Bullerskyddsåtgärder
FOTO/BILD: JANN LIPKA

-Information om bidrag för att förbättra din ljudmiljö

STADSBYGGNADSKONTORET
www.taby.se

Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun
www.taby.se
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ylva Nilsson, projektledare
Emma Östlund, miljöplanerare
Staffan Tapper, landskapsarkitekt
Annica Tiger, plankoordinator
Abdulkader Osman Gulai, bygglovhandläggare
FOTOGRAFER
Mona Kilström
Staffan Tapper
Linnea Silfverdal
Annica Tiger
Antagen av Stadsbyggnadsnämnden Täby kommun 2012-04-24

2 (12)

Täby Kommun

FÖRORD

Buller kan ha stor inverkan på vår livskvalitet.
Om du störs av buller på 60 dB(A) ekvivalent
ljudnivå eller högre på din fastighet och om
bullret kommer från någon av kommunens vägar så kan du få bidrag från kommunen för att
göra något åt det oönskade ljudet.
I denna broschyr får du veta mer om bidraget
för bullerskyddsåtgärder, hur du går till väga för
att söka bidraget och vad som krävs för att du
ska få ta del av det.
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BIDRAG
Varför ger vi bidrag för åtgärder?
Buller från trafiken är ett stort miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet
negativt. I Täby finns omkring 600 enfamiljshus och ett tiotal flerbostadshus som utsätts för trafikbuller från de kommunala vägarna som överstiger
gällande riktvärden för god ljudmiljö. För att minska problemet med höga bullernivåer har Täby kommun tagit fram ett bullerskyddsprogram, programmet
finns att hämta på kommunens hemsida (www.taby.se). Enligt bullerskyddsprogrammet ska antalet boende i Täby som utsätts för störande buller från
trafiken på de kommunala vägarna minska. För att åtgärda bullret erbjuder
kommunen bidrag till de fastighetsägare som har bullernivåer som överstiger
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid husets fasad eller vid uteplatsen.

FAKTARUTA
För de statliga vägarna
E18, Norrortsleden, Arningevägen och Hagbyvägen
ansvarar Trafikverket. För
Roslagsbanan ansvarar
Storstockholms lokaltrafik
(SL).
Bidrag för att minska störningar från dessa vägar
och Roslagsbanan lämnas
inte av kommunen. Här får
ni istället vända er till den
ansvarige för bullerkällan.
Dvs Trafikverket eller SL.

Bidrag för olika åtgärder
Fönsteråtgärder - genom tillsatsrutor och uteluftdon
Om bullernivån vid din bostad överskrider 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad erbjuds du bidrag med full kostnadstäckning för fönsteråtgärder i form av
tillsatsruta (dock högst 1250,- /m², inkl moms), i sovrum och vardagsrum mot
eller vinkelrät mot den bullerutsatta sidan. För uteluftdon (friskluftsventiler) är
bidraget högst 650 kr/fönsteröppning. Om du väljer att i stället byta fönster
kan bidraget användas som delfinansiering av fönsterbytet.
För bostäder med bullernivå mellan 60-65 dB(A) vid fasad lämnas bidrag till
2/3 av kostnaden enligt ovan.

Bullerskyddsplank eller vall
De flesta klagomålen på buller från kommunens vägar gäller boende som
störs utomhus i sin trädgård. I dagsläget är bullerskyddsplank eller vall den
lämpligaste åtgärden. Du kan därför få bidrag för att bygga ett plank mellan
ditt hus och gatan eller för en skärm vid din uteplats . Om du väljer att placera planket vid tomtgränsen, mellan ditt hus och gatan kan du få upp till 25
000 kr i bidrag. I annat fall, till exempel vid mindre skärm som enbart skärmar uteplats, kan du få 15 000 kr i bidrag. Kom ihåg att bullerskyddsplank/
skärm också kräver bygglov från kommunen.
Ett plank som är korrekt utformat kan ge en upplevd halvering av bullernivån.
Detta krävs för att planket ska fungera som bullerskydd
-

Tätt, utan springor och öppningar.

-

Tätt mot marken.

-

OM LJUD OCH BULLER
- dB(A) - Mått på ljudnivån,
används vid beskrivning
av buller.
- Ekvivalent ljudnivå - Avser medelljudnivån under
en bestämd tidsperiod,
vanligen ett dygn.
- Maximal ljudnivå - Avser
den högsta lljudnivån under en viss tidsperiod.
- upplevelsen av förändring i ljudnivån:
•

3 dB knappt hörbar
förändring

Tillräckligt tungt, för att bromsa ljudet.

•

5 dB tydlig förändring

-

Tillräckligt högt.

•

-

Väl grundlagt, så att planket står stadigt (vindlasten på planket blir stor).

10 dB kraftig förändring

.
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KOM IHÅG!
Ansök om bidrag innan du
åtgärdar bullret! Bidraget
betalas inte ut retroaktivt
och inte vid ny bebyggelse.

Bullerskyddsplank vid Viggbyholms
station utmed Roslagsbanan.

Så här gör du för att söka bidraget
- Fyll i ansökningsblanketten på vår hemsida och skicka in.
- Vi kontrollerar mot vår bullerkartläggning vilken bullernivå du har på din
fastighet.
- Du meddelas om du är berättigad till bidrag eller ej. Om du är berättigad till
bidraget och ska bygga ett plank behöver du söka bygglov för denna.
- Om du är berättigad till bidraget upprättas en överenskommelse mellan dig
och Täby kommun. Vid plankbygge upprättas överenskommelsen efter att
bygglov beviljats.
- Du genomför dina åtgärder.
- Om du låtit uppföra ett plank så kommer vi till dig för att besiktiga planket.
- Om du genomfört fönsteråtgärder så skickar du en redovisning till oss där
du visar vilka fönster som åtgärdats, sammanlagd fönsteryta som åtgärdats
samt typ av fönsteråtgärd (byte av fönster eller installation av extra ruta).
- Du redovisar kostnader för åtgärden/åtgärderna till oss.
- Efter besiktning/redovisning av fasadåtgärd och redovisning av kostnader
så betalas bidraget ut till dig.
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UTFORMNING AV BULLERSKYDD

Varför utformningsråd?

Kulörförslag (slamfärg)

Täby kommun ger här råd och rekommendationer för hur bullerskydd på
egna fastigheten kan utformas. Det har tidigare saknats en vägledning för
hur bullerplank kan gestaltas vilket lett till att det idag finns vägsträckor som
upplevs som både stökiga och oattraktiva. Kommunen vill på detta sätt, med
en mer enhetlig gestaltning och sammanhållen färgsättning, skapa vackrare
och mer attraktiva väg- och gatumiljöer i kommunen.

Material och utformning

Ljusgrå (Pärlgrå)

Kommunen rekommenderar att bullerskyddsplank på den egna fastigheten
utföres i trä med en slät panel av råspont. Fasaden kan kläs på med stående
eller liggande listverk (läkt) för att planket ska ge ett mer bearbetat intryck.
Plankets fasad ska mot vägsidan vara genomgående, vilket innebär att inga
stolpar eller reglar syns från vägsidan.
Bullerskyddsplanket bör upptill avslutas med en avtäckning. Avtäckningen
kan utföras av trä. Avtäckningen ökar livslängden på planket. En avtäckning
ger också ett vackrare plank som upplevs mer bearbetat.

Gråbrun (Umbra natur)

Alla stående brädor och stolpar bör avslutas med lutande ovan- respektive
undersida (sk droppnäsa). Regnvatten rinner då lättare av och planket håller
längre.
Stolparna som bär upp planket kan utföras sammansatta av två eller tre
smalare brädor. Detta ger en högre hållfasthet i stolpen och minskar risken
för sprickbildning.
Marken är sällan platt. Det är därför viktigt att tänka på hur planket följer
terrängen. Ett trappat plank kan vara mycket stiligt om trappningarna utförs
med lika höjd på trappningarna. Lagom stora trappningar ser oftast bäst
ut. Ett annat sätt att låta planket följa terrängen är genom att ha en lutande
ovansida. Även reglarna i planket kan då lutas för att få en mer estetiskt
tilltalande och välkonstruerat plank.

Faluröd

Grågrön (Grön jord)

Höjd på plank
Kommunens riktlinjer gällande den högsta tillåtna höjden för bullerskydd är
1.8 m. I de fall riktvärdena för buller kräver en högre skärm kan bygglovsenheten göra avsteg från höjdrestriktionen och tillåta högre skärmar. Detta
avgörs från fall till fall.

Färg och färgsättning
Kommunen rekommenderar att planket målas med slamfärg. Slamfärg finns
i dag i en mängd kulörer och det finns flera tillverkare som tillhandahåller bra
produkter. Den mest kända slamfärgen är falurödfärg. Slamfärg låter planket
andas samtidigt som färgen skyddar träet mot väder och vind. Slamfärgen
gör det enkelt att klottersanera och måla om planket när det behövs och den
är relativt oskadlig för miljön.
Kommunen rekommenderar att fastighetsägaren vid val av kulör på buller-
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Falusvart

skyddsplanket tittar på intilliggande plank för att gatan ska få en mer enhetlig
färgsättning.
Några leverantörer av slamfärg är t.ex. Falu Rödfärg, Faluvapen, Kulturhantverkarna och Kulturfärg.

Avslutning av plank mot mark
Bullerskyddsplanket ska sluta tätt mot marken för att reducera buller. Anslutningen mot mark ska kunna ta upp förskjutningar som uppstår vid tjällossning. Det är viktigt att materialet som ansluts till mark klarar markkontakt.
Kommunen rekommenderar därför att två stycken liggande sockelbrädor
avslutar planket mot mark, sk offerbrädor. Dessa bör vara av tryckimpregnerat material (NTR/A) och ska sticka ned minst 50mm i marken för att förhindra glipor mellan mark och plank. Offerbrädorna är lätta att byta ut när de blir
dåliga. Ett alternativ till sockel på planket kan vara att använda fibercementskivor eller plåt.

Fundament och grundläggning
Grundläggning av bullerskyddsplanket är väldigt viktigt för plankets funktion,
utseende och hållbarhet. Grundläggningen ska dimensioneras efter rådande
markförhållanden, plankets höjd och avståndet mellan stolparna. Mer information om hur du kan konstruera och grundlägga ditt bullerskyddsplank kan
du t.ex. hitta på: www.traguiden.se eller ta hjälp av en konstruktör.

Bygglov
Det krävs även bygglov för att uppföra bullerskyddsplank. Du kan läsa mer
om hur du går tillväga på kommunens hemsida www.taby.se. Informationen
hittar du under fliken Stadsbyggnad och trafik.
Bygglovenheten på kommunen har också en bra broschyr med exempelritningar och beskrivning för hur du ska utforma en bygglovsansökan för
plank och vad du behöver tänka på vid placering av planket på din tomt.
Broschyren hittar du också på kommunens hemsida.
Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till bygglovenheten på
tel 08-55 55 90 40.
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SEKTIONSRITNING

OM MÅTT
Alla mått på ritningarna
är angivna i millimeter om
inget annat anges.

REK. UTFORMNING
Material i skärm: Trä
Sockel: Impregnerat trä,
fibercementskivor, plåt.
Fundament: Beroende på
markförhållanden
Maxhöjd: 1.8m
Färgtyp: Slamfärg, kulör se
färgprov.

TIPS
* Tycker du att sidan mot
din tomt är tråkig med
synliga reglar. Klä in
planket med ytterligare en
fasad eller variera planket
genom att bygga spaljéer
och låt klätterväxter klättra
upp på planket.
* Är du mycket bullerstörd
kan två lager panel minska
bullret ytterligare på din
fastighet.
* Genom att montera en
synlig absorbent på vägsidan av planket minskar
bullerreflektioner. De kan
annars öka bullret för din
granne på andra sidan
vägen. I de fall kommunen
kräver absorbent kommer
ett extra bidrag betalas ut
till dig som söker bidrag.
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BULLERSKÄRM MED SLÄT PANEL
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BULLERSKÄRM MED LOCK-LÄKTPANEL
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BULLERSKÄRM MED SLÄT PANEL, LIGGANDE LÄKT
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