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1 Sammanfattning 

På uppdrag av Johannes Sever, har Springwell Audio utfört en beräkning av trafikbullernivåer vid en tomt med beteckning 
OLAUS PETRI 2:232. Utredningen är del av en ansökan om ändring i detaljplan för nybyggnad av ett flerbostadshus. 

Resultatet är att beräknat värdena uppfyller svensk författningssamling 2015:216 (Förordning (2017:359)). 

2 Beräkningsförutsättningar 

• Beräkningar har utförts i programvaran IMMI 2021, enligt nordiska beräkningsmodeller TemaNord 1996:525. 

• Beräkningar av ekvivalent- och maximala ljudnivåer utomhus utförs 1,5m ovan mark. 

• Beräkning av fritt fält, ekvivalenta nivåer utförs vid ett antal punkter 0,5m framför fasaden och vid varje 
våningsplan. 

• Beräkningsmodellerna tar hänsyn till ljudkällornas ljudalstring, markens egenskaper, terräng samt skärmning och 
reflexer från byggnader.  

• Ekvivalent ljudnivå är ett genomsnitt på hur mycket det låter under ett årsmedeldygn, både när fordon passerar 
och när det är tyst. 

• Maximal ljudnivå är ett mått på hur mycket en enskild fordonspassage låter. 

• Fritt fält ekvivalent ljudnivå är ett mått som räknar bort reflexer från fasad och andra ytor.  

3 Bedömningsunderlag 

Följande underlag har använts: 

• Vägtrafikmängder enligt underlag från Trafikverkets webtjänst TIKK och Tindra och Örebro kommuns Tekniska 
förvaltningen/Gata och trafik. 

• Prognos enligt Trafikverkets handling Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065 
som rekommenderas att användas i deras basprognoser. 

• Beräkningar implementerad i IMMI 2021 enligt Tema Nord 1996:525  

• Situationsskiss levererades av beställaren. 

• Fastighets- och höjdkartor inköpta från Metria. 

• Svensk författningssamling 2015:216 (Förordning (2017:359)) 

4 Riktvärden 

Gällande nationella riktvärden för ljudnivåer från väg- och spårtrafik återfinns i § 3, § 4 samt § 5 i SFS nr 2015:216, 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och återges nedan. 

Den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- 
och vägtrafik. För bostäder upp till 35kvm läggs nivån nu på 65dBA i stället för det tidigare 60dBA. För bostäder större än 
35kvm höjs riktvärdet till 60dBA mot det tidigare 55dBA. 

En höjning av bullerriktvärdena enligt beslutet innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

8 §   Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 
bullersituationen. 
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5 Utlåtande 

5.1 Fasad 

Beräknade ekvivalent ljudnivåer vid fasad (fritt fälts värden) understiger bestämmelsen §3 första stycket 1 både nu och vid 
prognosen år 2040. 

5.2 Uteplats 

En gemensam uteplats är möjlig på taket av bygganden. Flera balkonger kommer att behöva inglasas för att uppfylla krav 
på bullernivåer. 

Beräknat ekvivalent- och maximalnivå understiger bestämmelsen §3 andra stycket för uteplats på takterrass. 

6 Trafikmängder, indata 

Prognosen beräknas från 0,97% ökning av antalet lätta fordon och 1,35% tunga fordon per år, detta enligt Trafikverkets 
dokument trafikupprakningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-210611.pdf (Trafikuppräkningstal för EVA och 
manuella beräkningar 2017-2040-2065). 

 

  Mätår 2021 2040   

Vägsträcka 
 

Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 
fordon 

Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 

fordon 

Antal 
lätta 

fordon 

Antal 
tunga 

fordon 

Skyltat 
hastighet 

km/h 

Hjortstorpsvägen 2019 1962 218 2000 224 2403 289 40 

Grenadjärgatan 2019 3321 369 3386 379 4068 489 30 

Hjortstorpsplan * 2021 50 5 50 5 60 6 30 

Venavägen * 2021 50 4 50 4 60 5 30 

Norrbyvägen * 2021 180 10 180 10 216 13 30 

Majorsgatan * 2021 180 10 180 10 216 13 30 

* antagande 
 

 
Figur 1 - Trafikverkets mätpunkt på väg 823 



Jobbnr 9042 

2021-12-03 

5 | 11 

 

 

Figur 2 - detaljerade mät info 

 

 

Figur 3 - hastighetsgränser km/h 
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7 Beräknade nivåer 

Figuren visar hur stort område tas hänsyn till vid beräkningarna. 

Bara prognos år 2040 visas i följande figurer. Eftersom bestämmelserna uppfylles för prognosåret, där mängden trafik och 
därmed bullret är högre, blir de nuvarande nivåerna ointressanta. 

7.1 Omfattning - terräng 

 

Figur 4 – beräkningsomfattning med terränghöjd. Ljusblåa rutorna är en indikering för placering och storlek för den nya 
byggnaden. 

  



Jobbnr 9042 

2021-12-03 

7 | 11 

 

7.2 Beräkningsomfattning 

 

Figur 5 - LAeq(24 timmar) 1,5m ovan mark, prognos år 2040, 5m rutnät 

  



Jobbnr 9042 

2021-12-03 

8 | 11 

 

7.3 Prognos - Ekvivalent ljudnivå (LAeq), fritt fält, vid fasad år 2040 

 
Figur 6 – LAeq [dB] vid fasad (vy från sydost), fritt fälts värden, prognos år 2040 

 

Figur 7 - LAeq [dB]vid fasad (vy från sydväst), fritt fälts värden, prognos år 2040 



Jobbnr 9042 

2021-12-03 

9 | 11 

 

7.4 Maximal nivå LAFmax [dB] vid fasad 

 

Figur 8 – LAFmax [dB] vid fasad (vy från sydost), fritt fälts värden, prognos år 2040 

 

Figur 9 - LAFmax [dB] vid fasad (vy från nordväst), fritt fälts värden, prognos år 2040 



Jobbnr 9042 

2021-12-03 

10 | 11 

 

7.5 Prognos - Ekvivalent nivå takterrass LAeq(24 timmar) år 2040 

Figur 10 - LAeq(24 timmar) [dB] 1,2m ovan tak, prognos år 2040, 2m rutnät 
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7.6 Maximal nivå takterras - LAFmax  

Maximala bullernivåer ändras inte från år till år. Nivån bestäms av de fordon som passerar förbi tomten och alstrar mest 
ljud. 

 

Figur 11 – LAFmax [dB] 1,5m ovan mark, prognos år 2040, 2m rutnät 

 


