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Akustikverkstan AB, Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, tel 0510 - 911 44 karl-johan.andren@akustikverkstan.se 
 Direkt: +46(0)18-700 88 41 

TRAFIKBULLERUTREDNING LILLÄNGEN 2:1 – MARIESTADS 
KOMMUN 

SAMMANFATTNING 
Akustikverkstan har på uppdrag av Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB utfört beräkningar av 
förväntade trafikbullernivåer vid bostadshus inom planområdet Lillängen 2:1 från 
närliggande vägar. Beräkningarna har utförts med uppmätta trafikmängder som erhållits från 
Mariestads kommun. Beräkningsresultaten har jämförts mot riktvärden i förordning 2015:216 
med ändringarna enligt SFS 2017:359.  
 
Av redovisade beräkningsresultat kan vi konstatera följande:  
 
Alla fasader på undersökta bostadshus i planområdet uppfyller riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dB(A)).  
 
Uteplatser kan anordnas i skydd av byggnadskropparna i söderläge där LAeq 50 dB samt 
LAFmax 70 dB inte överskrids.  
 

1. UPPDRAGSGIVARE 
Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB 
Kontaktperson: Jenny Eriksson, Mobil: 0768 247 360 
Epost: jenny@nm2.se 

2. BAKGRUND OCH UPPDRAG  
På uppdrag av Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB, genom Jenny Eriksson, har 
Akustikverkstan AB utfört beräkningar av förväntade trafikbullernivåer, vid ett 
flerbostadshus, på fastigheten Lillängen 2:1, från närliggande vägar. Beräkningarna har 
utförts med planerade fastigheter på planområdet. Beräkningsresultaten har jämförts mot 
riktvärden i förordning 2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359. 
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3. RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER OCH BOSTÄDER 
Förordning (2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359) innehåller bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Riktvärdena för buller från tåg- och vägtrafik redovisas i tabell 1 nedan:  
 
 

Plats LpAeq,  
dB 

LpAFmax,  
dB 

Vid fasad 60 - 
Vid fasad (Bostadsyta om höst 35 m2) 65 - 
Vid uteplats 50 70 

Tabell 1: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder enligt förordningen 
2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359. 

Nivåerna i tabell 1 är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella reflekterande ytor från 
den egna byggnaden.  
 
Förordning (2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359) föreskriver vidare att om den 
ekvivalenta ljudnivå utomhus som anges i tabell 1 ändå överskrids bör: 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Vid beräkning av trafikbuller vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen. 
 
Om maximal ljudnivå om 70 dB(A) vid uteplats (se tabell 1) ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 
  



 3 (4) 19-373-R1 
 
 

4. TRAFIKSITUATION 
Vid planområdet som passerar Stockholmsvägen, vilken bidrar med störst bullerpåverkan till 
området. I beräkningsmodellen ligger även Ladukärrsvägen med som bullerkälla. 
 
Trafikdata för Stockholmsvägen baseras på mätningar utförda av NTF Skaraborg genom 
Albin Göransson. Trafikdata för Ladukärrsvägen är skattad från antalet närliggande bostäder 
och beräknas högst till 6 passager per hushåll och dygn. 
 
Trafikdata, hastighet och andel tung trafik redovisas i figur 1 nedan. 
 

  
Figur 1: Gator och trafikmängder som har använts i beräkningen 

Inga uppgifter angående framtida prognoser finns att tillgå. 
 
Andelen trafik dagtid 07-22 per timme är 6% och nattetid (22-07) 8% enligt utförd 
trafikräkning. 

5. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkningarna har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodell, d v s enligt metoden 
beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för 
vägtrafikbuller. 
  
För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan ver. 7.4 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital tredimensionell 
modell av området. Denna digitala modell har byggts upp med hjälp av digitalt material från 
Nordic m2 Fastigheter nr AB genom Jenny Eriksson samt kart och geodata från Metria.  
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6. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultat med trafik enligt avsnitt 4 visas i två separata bilagor enligt: 
 

1. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h), 2 m över mark 
2. Maximalnivå (LAFmax), 2 m över mark 

 
I kartorna i bilagorna visas ljudnivåerna som fasadnivåer i olika punkter. Siffrorna på 
fasaderna är den högsta nivån som beräknats för den aktuella punkten oavsett 
våningsplan. Ljudnivåerna är frifältsvärden, d v s utan reflexer i den egna fasaden helt i 
enlighet med standarden. Tre reflektioner har använts i beräkningarna. 
 

7. KOMMENTARER 
Av redovisade beräkningsresultat kan vi konstatera följande: 
 
Alla fasader på undersökta bostadshus i planområdet uppfyller riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dB(A)).  
 
Uteplatser kan anordnas i skydd av byggnadskropparna i söderläge där LpAeq 50 dB samt 
LpAFmax 70 dB inte överskrids.  
 
 
 
 
 
 
Karl-Johan Andrén 
Akustikkonsult 
 
 
Granskad av Mikael Norgren, 2019-12-30 
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Beräkning av trafikbuller till detaljplaneområde
Lillängen 2:1

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark.

Fasadnivåer anger högsta beräknade värde för samtliga våningsplan.
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Beräkning av trafikbuller till detaljplaneområde
Lillängen 2:1

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark.

Fasadnivåer anger högsta beräknade värde för samtliga våningsplan.
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