 Egna mätningar av bullernivåer vid Lilla Essingen, Stockholm 

Med hjälp av mätinstrumentet kunde ekvivalentljudnivå och maximalljudnivå (𝐿𝐴𝑒𝑞 och 𝐿𝐴𝑚𝑎𝑥) tas 

fram. Antal lätta och tunga fordon som passerar bron har räknats under fem minuter. Mätvärden 

återfinns i tabellerna 2–13 nedan.  

Punkt 1: (Avståndet är cirka 15 meter från leden och höjden är cirka 2 meter över marken). 
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Tabell 2: Punkt 1, Essingebrogatan 39, Morgontid 

Mätning 

nummer 

Punkt 1  

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

1 136 14 77 79 

2 136 14 77 78 

3 136 14 77 81 

4 136 14 77 79 

5 136 14 77 80 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

6 136 14 76 73 

7 136 14 73 75 

8 136 14 71 72 

9 136 14 71 74 

10 136 14 70 74 

 

 

Tabell 3: Punkt 1, Essingebrogatan 39, Lunchtid 

Mätning 

nummer 

Punkt 1  

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

11 136 14 77 79 

12 136 14 77 79 

13 136 14 77 81 

14 136 14 77 79 

15 136 14 78 79 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

16 136 14 72 75 

17 136 14 72 75 

18 136 14 72 74 

19 136 14 73 75 

20 136 14 72 74 
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Tabell 4: Punkt 1, Essingebrogatan 39, Kvällstid 

Mätning 

nummer 

Punkt 1  

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

21 136 14 68 72 

22 136 14 68 72 

23 136 14 68 72 

24 136 14 66 69 

25 136 14 68 71 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

26 136 14 62 66 

27 136 14 62 67 

28 136 14 65 76 

29 136 14 62 66 

30 136 14 63 69 

 

Punkt 2: (Avståndet är cirka 35 meter från leden, höjden är cirka 2 meter över marken). 

 

Tabell 5: Punkt 2, Luxgatan37, Morgontid 

Mätning 

nummer 

Punkt 2  

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

31 136 14 76 78 

32 136 14 73 77 

33 136 14 74 78 

34 136 14 75 80 

35 136 14 75 80 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

36 136 14 68 78 

37 136 14 68 70 

38 136 14 66 68 

39 136 14 68 71 

40 136 14 68 71 
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Tabell 6: Punkt 2, Luxgatan37, Lunchtid 

Mätning 

nummer 

Punkt 2  

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

41 136 14 75 78 

42 136 14 75 77 

43 136 14 75 78 

44 136 14 75 79 

45 136 14 75 77 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

46 136 14 68 75 

47 136 14 69 73 

48 136 14 68 74 

49 136 14 67 70 

50 136 14 68 72 

 

 

Tabell 7: Punkt 2, Luxgatan37, Kvällstid 

Mätning 

nummer 

Punkt 2 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

51 136 14 64 71 

52 136 14 65 70 

53 136 14 65 71 

54 136 14 67 77 

55 136 14 66 69 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

56 136 14 58 61 

57 136 14 58 62 

58 136 14 60 72 

59 136 14 59 69 

60 136 14 59 69 

 

Punkt 3: (Avståndet är cirka 200 meter från leden, höjden är cirka 2 meter över marken). 
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Tabell 8: Punkt 3: Primusgatan74, Morgontid 

Mätning 

nummer 

Punkt 3 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

61 136 14 71 74 

62 136 14 73 76 

63 136 14 71 74 

64 136 14 72 74 

65 136 14 72 76 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

66 136 14 65 67 

67 136 14 66 69 

68 136 14 67 76 

69 136 14 65 70 

70 136 14 65 67 

 

 

Tabell 9: Punkt 3, Primusgatan74, Lunchtid 

Mätning 

nummer 

Punkt 3 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan 

(rakt mot leden) 

    

71 136 14 71 75 

72 136 14 71 74 

73 136 14 72 76 

74 136 14 72 75 

75 136 14 72 75 

Baksidan 

(bullerskyddade

sidan) 

    

76 136 14 68 73 

77 136 14 66 72 

78 136 14 66 71 

79 136 14 64 67 

80 136 14 65 69 
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Tabell 10: Punkt 3, Primusgatan74, Kvällstid 

Mätning 

nummer 

Punkt 3 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan (rakt 

mot leden) 

    

81 136 14 60 81 

82 136 14 60 64 

83 136 14 60 65 

84 136 14 60 64 

85 136 14 60 75 

Baksidan 

(bullerskyddades

idan) 

    

86 136 14 61 70 

87 136 14 57 64 

88 136 14 58 72 

89 136 14 57 63 

90 136 14 57 58 

 

 

Punkt 4: (Avståndet är cirka 500 meter från leden, höjden är cirka 2 meter över marken). 

Tabell 11: Punkt 4, Primusgatan98, Morgontid 

Mätning 

nummer 

Punkt 4 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå (Lmax 

dBA) 

Fram sidan (rakt 

mot leden) 

    

91 136 14 68 70 

92 136 14 65 67 

93 136 14 67 70 

94 136 14 60 69 

95 136 14 65 69 

Baksidan 

(bullerskyddades

idan) 

    

96 136 14 64 71 

97 136 14 62 63 

98 136 14 62 67 

99 136 14 62 68 

100 136 14 61 67 
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Tabell 12: Punkt 4, Primusgatan98, Lunchtid 

Mätning 

nummer 

Punkt 4 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå (Lmax 

dBA) 

Fram sidan (rakt 

mot leden) 

    

101 136 14 67 70 

102 136 14 66 69 

103 136 14 69 74 

104 136 14 68 73 

105 136 14 77 82 

Baksidan 

(bullerskyddade 

sidan) 

    

106 136 14 67 78 

107 136 14 65 74 

108 136 14 64 73 

109 136 14 67 73 

110 136 14 64 74 

 

Tabell 13: Punkt 4, Primusgatan98, Kvällstid 

Mätning 

nummer 

Punkt 4 

Antal 

lätta 

fordon/ 

minut  

Antal 

tunga 

fordon/ 

minut 

Ekvivalentljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximalljudnivå 

(Lmax dBA) 

Fram sidan (rakt 

mot leden) 

    

111 136 14 67 85 

112 136 14 54 59 

113 136 14 55 66 

114 136 14 55 65 

115 136 14 55 65 

Baksidan 

(bullerskyddades

idan) 

    

116 136 14 60 70 

117 136 14 57 66 

118 136 14 52 59 

119 136 14 52 65 

120 136 14 51 59 

5.2 Beräkningar  

Med hjälp av beräkningar i detta arbete har alla mätserier sammanställts till ett enda medelvärde, 

dygnsekvivalenta ljudnivån har beräknats fram för alla mätpunkterna. Det blir ett enda medelvärde för 

alla punkter med fem mätförsök i varje sida av byggnaderna. Det slutliga resultatet från 
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logaritmisksummering används sedan för att kunna jämföra bullerkartläggningen för Lilla Essingen. 

Ekvationen för logaritmisksummeringen anges under bilaga 2. 

Tabellerna 14–21 redovisar dygnsekvivalenta ljudnivån för alla mätpunkter.  

Tabell 14: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 1 (Framsidan) 

logaritmisk 

summering 

Punkt 1 
(Morgon) 

Punkt 1 
(Lunch) 

Punkt 1 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

70 70 61 

 

Tabell 15: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 1 (Bullerskyddade sidan) 

logaritmisk 

summering 

Punkt 1 
(Morgon) 

Punkt 1 
(Lunch) 

Punkt 1 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

65 65 56 

 

Tabell 16: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 2 (Framsidan) 

logaritmisk 
summering 

Punkt 2 
(Morgon) 

Punkt 2 
(Lunch) 

Punkt 2 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

69 68 58 

 

Tabell 17: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 2 (Bullerskyddade sidan) 

logaritmisk 
summering 

Punkt 2 
(Morgon) 

Punkt 2 
(Lunch) 

Punkt 2 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

61 61 52 

 

Tabell 18: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 3 (Framsidan) 

Logaritmisk 

summering 

Punkt 3 
(Morgon) 

Punkt 3 
(Lunch) 

Punkt 3 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

64 65 52 

 

Tabell 19: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 3 (Bullerskyddade sidan) 

Logaritmisk 

summering 

Punkt 3 
(Morgon) 

Punkt 3 
(Lunch) 

Punkt 3 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

59 58 54 
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Tabell 20: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 4 (Framsidan) 

logaritmisk 

summering 

Punkt 4 
(Morgon) 

Punkt 4 
(Lunch) 

Punkt 4 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

55 65 62 

 

Tabell 21: Dygnsekvivalenta ljudnivån för mätpunkt 4 (Bullerskyddade sidan) 

logaritmisk 

summering 

Punkt 4 
(Morgon) 

Punkt 4 
(Lunch) 

Punkt 4 
(Kväll) 

Dygnsekvivalenta 

ljudnivå 

55 59 48 

 

5.3 Den nya planerade bebyggelsen på Lilla Essingen och åtgärder för 

minskning av buller  

Området utsätts för höga trafikbullernivåer, samt höga flygbullernivåer. Detta har en negativ påverkan 

på boenden, bostäder och naturen i området. Essingeleden är belägen mindre än 50 meter från den 

närmaste byggnaden, detta innebär en stor risk för att trafikbuller inte kommer hålla sig till riktvärdena 

enligt Stockholmsmodellen.  

Bostäderna i detta område skall enligt planbestämmelserna utföras på det sätt att hälften av 

boningsrummen ska få högst 55dBA ekvivalentnivå utanför fönstret. Det ska planeras för minst en 

balkong till varje bostad eller en gemensam uteplats för bostäderna så att de inte utsätts för höga buller 

från trafiken, det vill säga att de utsätts för högst 55dBA ekvivalentnivå och 70dBA maximal ljudnivå 

(Stockholms stad, 2014).  

Enligt trafikbullerutredning kommer inte alla bostäder att klara kraven för Stockholmsmodellen. 60 

lägenheter av 600 i området klarar inte kraven, där 55 dBA får vara den högsta ekvivalentnivån 

utanför fönstret för minst hälften av boningsrummen. Förslag på skyddsåtgärder som har tagits fram 

för att ha chans att klara kraven enligt Stockholmsmodellen är: 

• Balkonger med skärmtak 

• Inglasad balkong 

• Absorbenter i tak 

• Glasskärmar 
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Figur 15: Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad i Essinge området (Stockholms stad, 2014). Med tillstånd. 

 

Bostäderna som är markerade med röd färg klarar inte kraven för Stockholmsmodellen, där den 

ekvivalenta ljudnivån är mycket högt, det vill säga <65 dBA.  

Ytterligare åtgärder för minskning av buller i området: 

Eftersom området är utsatt för trafikbuller men även för flygbuller så är det rimligt att utföra de 

åtgärder som behövs för att minska påverkningarna från trafiken och för att klara kraven i 

Stockholmsmodellen. Det behövs en fördjupning i beslutsunderlaget för att kunna bekräfta att 

skyddsåtgärderna ger de önskade ljuddämpningar eller att bostäderna klarar kraven på högst 55dBA 

utanför fönster Andreas Novaks (2014). De åtgärder som kan vidtas är: 

• Att minska öppningarna mellan byggnaderna som är uppbygga nära trafikleden, Essingeleden. 

Öppningarna mellan byggnader nära Essingeleden gör att högre ljudnivåer uppstår nära 

fasaderna.  

• Skärmar mellan byggnader.  

5.4 Intervjudelen  

5.4.1 Intervju med Andreas Novak 

En intervju med Andreas Novak har gjorts för att få en bättre förståelse om bullerproblematiken på 

Lilla Essingen, Andreas är Teknik- och utvecklingschef vid WSP Akustik. Frågor som har ställts till 

Andreas: Vad tycker du om trafikbuller i Lilla Essingen? Vad tycker du ska göras för att förbättra 

problemet? Vilka åtgärder bör vidtas?  

Andreas Novak säger att Trafikbullernivåerna i området ligger över de nivåer som WHO anser som 

skadliga för människors hälsa. Dessutom sprids avgaser och partiklar från fordonen. Det finns 

bullerskärmar i området men de har begränsad effekt, och det är så klart värst för byggnaderna som 

ligger närmast leden och eftersom leden svänger runt så utsätts hela området för buller, även de tysta 

sidorna i husen utsätts för höga bullernivåer.  

Vidare påpekar Andreas Novak att när förbifart Stockholm öppnar kommer trafiken och därmed 

bullernivåerna att minska i området. Trafikverket anger på sin hemsida att förbifarten beräknas öppna 

år 2026.  
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Slutligen säger Andreas Novak att det har förekommit olika planer på att bygga över eller gräva ner 

Essingeleden, men det finns inga konkreta planer på detta. Förutom kostnadsskäl finns det exempelvis 

problem med brand, explosionsrisk, utrymning med mera eftersom E4an är led för farligt gods. 

5.4.2 Intervju med mäklare 

Syftet med intervjuerna var att förstärka arbetet med relevant information gällande 

försäljningsmarknaden av de bostaden som ligger invid Essingeleden. Två mäklarföretag har 

kontaktats och flera mäklare har intervjuats, alla mäklare fick svara på samma frågor. Intervjuade 

mäklare är John Svanström och Leif Östlund från Karlsson & Uddare samt Jessica Winter från 

Mäklarhuset. John Svanström och Leif Östlund från mäklarfirman Karlsson & Uddare intervjuades 

den 26:e februari, 2019 och Jessica Winter från mäklarhuset intervjuades den 28:e februari, 2019. De 

olika mäklarna hade nästan liknande svar på frågorna. Frågorna finns presenterade under bilaga 1.  

1. Alla tre mäklare säger att avståndet från Essingeleden påverkar väldigt mycket, det kan 

röra sig om 10000–20000 kr/kvm och i vissa fall mer i prisskillnad. Generellt sett är 

prisbilden lägre i de husen som är belägna närmast leden, pris och efterfrågan blir högre ju 

längre bort man kommer från Essingeleden.  

2. Det är stor skillnad mellan de nyproducerade lägenheterna i Lux området som är belägna 

invid leden och de som är längst bort ifrån leden påpekar John Svanström . Mäklarna 

berättar att prisskillnaden kan gå upp till 20 000kr/kvm men det kan variera också 

beroende på skick och standard. Prisbilden är olika i olika föreningar, olika förutsättningar 

och planlösningar, till-exempel de äldre fastigheterna som ligger i Essinge Brogata som 

ligger i direkt anslutning till motorleden med små bostäder, blir inte skillnaden i priset lika 

påtaglig. Det är normalt ca 10% skillnad mellan lägenheterna som är belägna närmast 

bron än de som är längre bort, prisskillnaden blir större ju längre bort man tar sig från 

leden.  

3. Nej det behöver de inte nödvändigtvis göra, de har ett pris som är satt efter marknaden och 

om man har tagit hänsyn till närheten av Essingeleden och i normalmarknaden så är det 

samma försäljningstid. Det är marknadsläget och priset som utgör hur snabbt 

försäljningen pågår svarade både John Svanström och Leif Östlund. 

4. Ja det finns, de kunder som inte har råd med lägenheter inne i området, så de väljer att 

köpa närmare Essingeleden för att få mer kvadratmeter till samma pris samt beror det på 

kundens ekonomi och lånelöfte säger Jessica Winter.  

5. Mäklarna säger nästan likadant, lägenheterna är tysta så länge fönstren är stängda, inte så 

mycket frågor som de borde vara kanske om luftkvalitet och buller. Ibland kan det låta 

mer än vad man tror, man får ofta positiva reaktioner på hur bra isolerat och tyst det är 

invändigt, men är man ute efter bara höga fågelkvitter ute i balkongen(uteplatsen) så får 

man söka i andra områden än Essingen.  

5.4.3 Intervju med boende runt mätområden 

En intervju med två familjer som bor runt mätområdena 3 och 4 har gjorts för att få en bättre förståelse 

om hur buller från Essingeleden påverkar det vardagliga livet. Familjerna bor på Primusgatan 76, 

våning 6 och Primusgatan 81, våning 7. Båda lägenheterna har sovrummen på den sidan som är mest 
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tyst i huset, det vill säga ljuddämpade sidan, däremot är köket och vardagsrummet placerade på den 

sidan som är direkt mot leden. Frågor som har ställts till familjerna var: Hur upplever ni buller från 

Essingeleden? Blir det väldigt höga ljud när ni öppnar fönstren? Hur gör ni när ni vill hitta lugn och 

ro?  

Båda familjerna berättade ungefär samma sak, det är väldigt höga ljud när fönstren öppnas, eller när 

dörren till balkongen öppnas. Det kan kännas störande ibland när det är mycket trafik speciellt på 

morgonen eller på kvällen. För att hitta en lugn miljö kan man stänga dörrarna helt, då hörs inget ljud 

alls, tack vare den glasade balkongen hör man ingenting när man sitter i balkongen, men så fort dörren 

öppnas börjar det bullra i lägenheten.  Ute i terrassen är det höga ljud, speciellt under hög trafikerade 

tider under dygnet. 

6 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras de egna mätningarna, olika faktorer som kunde ha påverkat resultaten av 

mätningarna, olika åtgärder för minimering av bullerpåverkan, resultaten av de egna mätningarna med 

beräkningar från Stockholmsstad och Trafikverket. Dessutom diskuteras intervjusvaren. 

6.1 Egna mätningar  

Mätningarna hade ett syfte att jämföra hur ljudet skiljer sig på den sidan som är rakt emot leden och 

den bullerskyddade sidan, enligt resultatet så kunde jag komma fram till att nästan alla värden 

stämmer, det vill säga att ljudet är betydligt högre på framsidan än på baksidan. Under kapitel 3.7.3 

står det att man kan ha sovrummen på den sidan som kallas för bullerskyddade sidan, det vill säga den 

sidan som utsätts för mindre buller. Genom en bra planering av planlösningar kan en bra ljudmiljö 

erbjudas för dessa byggnader som är mest utsatta för buller.  

Mätningarna gjordes också på olika avstånd från motorleden, detta hade ett syfte att studera om 

avståndet från leden påverkar hur högt buller det är. Enligt mina mätningsresultat så var det en mycket 

stor skillnad i dBA i de husen som är närmast belägna än de ändra som ligger längre bort. Att 

avståndet påverkar bullernivåerna finns också presenterats i kapitel 3.6.  

Redovisade värden i tabellerna visar att mätningsresultaten är högre på morgonen än på kvällen/natten, 

vilket tyder på mindre trafik under kvällen och resulterar i minskat trafikbuller. I tabell 3 ser man att 

ekvivalenta ljudnivåer ligger mellan 62 dBA och 68 dBA, vilket är mindre än mätvärden i tabell 1 på 

samma mätpunkt, där värden ligger mellan 70 dBA och 77 dBA.  

Tabell 1 visar höga värden på båda sidorna av huset, även bullerskyddade sidor för byggnader utsätts 

för höga ljudnivåer. 
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Under vissa mätningar uppnåddes väldigt höga maxvärden jämfört med andra mätperioderna, detta 

kan bero på accelererade lastbilar på påfarten, speciellt när jag mätte nära leden. En viktig orsak till att 

vissa mätningar skiljer sig än andra kan vara att punkt 1 och 2 ligger cirka 15 och 35 meter från 

trafikleden, och just där vägen är högre än mätpunkterna 3 och 4.  

En viktig orsak till att mätningarna visar mindre mätvärden på punkt 3 och 4 förutom avståndet som är 

en självklar orsak är avskärmningen av andra byggnader som ligger runt omkring. Punkt 1 är direkt 

öppet mot Essingeleden, vilket resulterar till högre bullernivåer för boenden där.  

6.2 Faktorer som påverkar resultaten 

Mätningsserierna bestod av fem serier på varje sida av de valda husen, varje serie tog en minut. 

Minuterna var nästan helt ostörda, men det kan hända ibland att en minut sticker ut. Meningen till 

varför jag valde att mäta en minut i fem serier var för att undvika att bli tvungen att göra om en hel 

fem minuters mätning, därför så körde jag en minut varje gång jag mätte. Men olika faktorer kan ha 

påverkat resultaten utan att jag märkte det: 

• Personer som gick i närheten och pratade i telefon eller med varandra 

• Parkering av bilar i nära området  

• Cyklar som passerade området under mätnings perioderna 

• Kvittrande fåglar i området 

• Nederbörd och dimma  

Alla dessa faktorer kan göra att ekvivalentnivåer och maximalnivåer för buller innehåller vissa 

osäkerheter. Lastbilar, bilar och cyklar som passerar förbi området kan bidra till felaktiga resultat när 

man gör mätningarna. I de sista två punkterna som finns beskrivna under kapitel 3.6 (Faktorer som 

påverkar ljudnivåerna) står de att luftfuktigheten dämpar ljudet, på korta avstånd är påverkan liten. 

Temperaturgradienten och vindhastigheten påverkar också hur mycket vi blir utsatta av buller. Som 

nämnts ovan utfördes mätningarna under dimmiga förhållande med, kall och fuktig luft med nederbörd 

i vissa mätningar, därför sammanfattar jag att vädret är en av de faktorer som påverkar 

ljudmätningarna. 

6.3 Jämförelse mellan resultat från egna mätningar och 

Stockholmskartläggning av trafikbuller  

Ett viktigt moment som ingår i arbetet är att jämföra resultaten från de beräknade 

dygnsekvivalentnivåerna och riktvärdena. Det som jag har kommit fram till är att mina mätningar i 

vissa punkter är högre än vad det är angivet i Stockholms bullerkartläggning. Enligt beräkningar från 

Trafikverket ska riktvärden inte överstiga 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och 70 dB(A) 

maximalnivå vid en uteplats till en bostad (Trafikverket, 2017). Min fallstudie handlade om 

mätningarna utomhus, för att ta reda på hur höga bullernivåer det är från motortrafikleden till 

bostäderna liggande intill. Så enligt egna beräkningar fick jag högre ljudnivåer än vad det är angivet i 

riktvärdena. Detta innebär att det är en bullrig miljö som krävs mer skyddsåtgärder. Jag har kommit 
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fram till att bostadsområden på Lilla Essingen utsätts för höga ljudnivåer, speciellt de byggnader som 

är närmast leden, därför är det viktigt att kunna erbjuda bättre lösningsförslag som kan erbjuda 

boenden i området en bättre ljudmiljö.  

Dygnsekvivalenta ljudnivåer som har presenterats i resultat delen visar högre bullernivåer än kraven 

från WHO:s riktvärden (World Health Organization, 2018). Nästan alla beräknade värden är högre än 

55 dBA, även de bullerskyddade sidorna utsätts för höga ljudnivåer.  

Eftersom ljudnivån avtar med avstånd minskar de ekvivalenta ljudnivån i mätpunkt 4 med 15 dBA, 

vilket är en betydlig stor skillnad. Byggnaderna som ligger nära trafikleden utsätts för mycket högre 

bullernivåer mot de som är belägna längre bort.  

Tabell 14 visar en tydlig överskridning av bullernivåerna på morgonen än på kvällen, då trafikflödet 

varierar under olika tidpunkter under dagen. Trafikflödet visar sig vara höge på morgonen i denna 

mätpunkt.  

I figur 14 visar bullerkartläggning av Trafikverket för Lilla Essingen, kartan är färgad med olika 

färger, men den röda färgen som täcker hela området även Stora Essingen visar att området utsätts för 

extremt höga ljudnivåer, detta stämmer bra med mina resultat. Man ser tydligt hur nästan alla 

omräknade mätvärden överskrider riktvärden från Stockholms stad och Trafikverket, dock avviker 

tabell 20, där dygnsekvivalenta ljudnivån i punkt 4 på kvällen uppgår till 48 dBA. Vilket visar 

trovärdighet i de slutberäknade värdena.  

6.4 Åtgärder för minskning av buller 

Att bygga i en bullrig miljö kräver mer genomtänkta lösningar som kan skydda mottagaren mot 

skadliga hälsoeffekter. De åtgärder som togs upp i kapitel 5.2 som kommer att utföras i det nya 

planerade området kan innebära en bra lösning för boende i området Lilla Essingen, där den närmaste 

byggnaden ligger 50 meter intill motorleden. Enligt (Stockholms stad, 2014) kan balkonger med 

skärmtak, inglasad balkong, absorbenter i tak, glasskärmar minska buller på byggnaderna i Lilla 

Essingen. 

Enligt (Bjers, Karolina, 2014) fallstudien kan jag inse att bullerexponerande områden måste ha 

störningsskydd om 55 dBA ekvivalentnivån överskrids. Lägenheterna ska utformas på det sättet att 

minst hälften av rummen ska vara placerade mot ljuddämpad sida( bullerskyddade sidan), samt att ha 

en uteplats som är mot den bullerdämpande sidan. Detta resultat stämmer bra med mina studier och 

min fallstudie på Lilla Essingen, där samma krav ska utföras i området. 

Genom ett samtal med en familj som bor på Primusgatan 76, våning 6 kunde jag anse att det är nästan 

helt tyst inomhus när fönstren är stängda, men ute på terrassen/eller när de öppnar fönstren i den 

glasade balkongen blir det väldigt irriterande med allt höga buller. En annan familj som bor nära 

motorleden, Primusgatan81, våning 7 säger att det är mycket störande när dörren till balkongen 

öppnas, eller när man sitter ute i balkongen. Det som uppmärksammade mig är att bakom det huset 

som jag gjorde mätningarna på (Luxgatan37) ligger en förskola, cirka 70 meter bort från leden, barn 

brukar leka ute i parken. I kapitel 3.5.5 står det att buller har negativa effekter på barnensutveckling, 
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förståelse och inlärning (Bjers, 2014), jag själv tycker att man inte borde bygga en förskola så nära 

Essingeleden. Naturvårdsverket har nu ett riktvärde på 50 dBA på skolgårdar, vilket är bra för att 

barnen inte ska utsättas för skadliga ljudnivåer.  

I det befintliga området anser jag att den skyddade sidan i huset spelat stor roll vid utformning av 

planlösningarna. Med hjälp av mina egna mätningsresultat anser jag att sidan som är rakt emot leden 

inte är en anpassade för sovrummen, eftersom det är höga ljudnivåer på denna sida. Däremot kan 

sovrummen planeras på baksidan, det vill säga den sidan som inte är direkt öppet mot leden, denna 

lösning kan bidra till en tystare miljö för bättre sömning. Förslaget med att minska öppningarna mellan 

byggnader i Lilla Essinge har varit en relevant och smart lösning, det leder till mindre ljudnivåer som 

når byggnaderna.  

Samma sak med att ha bullerskärmar som leder bort eller hindrar ljudnivåerna att passera intill 

bostäderna som är nära leden (Stockholms stad, 2014), denna åtgärd kommer att utföras i det nya 

planerade området, men det kan vara bra att utföra samma åtgärder i hela området även de befintliga 

byggnaderna. Jag som själv bor på Lilla Essingen kan upplysa om att just i detta område kan 

bullerskärmar och vegetationen vara jätteviktiga faktorer för dämpning av buller, eftersom det låter 

jättehögt direkt i de öppna platserna mot leden.  

Nästan alla lägenheter som är belägna nära motorvägen har fönster som har utformats på något särskilt 

sätt med just ljudisolering som hög prioritet. Dessa fönster fungerar som en bra skydd mot höga buller 

som kan orsaka ohälsoeffekter för boende. En av familjerna som jag fick prata med berättar att om 

fönsterna är stängda är det mycket tystare inomhus, men så fort de öppnas blir det massa ljud från 

trafiken. Dessutom kan de här förslagen kombineras med andra förslag som bidrar till bullerreducering 

som till exempel vart ska byggnaden placeras? Avstånd till motorvägen, bättre planlösningar, 

bilhastigheten på motorvägen med mera. 

Alla de här åtgärderna har hjälpt till med att minska trafikbuller, men det innebär inte att det inte finns 

störande buller längre i området, därför så krävs det att alltid planera bra lösningar i ett tidigt skede för 

att undvika dåliga uppkomna effekter.  

6.5 Intervjuer 

6.5.1 Andreas Novak 

Som Andreas Novak påpekade så uppkommer det skadliga effekter på människors hälsa i Lilla 

Essingen, Dessa effekter uppkommer på grund av buller i området men också på grund av de skadliga 

avgaser från bilar som passerar Essingeleden. Området måste ha mer bullerskyddande metoder för att 

undvika att det uppstår negativa konsekvenser för människorna och miljön, enligt mina mätningar och 

de riktvärdena från Trafikverket stämmer det att Lilla Essingen utsätts för höga bullernivåer. De mesta 

mätvärden som jag har fått överstiger 55dBA, vilket överstiger maxnivån för ekvivalenta ljudnivåer 

som räknas som oacceptabel ljudnivå. Även de tysta sidorna utsätts för höga ljudnivåer säger Andreas 

Novak, och även har visats i mina tabeller av egna mätningar.  
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6.5.2 Mäklarna    

Med hjälp av mäklarnas svar har jag kommit fram till att avståndet från Essingeleden spelar en 

betydligt stor roll i efterfrågan och pris. Avståndet från Essingeleden spelar en oerhört stor roll när det 

gäller priset för lägenheterna som är belägna närmast leden än de som är belägna längre bort. Ju 

närmare leden desto mindre priset blir. Varför är det så? Ju för att buller från trafiken ger obekväma 

upplevelser, dåliga hälsoeffekter, samt störande livsstil. Efter en personlig upplevelse har jag sett hur 

priset är mindre för vissa lägenheter än vad det är för andra i Lilla Essingen. Allt detta beror på att 

området närmast leden kan upplevas väldigt jobbigt av många människor, särskilt barnfamiljer skulle 

inte kunna ta och leva så nära motorleden.  

Jag tyckte att det var en intressant fråga att ställa till mäklaren om det finns en viss kundgrupp som vill 

köpa en sådan lägenhet som är belägen så nära motorleden. John Svanström svarade att folk som redan 

bor på ön vill verkligen göra det, folk som redan bor på ön kan tycka att det ändå bullrar i hela 

området, så det gör inget om det blir lite närmare leden. Det kan bero på att människorna i området har 

blivit vana vid höga ljud från leden, eller det kan också bero på att alla möjliga åtgärder som har 

tillämpats och fasadisoleringen har minskat buller nästan helt inomhus, så man ser inget problem av att 

bo så nära, ett annat svar var att folk som inte har råd att köpa så dyra lägenheter som säljs mitt i 

området (som är belägna längre bort från leden), ja det stämmer. Försäljningsmarknaden för bostäder i 

detta område är väldigt hög jämfört med andra områden i Stockholm, så lägenheter som är inne i detta 

område är betydligt dyrare än de som är närmast leden. Många köp intresserade människor kan gå på 

visning av sådana lägenheter, men inte alla tycker om dem. Ibland kan det komma upp mycket frågor 

angående buller från trafikleden. Frågorna var viktiga för att få mer förståelse för hur marknadsläget är 

för dessa byggnader som ligger närmast leden. Mäklarnas svar var nästan likadana i alla frågor, detta 

beror på att människors ekonomi och avstånd till leden spelar störst roll för hur snabbt en försäljning 

pågår.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att studera bullerpåverkan på människan, samt att studera 

bullerproblematiken från Essingeleden i Stockholm. Metoder som har valts för att kunna genomföra 

arbetet är litteraturstudier, egna mätningar i området Lilla Essingen, jämförelse med sekundära 

riktvärden från Stockholmsstad och Trafikverket, samt intervjuer med ämne insatta personer som 

kunde vara till stor hjälp med detta arbete. Följande slutsatser kan dras.  

• Människan utsätts för ohälsosamma effekter på grund av buller.  

• Olika studier har visat att människorna som utsätts för höga ljudnivåer får negativa effekter, 

som till exempel hjärtinfarkt, hörselskador, sömnstörningar, sämre utveckling samt sämre 

koncentrationsförmåga med mera. 

• Trafikbuller är den största källan för buller, områden som ligger närmast trafikvägen påverkas 

mest av all bullriga ljuden. 
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• Trafikbullernivåerna i området ligger över de nivåer som WHO anser som skadliga för 

människors hälsa. 

• Enligt Trafikverket ska riktvärden inte överstiga 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

och 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats till en bostad, men egna beräknade 

dygnsekvivalenta ljudnivåer har visat högre värden. 

• I de befintliga husen som är belägna i närheten till trafikleden har det visat sig att det bullrar 

på båda sidorna av huset, det vill säga att även den bullerskyddade sidan utsätts för höga 

ljudnivåer. 

• Flera åtgärder kommer att krävas för att dämpa ner ljuden från Essingeleden för att området 

ska erbjudas en god ljudmiljö. 

• Trafikbuller kan minimeras på många olika sätt, olika åtgärder kan vidtas för att minska 

ljudreduceringen i de bullriga områdena. Skärmar och vallar, glasade balkonger, 

fasadisoleringar, smarta planlösningar med sovrummen på den sidan som inte är direkt emot 

leden (den skyddade sidan), vegetation/avstånd och många andra tekniska lösningar som kan 

leda till att trafikbuller från Essingeleden dämpas. 

• Problemet är att inga åtgärder kan lösa problemet helt, ett annat förslag som kan göra en stor 

skillnad på bullerproblematiken i området var att bygga in Essingeleden i en glastunnel, men 

förslaget har inte accepterats än., dels för brandsäkerhet dels för ekonomiska aspekter. 

• De mest relevanta faktorerna som är avgörande för olika resultat på ljudmätningen är höjden 

på marken, avstånd från bullerkällan och tiden på dygnet. 

• Försäljningsmarknaden är olika beroende på avståndet från leden och ekonomin. Byggnader 

som är närmast belägna intill bron är billigare än de som ligger längre bort, med även skikt 

och standard kan styra hur snabbt en lägenhet säljs. 

• Prisskillnaden är stort per kvm, det kan skilja sig upp till 20 000kr/kvm, folk som inte har råd 

med lägenheter inne i området kan vara intresserade av dessa lägenheter, men även folk som 

redan bor i området kan också vara intresserade av sådana lägenheter. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det som är intressant till fortsatt arbete är att undersöka ett annat område som befinner sig i en bullrig 

miljö och jämföra mellan resultaten. Det kommer att vara spännande att se hur stor skillnaden är 

mellan ljudnivåerna i de två olika områden och vilka åtgärder som har tagits upp i ena område än det 

andra. Ett annat förslag är att mäta buller inomhus och undersöka byggandet av väggisoleringar, det 

vill säga hur och på vilka sätt har lägenheterna byggts för att inte utsättas för höga ljudnivåer.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGESTÄLLNINGAR  

 

1. Hur inverkar avståndet från Essingeleden på efterfrågan och pris? 

2. Är det stor prisskillnad(procentuellt) mellan lägenheter belägna närmast bron och 

lägenheter längre bort från bron? 

3. Behöver lägenheter belägna nära bron (och utsatta för buller mer än andra lägenheter) gå 

flera försäljningsomgångar? 

4. Finns det en vid kundgrupp som tycks välja dessa lägenheter belägna närmare bron? Par, 

pensionärer, ensamstående? 

5. Under visning av lägenheter belägna närmare bron, vad är för reaktioner ni får höra 

gällande buller och ljudnivå? 

BILAGA 2: EKVATIONEN FÖR LOGARITMISK 

SUMMERING 

Leq total=10*log((10^(Leq1/10) +10^(Leq2/10)) /2).  
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