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Förord 

Trivector har på uppdrag av Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvalt-

ningen, genomfört en bullerutredning för ett nyplanerat bostadshus vid Östra 

Torp 1:154 i Skåre centrum. I uppdraget ingick även att genomföra vibrations-

mätningar vilket har genomförts av Nitro Consult. Kontaktpersoner på kommu-

nen har varit Fredrik Nilson och Annika Kensén. 
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1. Förutsättningar för bullerberäkningarna 

I Skåre centrum planeras ett nytt bostadshus om 8 våningar, med 35-40 lägen-

heter vid Östra Torp 1:154. I detta planeringsarbete behövdes en bullerutredning 

genomföras. 

I denna rapport redovisas beräknade ljudnivåer från trafiken från Ilandavägen 

och Centrumvägen. Trafik från övriga vägar bedöms ge ett så lågt bullertillskott 

att det inte påverkar de totala bullernivåerna vid planområdet och är därför inte 

med i utredningen. I rapporten redovisas även beräknade ljudnivåer från tågtra-

fiken. 

 
 Figur 1.1          Planområde för Östra Torp 1:154 i Skåre centrum, Karlstad. Källa Karlstads kommun. 

 
 

Trafikmängder och hastigheter 

Den skyltade hastigheten på Ilandavägen och Centrumvägen förbi planområdet 

är 50 km/h.  

I Tabell 1.1 visas uppmätta trafikmängder för vägtrafiken och prognostiserad tra-

fik för år 2030. Uppgifterna om dagens trafikmängder och prognostiserad trafik 

kommer från kommunen. I Tabell 1.3 visas tågtrafikmängder 2015 samt progno-

stiserad trafik för år 2030. Uppgifterna om tågtrafiken kommer från Trafikverket. 

Varje lägenhet antas generera 5 fordonsrörelser per dygn. Med 40 lägenheter, 

genereras 40*5 = 200 f/d, inklusive besök, sophämtning etc. Samma andel tung 

trafik antas som där är i dag och ingen annan ökning av trafiken i övrigt förväntas 

ske. 
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Tabell 1.1 Uppmätta trafikmängder (år 2011/2012) samt prognoser för år 2030. Andel tung trafik inom 
parentes. Källa: Karlstads kommun 

  Uppmätt trafikmängd Prognosticerad trafik år 2030 

Centrumvägen   3 570 f/d (7 %)   3 800 (7 %)   

Ilandavägen    3 470 f/d (9 %)   3 700 (9 %)   

       

Vid beräkning av de maximala ljudnivåerna från vägtrafiken används uppgifter 

om hur trafiken fördelar sig över dygnet. För beräkningarna är det i detta fall de 

tunga fordonen som är dimensionerande för de maximala ljudnivåerna. 

Tabell 1.2 Antagna andelar fordon på natten respektive dag/kväll, enligt VGU, 
 (Vägar och gators Utformning, VV Publikation 2004:80). 

 Tunga fordon i tätort 

Summa natt 10,8 % 

Maxtimme dag/kväll 7,5 % 

 

Nedan visas tågtrafikmängderna för 2015 och 2030. För bullerberäkningarna har 

den prognosticerade trafiken samt den skyltade hastigheten använts. 

Tabell 1.3 Tågtrafikmängder 2015 samt prognoser för år 2030 (per 150401). Källa: Trafikverket. 

 Tågtyp Totallängd/dygn 
2015 

Maxlängd/dygn 
2015 

Totallängd/dygn 
2030 

Maxlängd/dygn 
2030 

Skyltad 
hastighet 

Godståg 20 768 m 630 m 16 000 m 650 m 100 km/h 

X2 330 m 165 m 660 m 165 m 160 km/h 

X50-54 2 987 m 90 m 6 800 m 110 m 150 km/h 

Pass 1 307 m 230 m 3 000 m 180 m 150 km/h 

Y31/32 1 072 m 40 m - - 150 km/h 

 

I tabellen nedan visas antalet tåg per dygn. Av de totalt 149 tågen som förväntas 

gå 2030 går 26 på natten kl 22- 06 (varav 19 är godståg). Om man antar att tågen 

går jämnt fördelade över dagen passerar här ca 7,7 tåg/timme kl 6-22 (varav 

1,3 godståg/timme). 

Tabell 1.4 Antal tåg 2015 samt prognoser för år 2030 (per 150401). Källa: Trafikverket . 

 Tågtyp Antal tåg 2015   
hela dygnet 

Antal tåg 2015 
 - natt, kl 22-06 

Antal tåg 2030 
hela dygnet 

Antal tåg 2030 
 - natt, kl 22-06 

 

Persontåg 78 6 109 7  

Godståg 41 19 40 19  

Summa 119 25 149 26  

 

Förutsättningar 

Bullerberäkningarna bygger på att markens plushöjder är som idag och med da-

gens skyltade hastigheter samt förväntade trafikmängder för år 2030, som redo-

visas ovan. Marken antas vara hård mellan det nyplanerade huset och 

vägarna/järnvägen. Om någon av de redovisade förutsättningarna ändras så änd-

ras även de beräknade ljudnivåerna.  
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2. Riktvärden för väg- och tågtrafikbuller vid bo-
städer samt beräkningsmetoder 

2.1 Tidigare riktvärden för bostadsbebyggelse 

I samband med infrastrukturpropositionen som antogs i mars 1997 (Infrastruk-

turinriktning för framtida transporter, 1996/97:53) fastställde riksdagen riktvär-

den för trafikbuller.   

I propositionen anges att riktvärden enligt tabellen nedan normalt inte bör över-

skridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä-

sentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Noteras bör här att riktvärdet på 

55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad inte motsvarar en god ljudmiljö utan 

snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. Vid 55 dBA i buller upplever 

en viss andel av de boende sig som störda. Påverkan på sömnen (hjärnaktivitet, 

hjärtfrekvens och andningsförändringar) har konstaterats vid maximala ljudni-

våer över 40 dBA. Risken för sömnstörningar har konstaterats vid fler än fem 

bullertoppar på 45 dBA. 

Tabell 2.1 Tidigare riktvärden för buller från vägtrafik vid bostäder (enligt Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter, 1996/97:53), Naturvårdsverkets förslag till tolkning. 

Utrymme Ekvivalentnivå (dBA) Maximalnivå (dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad 55  

- på uteplats 55 70** 

*riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt 

**riktvärde får överskridas 5 gånger/mest belastad timme dag/kväll 

I Naturvårdsverkets förslag till tolkning anges att som uteplats ska betraktas iord-

ningsställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i 

direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal. Boverket anger att den 

ekvivalenta ljudnivån på uteplats inte ska innefatta fasadreflexer. Vidare anger 

man från Naturvårdsverkets sida att riktvärdet för maximal ljudnivå på 70 dBA 

på uteplats får överskridas högst 5 gånger per maxtimme under dag/kväll (06-

22). Maximal ljudnivå inomhus i utrymmen avsedda för vila får överskrida 

45 dBA högst 5 gånger per natt (kl 22-06). 

2.2 Ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

Den 1 juni 2015 började en ny förordning1 om buller från trafik att gälla för bo-

städer där detaljplanearbetet påbörjats efter den 1 januari 2015. För äldre planer 

kan man enligt Boverket välja att använda de gamla eller de nya riktvärdena. För 

denna bullerutredning används riktvärdena i den nya förordningen. 

 
1 Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 
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Formuleringarna i förordningen är inte helt entydiga, t ex avseende hur maximala 

ljudnivåer ska beräknas och om de får överskridas av 5 fordon nattetid vid fasad. 

Boverket och Naturvårdsverket kommer att ta fram vägledning för både lagänd-

ringarna och förordningen, men dessa är ännu inte färdiga.  

När det gäller de ekvivalenta ljudnivåerna har riktvärdet höjts från 55 dBA till 

60 dBA om det gäller små bostäder på högst 35 m2. Vidare anges att om riktvär-

det på 55 dBA vid fasad, som gäller för större bostäder (> 35 m2), överskrids i 

riktning mot vägen bör man klara 55 dBA på motsatt sida. Minst hälften av bo-

stadsrummen ska då vara vända åt en sida som klarar 55 dBA i ekvivalent ljud-

nivå samt där 70 dBA i maximal ljudnivå inte överskrids nattetid (kl 22-06). Med 

bostadsrum avses rum avsedda för vila eller umgänge, dock inte kök.  

En skärpning av kraven har också skett avseende uteplatser där 50 dBA i ekvi-

valent ljudnivå bör  klaras (att jämföras med riktvärdet som tidigare var 55 dBA 

vid uteplats). De maximala ljudnivåerna på uteplatsen ska liksom tidigare helst 

klara 70 dBA och bör i vilket fall som helst inte överskridas med mer än 10 dBA 

högst 5 gånger per timme. 

I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och därför antas här att det är 

de tidigare angivna riktvärdena som ska fortsätta gälla. Nedan visas en samman-

fattning över de ljudnivåer som då bör klaras. 

Tabell 2.2 Riktvärden för väg – och tågtrafikbuller vid bostäder utomhus enligt förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 samt 
inomhus enligt tidigare gällande riktvärden. 

Utrymme Ekvivalentnivå (dBA) Maximalnivå (dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad 55/60** På skyddad sida 70 nattetid (men bara om det är mer 
än 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid oskyddad sida)* 

- på uteplats 50 Bör klara 70 (men bör annars inte överskridas med mer 
än 10 dBA högst 5 gånger per timme) 

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt ** 60 dBA gäller vid lägenheter på högst 35 m2 

 

Noteras att riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad inte motsva-

rar en god ljudmiljö utan snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. 

Erfarenheter visar att vid 55 dBA i buller upplever en viss andel av de boende 

sig som störda. Påverkan på sömnen (hjärnaktivitet, hjärtfrekvens och andnings-

förändringar) har konstaterats vid maximala ljudnivåer över 40 dBA. Risken för 

sömnstörningar har konstaterats vid fler än fem bullertoppar på 45 dBA. 

2.3 Beräkningsmetoder 

Bullerberäkningarna har genomförts med Buller Väg II version 1.2.7 och Buller 

Tåg version 5.2. Programmen bygger på de nordiska beräkningsmodellerna för 

väg- respektive tågtrafik som stödjs av Naturvårdsverket. De bullernivåer som 

räknats fram är ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalentnivån be-

skriver den genomsnittliga bullernivån över en viss tidsperiod (vanligtvis ett 

dygn). Maxnivån är det högsta värde som erhålles under tidsperioden. 
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3. Beräknade ljudnivåer 

3.1 Beräkningspunkter 

Ljudnivåerna har beräknats vid sex punkter, på fyra våningsplan; 1 (+ 2 m), 

2 (+ 5 m), 5 (+14 m) och 8 (+23 m). Nedan visas var ljudnivåerna har beräknats. 

    

Figur 3.1 Bullerberäkningspunkter                Södra sidan uppförstorad 

 

3.2 Beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad (frifältsvärde) 

I den nya bullerförordningen gäller riktvärdena för det sammanvägda bullret från 

alla trafikslag. Därför redovisas här den sammanvägda ekvivalenta ljudnivån från 

väg- och tågtrafik för respektive punkt för fyra våningsplan. För den maximala 

ljudnivån väljs det som bullrar mest från väg- respektive tågtrafiken.  

De beräknade totala ljudnivåerna från väg- och tågtrafiken visas i Tabell 3.1. 

Ljudnivåerna för respektive trafikslag redovisas i Tabell 3.2 (vägtrafik) och 

Tabell 3.3 (tågtrafik).  

Väg- och tågtrafikbuller  

Ekvivalent ljudnivå: Vid den västra, södra och norra fasaden (punkt 1, 2, 4 och 

6), överskrids det ekvivalenta riktvärdet, 55 dBA vid fasad med 1-7 dBA. Vid ev 

lägenheter som är högst 35 m2 klaras riktvärdet 60 dBA i alla räknepunkter utom 

vid den västra fasaden (punkt 1) där riktvärdet överskrids med 1-2 dBA). Vid ev 

uteplats/balkong klaras det ekvivalenta riktvärdet på 50 dBA endast i räknepunkt 

3 (den östra fasaden) vid de övre våningsplanen. Vid övriga fasader överskrids 

riktvärdet vid ev uteplats/balkong med 1-12 dBA.  

6 
5 

3 

1 
2 

4 

1 

2 

6 

5 
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Maximal ljudnivå: Där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA måste 

lägenheterna ha en bullerskyddad sida. Man  måste där klara riktvärdet för max-

imal ljudnivån på 70 dBA vid den skyddade fasaden (nattetid) och även 55 dBA 

i ekvivalent ljudnivå.  

Tabell 3.1 Väg- och tågtrafik – beräknade totala ljudnivåer dBA, utomhus vid fasad (frifältsvärde) år 
2030. Sammanvägda ekvivalenta ljudnivåer från väg och tåg. Maximala ljudnivåer är det mest 
bullrande trafikslaget.  

Räknepunkt, våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

1 (väster), våning 1 
1 (väster), våning 2 
1 (väster), våning 5 
1 (väster), våning 8 

 62 dBA 
61 dBA 
61 dBA 
60 dBA 

  80 dBA 
79 dBA 
79 dBA 
78 dBA 

2 (söder), våning 1 
2 (söder), våning 2 
2 (söder), våning 5 
2 (söder), våning 8 

 61 dBA 
59 dBA 
59 dBA 
59 dBA 

  80 dBA 
79 dBA 
79 dBA 
79 dBA 

3 (öster), våning 1 
3 (öster), våning 2 
3 (öster), våning 5 
3 (öster), våning 8 

 52 dBA 
52 dBA 
50 dBA 
50 dBA 

  

72 dBA 
71 dBA 
70 dBA 
70 dBA 

4 (norr), våning 1 
4 (norr), våning 2 
4 (norr), våning 5 
4 (norr), våning 8 

 58 dBA 
58 dBA 
56 dBA 
56 dBA 

  77 dBA 
76 dBA 
75 dBA 
75 dBA 

5 (öster), våning 1 
5 (öster), våning 2 
5 (öster), våning 5 
5 (öster), våning 8 

 52 dBA * 
52 dBA * 
51 dBA * 
51 dBA * 

  73 dBA * 
72 dBA * 
70 dBA * 
70 dBA * 

6 (söder), våning 1 
6 (söder), våning 2 
6 (söder), våning 5 
6 (söder), våning 8 

 58 dBA * 
57 dBA * 
57 dBA * 
56 dBA * 

  79 dBA * 
77 dBA * 
77 dBA * 
77 dBA * 

Riktvärde (frifältsvärde) 
Riktvärde (uteplats/balkong) 

                  55/60 dBA** 
               50 dBA 

         70 dBA*** 
          70 dBA**** 

 * Balkongräcket är här ej räknat som bullerplank.  

 ** Riktvärdet 60 dBA gäller endast vid lägenheter på högst 35 m2 

 *** Om mer än 55 dBA (ekv. ljudnivå) ut mot vägen så bör 70 dBA (maxnivå) klaras nattetid på motstå-
ende sida). 

 **** Riktvärdet bör klaras (men bör annars inte överskridas med mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme). 

Eftersom riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids vid 

punkt 1, 2, 4 och 6 (den västra, södra och norra fasaden) måste lägenheterna här 

ha en sida där man klarar 70 dBA i maximal ljudnivå nattetid samt 55 dBA i 

ekvivalent ljudnivå.  

Eftersom ljudnivåerna är höga vid de flesta fasaderna måste balkongerna göras 

så att man där klarar riktvärdena vid fasad på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 

70 dBA i maximal ljudnivå dag/kväll. Om möjligt bör balkongerna dessutom 

göras så att man klarar 50 dBA i ekvivalent ljudnivå (riktvärdet för uteplats/bal-

kong). Klaras inte detta måste de boende ha tillgång till en annan uteplats där 

riktvärdena klaras. Att sänka ljudnivåerna vid balkongerna görs t ex genom att 

utforma balkongräckena som tillräckligt höga bullerplank, se mer om det i kapitel 

4. 
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Vägtrafikbuller  

De ekvivalenta ljudnivåerna från vägtrafik är som högst vid den västra fasaden 

med 57-58 dBA. Vid övriga fasader är de 42-54 dBA. Lägst är ljudnivåerna vid 

den östra fasaden.  

De maximala ljudnivåerna från vägtrafik är lägst vid den östra fasaden med 53-

55 dBA. Vid övriga fasader är de maximala ljudnivåerna från vägtrafik 68-

74 dBA  

Tabell 3.2 Vägtrafik - beräknade ljudnivåer dBA, utomhus vid fasad (frifältsvärde) 2030. 

Räknepunkt, våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

1 (väster), våning 1 
1 (väster), våning 2 
1 (väster), våning 5 
1 (väster), våning 8 

 58 dBA 
58 dBA 
58 dBA 
57 dBA 

  74 dBA 
74 dBA 
72 dBA 
70 dBA 

2 (söder), våning 1 
2 (söder), våning 2 
2 (söder), våning 5 
2 (söder), våning 8 

 54 dBA 
54 dBA 
54 dBA 
54 dBA 

  73 dBA 
72 dBA 
71 dBA 
69 dBA 

3 (öster), våning 1 
3 (öster), våning 2 
3 (öster), våning 5 
3 (öster), våning 8 

 42 dBA 
43 dBA 
45 dBA 
45 dBA 

  53 dBA 
53 dBA 
55 dBA 
55 dBA 

4 (norr), våning 1 
4 (norr), våning 2 
4 (norr), våning 5 
4 (norr), våning 8 

 54 dBA 
54 dBA 
53 dBA 
53 dBA 

  

71 dBA 
71 dBA 
70 dBA 
68 dBA 

5 (öster), våning 1 
5 (öster), våning 2 
5 (öster), våning 5 
5 (öster), våning 8 

 42 dBA* 
43 dBA* 
44 dBA* 
44 dBA* 

  

53 dBA * 
53 dBA * 
55 dBA * 
55 dBA * 

6 (söder), våning 1 
6 (söder), våning 2 
6 (söder), våning 5 
6 (söder), våning 8 

 52 dBA* 
52 dBA* 
52 dBA* 
51 dBA* 

  

69 dBA * 
69 dBA * 
68 dBA * 
67 dBA * 

* Balkongräcket är här ej räknat som bullerplank.  

Tågtrafikbuller  

De ekvivalenta ljudnivåerna från tågtrafik är som högst vid den västra och 

södra fasaden med 55-60 dBA. Vid övriga fasader är ljudnivåerna 42-55 dBA. 

Lägst är ljudnivåerna från tågen vid den östra fasaden.  

De maximala ljudnivåerna från tågtrafik förhållandevis höga vid alla fasader. 

71-80 dBA förutom vid de övre våningsplanen på den östra sidan där den maxi-

mala ljudnivån är 70 dBA. 
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Tabell 3.3 Tågtrafik - beräknade ljudnivåer dBA, utomhus vid fasad (frifältsvärde) år 2030. 

Räknepunkt, våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

1 (väster), våning 1 
1 (väster), våning 2 
1 (väster), våning 5 
1 (väster), våning 8 

 59 dBA 
58 dBA 
58 dBA 
57 dBA 

  80 dBA 
79 dBA 
79 dBA 
78 dBA 

2 (söder), våning 1 
2 (söder), våning 2 
2 (söder), våning 5 
2 (söder), våning 8 

 60 dBA 
58 dBA 
58 dBA 
58 dBA 

  80 dBA 
79 dBA 
79 dBA 
79 dBA 

3 (öster), våning 1 
3 (öster), våning 2 
3 (öster), våning 5 
3 (öster), våning 8 

 51 dBA 
51 dBA 
49 dBA 
49 dBA 

  

72 dBA 
71 dBA 
70 dBA 
70 dBA 

4 (norr), våning 1 
4 (norr), våning 2 
4 (norr), våning 5 
4 (norr), våning 8 

 55 dBA 
55 dBA 
53 dBA 
53 dBA 

  77 dBA 
76 dBA 
75 dBA 
75 dBA 

5 (öster), våning 1 
5 (öster), våning 2 
5 (öster), våning 5 
5 (öster), våning 8 

 52 dBA * 
51 dBA * 
50 dBA * 
50 dBA * 

  73 dBA * 
72 dBA * 
70 dBA * 
70 dBA * 

6 (söder), våning 1 
6 (söder), våning 2 
6 (söder), våning 5 
6 (söder), våning 8 

 57 dBA * 
56 dBA * 
55 dBA * 
55 dBA * 

  79 dBA * 
77 dBA * 
77 dBA * 
77 dBA * 

* Balkongräcket är här ej räknat som bullerplank.  
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4. Bullerdämpande åtgärder 

Ljudnivåerna kan dämpas på olika sätt. Den bästa effekten erhålls genom att 

kombinera flera åtgärder.  

4.1 Fasaddämpning  

En fasad som dämpar 25 dBA för buller från vägtrafik och 30 dBA för buller mot 

tågtrafik motsvarar ett äldre hus med kopplade tvåglasfönster som har dålig ljud-

isolerande förmåga. Vid nybyggnation kan man relativt enkelt få fasader med 

betydligt bättre dämpande förmåga.  

Vid de östra fasaderna (punkt 3 och 5) där de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna 

är lägre än 55 dBA och de maximala ljudnivåerna är som mest 73 dBA, behöver 

fasaderna ha en ljuddämpande förmåga på 28 dBA för att klara riktvärdena in-

omhus. Vid övriga fasader behövs bättre fasader som dämpar upp till 35 dBA, 

för att klara bullerriktvärdena för väg- och tågtrafikbuller.   

I tabellen nedan visas de minimikrav som ställs på fasaderna för att klara buller-

riktvärdena vid beräkningspunkterna. Då erhålls acceptabla ljudnivåer inomhus. 

För att skapa god ljudnivå inomhus krävs dock att fasaderna dämpa ljudet ytter-

ligare.  

Tabell 4.1 Minimikrav på fasadernas dämpande förmåga för att klara riktvärden. 

Räknepunkt Minimikrav på fasadens dämpande förmåga 

1 (västerfasad)       35 dBA 

2 (söderfasad)       35 dBA 

3 (österfasad)       27 dBA 

4 (norrfasad)       32 dBA 

5 (österfasad)       28 dBA 

6 (söderfasad)                          34 dBA 

 

4.2 Bullerplank 

Bullerplank eller bullervallar har en god bullerdämpande effekt på bottenvå-

ningen men har en mycket begränsad inverkan på övre våningsplan. För uteplat-

ser ger ett bullerplank, i direkt anslutning till uteplatsen, en god bullerdämpande 

effekt. 

Bullerplank måste vara sammanhängande och täta både i sidled och ner i marken. 

Minsta glipa försämrar den bullerdämpande förmågan. En ev öppningsbar grind 

måste ha samma bullerdämpande förmåga som resten av bullerplanket. 
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Balkongräcken 

Eftersom ljudnivåerna är höga vid de flesta fasaderna och varje lägenhet ska ha 

tillgång till en sida där man klarar åtminstone 55 dBA i ekvivalent ljudnivå samt 

70 dBA i maximal ljudnivå nattetid, bör alla balkongräcken göras som tillräckligt 

höga bullerplank, d v s täta i sidled och neråt samt ha en densitet på minst 

15 kg/m2. Dessutom bör balkongernas tak göras av ett absorberande material för 

att ljudet inte ska reflekteras i dessa.  

Balkong i söder (punkt 5 och 6) 

Vid balkongerna på södra fasaden har bullerberäkningar genomförts i två punkter 

(5 och 6 ). Här har beräknats vilken minimihöjd som krävs på balkongräckena 

(som byggs som bullerplank) dels för att man ska klara riktvärdena för uteplats, 

se Tabell 4.2, och dels för att man ska klara riktvärdena vid fasad se Tabell 4.3. 

Tabell 4.2 Minimikrav på bullerplankens (balkongräckenas) höjder för att klara riktvärden vid uteplats 
(ekv 50 dBA och max 70 dBA). Beräkningshöjd + 1,5 m ovan balkong-golv. Punkt 5 och 6. 

Räknepunkt Minimikrav på fasadens dämpande förmåga 

 Punkt 5 Punkt 6 

Våning 1 1,9 m 2,5 m 

Våning 2 1,9 m 2,5 m 

Våning 5 1,5 m 2,0 m 

Våning 8 1,4 m 1,8 m 

 

Tabell 4.3 Minimikrav på bullerplankens (balkongräckenas) höjder för att klara riktvärden vid fasad 
(ekv 55 dBA och max 70 dBA). Beräkningshöjd + 2,0 m ovan balkong-golv. Punkt 5 och 6. 

Räknepunkt Minimikrav på fasadens dämpande förmåga 

 Punkt 5 Punkt 6 

Våning 1 2,3 m 2,6 m 

Våning 2 2,2 m 2,5 m 

Våning 5 -* 2,1 m 

Våning 8 -* 1,9 m 

 * För att klara 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå vid fasad , + 2 m ovan balkong-
golv behöver balkongräcket här inte göras som ett bullerplank. 

Övriga balkonger – i öster, nordväst och nordost 

Även vid övriga balkonger är det lämpligt att balkongräckena utformas som bul-

lerplank, dels för att klara riktvärdena för balkong 50 dBA (ekv) respektive 

70 dBA (max), men även för att klara riktvärdet vid fasad 55 dBA (ekv) eftersom 

de flesta fasader har ljudnivåer som överskrider riktvärdena.  

Det är endast vid den södra fasadens balkong som bullerberäkningar har gjorts. 

Vid övriga fasader har beräkningarna gjorts vid fasaderna. Men översiktligt kan 

man säga att balkongräckena måste göras som bullerplank enligt följande:  

 för den östra fasadens balkonger behöver för de nedre våningsplanens bal-

kongräcken göras ca 2,0 m höga vid den södra delen för att klara riktvärdena 

vid fasad (vid + 2,0 m). För att klara riktvärdena vid uteplats (vid + 1,5 m) 

behöver balkongräcken göras 1,6 m höga vid den södra delen. För de övre 

våningsplanen behöver balkongräckena inte utformas som bullerplank. 
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 För balkongerna i nordväst behöver balkongräckena vara ca 1,9 m höga för 

att klara riktvärdena för uteplats (vid + 1,5 m) och ca 2,2 m höga för att klara 

riktvärdena vid fasad (vid + 2,0 m). 

 Vid balkongerna i det nordöstra hörnet behöver balkonräckena inte utformas 

som bullerplank, eftersom balkongerna är indragna och själva byggnaden då 

skärmar av ljudet tillräckligt mycket. 

4.3 Fönster 

Eftersom ljudnivåerna är höga vid flera av fasaderna, bör fönsterna anpassas efter 

detta. Dels hur mycket de dämpar ljudet som når in i lägenheterna när fönsterna 

är stängda, se under fasaddämpning i avsnitt 4.1. Men även hur mycket buller 

som kommer in när man öppnar fönsterna. Den öppningsbara delen bör vara liten 

och utformad så att så lite buller som möjligt kommer in i lägenheterna. 

4.4 Uteplatser och balkonger 

Boverket skriver att ”varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, 

med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar 

riktvärdena så kan en uteplats/balkong på den bullriga sidan utgöra ett komple-

ment.” En helt inglasad balkong/altan är inte att betrakta som en uteplats och ska 

inte accepteras som metod för att uppnå riktvärdena.  

Observera att om en balkong glasas in till mer än till 75 % så räknas den inte som 

uteplats och de boende måste då ha tillgång till en annan uteplats där riktvärdena 

klaras. 

4.5 Andra bullerdämpande åtgärder 

Byggnadens avstånd till vägar och järnvägar 

Ju längre bort från vägar och järnvägar som byggnaden placeras, desto lägre blir 

ljudnivåerna. Med en fördubbling av avståndet mellan fasad och vägmitt/spårmitt 

minskar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.  

Rumsdisposition 

Ur bullerhänseende är det en fördel om man kan orientera sovrum och uteplatser 

i riktning bort från den bullriga sidan.  

Ventiler 

Genom att ha ventiler och luftdon med ljudfällor dämpas ljudet inomhus.  

Bullerdämpande åtgärder vid ljudkällan 

Genom att sänka hastigheterna så sänks ljudnivåerna. Om man t ex sänker has-

tigheten på vägarna från 50 till 40 km/h sänks de ekvivalenta ljudnivåerna utom-

hus med ca 2 dBA.  

Ett sätt att sänka hastigheten på vägarna är att göra sidoförskjutningar och/eller 

avsmalningar av vägen. 
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Med en bullerreducerande dränasfalt istället för ”vanlig” asfalt kan ljudnivåerna 

minskas med cirka 5 dBA när den är nylagd. Dock krävs ofta återkommande 

underhåll för att bevara denna ljudreduktion. 

Hastighetsinformation till trafikanterna med ”Din fart”-tavlor är ett sätt att infor-

mera trafikanterna om vilken hastighets som hålls. Det är en punktåtgärd, d v s 

den hastighetsdämpande effekten kan bara förväntas där tavlan är placerad. 

Om trafikmängden kan minskas så minskas även ljudnivåerna. Det krävs dock 

stora förändringar för att ge effekt på bullret. Om trafikmängden halveras så 

sänks den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA. 

Om man vid järnvägsspåret kan sätta upp spårnära bullerskärmar kan en effektiv 

bullerdämpning erhållas.  
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5. Vibrationer 

Vibrationsmätningar från väg- och tågtrafik har genomförts på byggnad i anslut-

ning till där man planerar att bygga ett åttavåningars punkthus. Mätning har på-

gått kontinuerligt den 21 - 31 augusti 2015. 

5.1 Mätningens genomförande 

Vibrationsmätningarna vertikalt har genomförts enligt svensk standard SS 02 52 

11 och Banverkets ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik, Policy och 

tillämpning, S02 4235/SA60”. 

Vibrationsmätningar avseende komfortvibrationer (80 Hz-filter) i tre riktningar 

på sockel har i detta fall inte utförts enligt SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – 

Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” men kan ge en 

indikation av vad man kan erhålla på bjälklaget inne i byggnader. 

Mätutrustning 

Mätningen har utförts med instrument Infra Mini och geofoner/noder av typ V10 

(vertikal geofon) och V12 (en vertikal och två horisontella geofoner) på mätplat-

sen. Instrumentet och geofonerna/noderna uppfyller de krav som ställs för mät-

ningen och enligt svensk standard. 

Mätpunkter 

Mätning har utförts i en punkt på en sockel vid sydvästra hörnet på Centrumvä-

gen 8 (Vårdcentralen Skåre). Mätningen utfördes vertikalt (Ve) samt med 80 Hz-

filter vertikalt (V), horisontellt longitudinellt (L) – parallellt med Centrumvägen 

och horisontellt transversellt (T) – vinkelrätt mot gatan. 

5.2 Riktvärden/Norm 

Riktvärdena för markvibrationer vad gäller skaderisk för byggnad varierar med 

bl a grundläggningstyp, stommetyp och ingående byggmaterial. Därför är det 

svårt i detta läge att ange ett riktvärde för en ny byggnad eftersom det är flera 

parametrar som påverkar vibrationerna och därmed vilket riktvärde som gäller. 

Riktvärde är ytterst sällan lägre än v=2,3 mm/s.  

För komfortnivån är normen att klara 0,4 mm/s RMS. Vibrationer på 0,4 - 1 mm/s 

RMS upplevs som en måttlig störning och vibrationer över 1 mm/s RMS innebär 

en sannolik störning. 

5.3 Mätresultat 

De maximalt registrerade vibrationsnivåerna under mätperioden kommer troli-

gen från tågtrafiken då det finns kontinuerliga registreringar i uppemot en minut. 
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Som mest uppgår de uppmätta vibrationerna till v=0,99 mm/s vilket är klart un-

der den lägst tillåtna nivån för byggnader. 

 Avseende ”komfortvärdet” ligger det under skiktet vad som kallas ”måttlig stör-

ning” 0,4 - 1 mm/s RMS enligt normen. Man kan också konstatera att det är 

vertikalled som är dominerande. I tabellen nedan visas de högsta registrerade 

vibrations- och komfortnivåerna från väg- och tågtrafiken under mätperioden. 

Tabell 5.1 Resultat från Vibrationsmätningar genomförda i augusti 2015. 

 Vibrationer ”Komfortvärde” 

Ve (vertikalt) 0,99 mm/s  

V (med 80 Hz-filter vertikalt)  0,31 mm/s RMS 

T (horisontellt transversellt), vinkelrätt mot Centrumvägen  < 0,1 mm/s RMS 

L (horisontellt longitudinellt) parallellt med Centrumvägen  < 0,1 mm/s RMS 
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6. Sammanfattning av buller och vibrationer 

Vid ett nyplanerat bostadshus vid Östra Torp 1:154 i Skåre har bullerberäkningar 

och vibrationsmätningar genomförts. 

6.1 Väg- och tågtrafikbuller 

Bullerberäkningarna för prognostiserad trafik 2030 visar på höga ljudnivåer vid 

de flesta fasaderna. Det totala ekvivalenta riktvärdet 55 dBA från väg- och tåg-

trafik överskrids med 1-7 dBA vid alla fasader utom vid den östra fasaden där 

man klarar riktvärdet.  

Där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA (vid den norra, västra och 

södra fasaden) måste lägenheterna ha en bullerskyddad sida där man klarar 

55 dBA - och man måste där också klara riktvärdet för maximal ljudnivån på 

70 dBA nattetid. Minst hälften av boningsrummen bör enligt bullerförordningen 

vara genomgående mot en bullerskyddad sida.  

Balkongräcken 
För att skapa fasader där riktvärdena klaras krävs att tillräckligt höga balkong-

räcken utformas som bullerplank, d v s täta i sidled och neråt och med en densitet 

på minst 15 kg/m2.   

Uteplatser/balkonger 
Varje bostad bör enligt Boverket ha tillgång till en uteplats/ balkong, med god 

ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar riktvär-

dena så kan en uteplats/balkong på den bullriga sidan utgöra ett komplement. 

Ljudnivåerna överskrider riktvärdena för uteplats/balkong vid de flesta fasa-

derna. För att klara riktvärdena krävs här att balkongräckena görs som buller-

plank. Om detta inte görs bör de boende ha tillgång till en gemensam uteplats i 

markplan med god ljudmiljö. För att balkongerna ska räknas som uteplatser får 

de inte glasas in till mer än 75 %. 

Fasader 
För att klara riktvärdena inomhus krävs att fasaderna har en bullerdämpande för-

måga på upp till 35 dBA. Fönster bör utformas så att de dämpar ljudet tillräckligt 

mycket för att erhålla god ljudmiljö inomhus. De delar som är öppningsbara bör 

göras så små som möjligt och utformas så att så lite buller som möjligt kommer 

in i lägenheterna.  

6.2 Vibrationer 

Vibrationsmätningarna visar uppmätta vibrationer på som mest v=0,99 mm/s vil-

ket är klart under den lägst tillåtna nivån för byggnader. Avseende ”komfortvär-

det” ligger det under skiktet vad som kallas ”måttlig störning” 0,4 - 1 mm/s RMS 

enligt normen.  
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