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SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har på uppdrag av K-fastigheter i Hässleholms stad utfört en 

trafikbullerutredning inför utbyggnad på ett idag redan befintligt hus 

(Köpmannen 4). Fastigheten som skall byggas ut är lokaliserad på 

Frykholmsgatan 23. Den befintliga byggnaden har redan två våningar ut mot 

Andra Avenyn, två våningar skall byggas till på detta, och även byggas ihop 

med en ny del som vetter ut mot Frykholmsvägen. 

Syftet med trafikbullerutredningen är att beräkna bullernivåer vid fasad och 

uteplats från omgivande väg- och spårtrafik. Utredningen avser endast 

trafikbuller från väg- och spårtrafik och tar inte hänsyn till andra omgivande 

bullerkällor, så som industri- eller annan verksamhet. 

Resultaten som utgår från de utförda beräkningarna visar att det inte finns 

förutsättningar för fri utformning av lägenheter på Fastigheten 

Frykholmsgatan 23. Det skulle dock finnas förutsättningar för att bygga 

lägenheter i vissa delar av byggnaden om genomgående lägenheter eller 

lägenheter <35 m2 övervägs.  

Flera punkter runt om fasaden av Fastigheten Frykholmsgatan 23 klarar inte 

riktvärdena om ljudnivåer vid fasad både år 2018 och år 2040 enligt 

Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 

2017:359 eftersom samtliga beräknade punkter har ekvivalenta ljudnivåer vid 

fasad över 60 dBA. Riktvärdena på 70 dBA maximalnivå på fasaden 

överstigs för samtliga sidor av fasaden som vetter ut mot vägarna 

runtomkring fastigheten. 

Innegården skulle kunna anses som ljuddämpad sida. Genomgående 

lägenheter skulle då kunna övervägas för följande delar (se avsnitt 3.1 för en 

definition av genomgående lägenheter): 

• Mitten av utbyggnaden – både västra och östra sidorna har för höga 

maximala ljudnivåer vid respektive hörn p.g.a. både vägtrafik och 

spårvägstrafik (punkt 8 och delvis punkt 9 i bilagor). Däremot 

överskrids maximala ljudnivåer inte vid den lägsta våningen, östra 

sidan av utbyggnaden (punkt 9 i bilagor). Ekvivalent ljudnivåer 

uppfylls vid hela fasaden mod den ljuddämpade sidan. 

• Tillbyggnaden – samtliga punkter vid den ljuddämpade sidan mot 

innergården uppfyller riktvärdena förutom den högsta våningen vid 

den östra delen där den maximala ljudnivån är för hög (punkt 14 i 

bilagor). 

Riktvärdena uppfylls inte när det gäller balkonger (uteplatser) då vid samtliga 

utvändiga våningsplanen överstigs 50 dBA ljudekvivalentnivå samt 70 dBA 

maximala ljudnivåer. Därmed måste gemensam uteplats anordnas i 

anslutning till byggnaden. Riktvärdena uppfylls på innergården där både 50 

dBA ljudekvivalentnivå samt 70 dBA maximala ljudnivåer understigs. 

Detta gäller både för år 2018 samt prognosår 2040 

  



 

 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 5 

1.1 SYFTE 6 

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 6 

2 NYCKELBEGREPP 6 

2.1 BULLER 6 

2.2 RIKTVÄRDE 6 

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 7 

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 7 

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING 7 

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 8 

2.7 UTEPLATS 8 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 9 

3.1 TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN 9 

4 UNDERLAG 10 

4.1 SPÅRTRAFIK 10 

4.2 VÄGTRAFIK 12 
4.2.1 Antagande 13 

4.3 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL 13 
4.3.1 Markabsorption 13 

4.3.2 Terrängmodell 13 

4.3.3 Höjdsättning av byggnader 14 

4.4 BYGGNAD I MODELLEN 14 

5 BERÄKNINGAR 15 

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 16 

6 RESULTAT 17 

6.1 KOMMENTARER 18 
 

 

 
  



 

 

1 INLEDNING 

WSP Akustik har på uppdrag av K-fastigheter i Hässleholms stad utfört en 

trafikbullerutredning inför utbyggnad i höjdled på ett idag redan befintligt hus 

(Köpmannen 4). Fastigheten som skall byggas ut är lokaliserad i korsningen 

mellan Frykholmsgatan och Andra Avenyn (Frykholmsgatan 23), se Figur 1 

nedan. Den befintliga byggnaden har redan två våningar ut mot Andra 

Avenyn, två våningar skall byggas till på detta, och även byggas ihop med en 

ny del som vetter ut mot Frykholmsvägen. 

Utredningen avser buller från vägtrafik och från tågtrafik. Hänsyn till andra 

omgivande bullerkällor så som industri- eller annan verksamhet tas inte, 

detta enligt överenskommelse med kommunen. 

Byggnaden är placerad inom den röda markeringen i Figur 1. En 3D-vy syns 

i Figur 2. 

 

Figur 1 Illustrationsplan över området. Rödmarkering visar placering på föreslagen och 

utredd nybyggnation. 



 

 

 

Figur 2 Vy över föreslagen nybyggnation. 

1.1 SYFTE 

Syftet med bullerberäkningen är att se till att den nya fastigheten lever upp till 

de krav som ställs på ljud-/bullernivå från omgivande vägtrafik och spårtrafik 

inför detaljplan. 

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 

Beräkningar har genomförts för år 2018 samt 2040 både gällande vägtrafik 

och järnvägstrafik. 

 

2 NYCKELBEGREPP 

2.1 BULLER 

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, 

situation och varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är 

”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1. 

2.2 RIKTVÄRDE 

Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt 

eller i ett enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket 

innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande gränsvärde.  

                                                   
1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment 

Agency EEA Technical report No 11/2010 

 



 

 

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med 

samordningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 

2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn. 

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel 

(dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta 

ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar 

den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer. 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den 

subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär. 

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller 

under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent 

och maximal ljudnivå visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING 

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. 

Antalet svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med 

enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 

20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån 

innehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat har varierande 

känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats 

känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga 

frekvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den 



 

 

vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta 

ljudnivån anges i dBA.  

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den 

egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och 

innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men 

sedan reducerad med 6 dB. 

2.7 UTEPLATS 

Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta 

såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till 

bostaden. Riktvärden för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärde eller 

frifältskorrigerat värde. 

  

                                                   
2 ”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008 



 

 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. 

3.1 TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, 

med förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. 

Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om 

bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 

2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 

i anslutning till bostad 

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 

kvadratmeter.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå 

överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst 

hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det 

högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 

dB. 

  



 

 

4 UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

• 16 9043 Tillbyggnad & fasadrenovering, Kv. Köpmannen, 

Hässleholm, Fotomontage 2017-03-07, utfört av Sesam 

Arktitektkontor. 

• Fastighetskartan och Laserdata inköpt från Metria 2018-09-27 

• Trafikrapport Mätdata insamlad 2018-04-23 – 2018-04-30, Trafikia, 

daterad 2018-05-17, tillhandahållet av Hässleholms kommun 

• Mejlkommunikation mellan WSP och Karolina Nilsson på 

Hässleholms kommun, daterad 2018-11-29. 

•  Trafikuppgifter järnväg T18 och bullerprognos 2040, Trafikverket, 

2018-07-09. 

• Mejlkommunikation mellan WSP och Magnus Backman på 

Trafikverket, daterad 2018-10-22. 

4.1 SPÅRTRAFIK 

Trafikunderlaget för spårtrafik som ligger till grund för beräkningar visar vilka 

tågtyper som trafikerar linjen, fördelningen mellan olika tågtyper, antal tåg 

som passerar per dygn, medel- och maximala tåglängder, dimensionerande 

tågtyper för maximal ljudnivå, högsta tillåtna hastighet samt begränsande 

hastigheter för spår. 

Trafikunderlag för år 2018 och prognosår 2040 har tillhandahållits av 

Statistical service, Trafikverket. Trafikflöden, längd på tåg samt hastigheter 

för prognosår 2018 redovisas i Tabell 1 och framtida tågtrafik för prognosår 

2040 redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 1. Trafikinformation för spårtrafik genom Hässleholm, år 2018. 

Tågtyp 
Antal 

(tåg/dygn) 

Medellängd  

(m) 

Maxlängd  

(m) 

Hastighet (STH) 

(km/h) 

Gods 52 581 720 70 

X2 29 165 330 40 

Pass 9 277 417 40 

X10/11 24 51 100 40 

X31/32 81 154 240 40 

X60 111 81 150 40 

* Som schablon används 40 km/h för tåg som stannar på stationen 

 

Tabell 2. Trafikinformation för spårtrafik genom Hässleholm, prognosår 2040. Original data 
redovisas som vmd. Omräkningen: ådt=0,9*vmd. 

Tågtyp 
Antal 

(tåg/dygn) 

Medellängd  

(m) 

Maxlängd  

(m) 

Hastighet (STH) 

(km/h) 

Gods 76 567 750 70 

X2 -   40 



 

 

Pass 2 260 360 40 

X10/11 -   40 

X31/32 49 160 240 40 

X60 274 131 340 40 

* Som schablon används 40 km/h för tåg som stannar på stationen 

I beräkningsmodellen antas att:  

• Högsta tillåtna hastighet för respektive tåg enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Högsta tillåtna hastighet som ansats i beräkningsmodell för respektive tågtyp. 

 

• Samtliga godståg passerar Hässleholm C vid högsta tillåtna 

hastighet på 70 km/h vid passagespår. 

• Samtliga passagerartåg och snabbtåg stannar på Hässleholm C. 

Högsta tillåtna hastighet på 40 km/h vid perrongspår ansätts för 

samtliga passagerar- och snabbtåg. 

• På södra stambanan norr respektive söder om Hässleholm C 

stationsområde kör samtliga tåg vid sin högsta tillåtna hastighet 

enligt Tabell 3 eller angiven hastighetsbegränsning för bandelen - 

om den är högre. Hastighetsbegränsningen för bandelen är 160 

km/h för godståg, 175 km/h för passagerartåg och 200 km/h för 

snabbtåg.  

• Samtliga tåg passerar spår 3 på Hässleholms C, det vill säga det 

centralt placerade spåret inom spårområdet. Stationen har totalt fem 

spår. 

• Banunderhållet på den befintliga sträckan är normal. Det vill säga 

ingen korrektion av ljudemissionsnivåerna görs på grund av 

bristande underhåll av räl, sliper eller annan spåranläggning.  

Växlar har placerats ut på spåret enligt NJDB, som är Trafikverkets 

internetplattform för tåginformation. Varje växel ger en korrektion i 

beräkningsmodellen på +6 dB ökad ljudemission över 10 meter spårlängd.   

Där södra stambanan korsar Kristianstadvägen, söder om Hässleholm C, går 

spåret på en bro med ballast. En korrektion i beräkningsmodellen på +3 dB 

ökad ljudemission görs för den del av spåranläggningen som går på bro med 

ballast. 



 

 

4.2 VÄGTRAFIK 

Trafikunderlag för mätningar utförda 2016 och 2018 har tillhandahållits av 

Hässleholms kommun. Uppräkning till prognosår 2040 har gjorts av WSP 

Akustik enligt överenskommelse med kunden och kommun. Därmed har 

ökningar på 1,1 %/år och 1,8%/år använts för personbilar respektive 

tungfordon. 

Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna år 2018 samt 
prognosår 2040 presenteras i Tabell 4  respektive Tabell 5. 
 

Tabell 4. Trafikinformation för vägtrafik, år 2018 

Väg 

Mätår för 

trafikräkning 
ÅDT år 2018 

(antal fordon) 

Andel tung 

trafik för år 

2018 (%) 

Andel trafik  

kl. 22-065 (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Frykholmsgatan  20181 1000 25 11 50 

Godtemplargatan  20181 1500 25 11 50 

Vattugatan  20181 100 03 11 50 

Järnvägsgatan 20161 4050 7,1 11 50 

Första Avenyn - - - - - 

Andra Avenyn 20161 6050 7,1 11 50 

Östergatan 20161 5800 6,2 11 50 

Kristianstadsvägen 2018 12650 5,5 11 50 

1. Uppskattade trafikuppgifter enligt överenskommelse med Karolina Nilsson på Hässleholms kommun, epost 
daterat 2018-11-28. 

2. Andelen trafik nattetid ansätts schablonmässigt till 11 % av den totala trafiken på ett dygn. 

3. Se avsnitt 4.2.1. 

 

  



 

 

Tabell 5. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040 

Väg 

Mätår för 

trafikräkning 

till underlag 

för 

uppräkning 

ÅDT 

uppräknat till 

prognosår 

2040 

(antal fordon) 

Andel tung 

trafik för 

prognosår 

2040 (%) 

Andel trafik  

kl. 22-065 (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Frykholmsgatan  20181 1350 28 11 50 

Godtemplargatan  20181 2000 28 11 50 

Vattugatan  20181 130 03 11 50 

Järnvägsgatan 20161 5200 8,2 11 50 

Första Avenyn - - - 11 50 

Andra Avenyn 20161 7800 8,2 11 50 

Östergatan 20161 7450 7,1 11 50 

Kristianstadsvägen 2018 16200 6,3 11 50 

1. Uppskattade trafikuppgifter enligt överenskommelse med Karolina Nilsson på Hässleholms kommun, epost 
daterat 2018-11-28. 

2. Andelen trafik nattetid ansätts schablonmässigt till 11 % av den totala trafiken på ett dygn. 

3. Se avsnitt 4.2.1. 

 

4.2.1 Antagande 

Vid en väg med högst 200 passager per dygn med tunga fordon har den 

maximala ljudnivån för personbilar användas för beräkning av maximalnivåer 

vid fasad. För maximalnivå vid uteplats, vid högst 100 passager/dygn med 

tunga fordon, har den maximala ljudnivån för personbilar användas. Antagen 

ovan för bedömning av maximala ljudnivåer baseras på Boverkets yttrande i 

Länsstyrelsen i Stockholms publikation ”Buller och planering V” från 2016. 

 

4.3 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

4.3.1 Markabsorption 

Enligt Nordisk beräkningsmodell skall markabsorption sättas till hård eller 

mjukmark, d.v.s. en absorptionsfaktor på 0 respektive 1 (100 %). Valet av 

absorptionskoefficient har gjorts utifrån Lantmäteriets klassificeringssystem 

för markskikt samt Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller 

i Stockholms län3. 

4.3.2 Terrängmodell 

I beräkningsmodellen har en terrängmodell skapats av Metria/Lantmäteriet 

LAS-data. Denna data består av ett punktmoln med koordinatsatta 

höjdpunkter, som inhämtats via flygburen lidar-scanning, med mycket hög 

höjdnoggrannhet. 

                                                   
3 Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län , rapport 2016:03, 

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting, pp. 11 (1), 2016 



 

 

4.3.3 Höjdsättning av byggnader 

Höjdsättning av byggnader i beräkningsmodeller har gjorts utifrån 

Metria/Lantmäteriets LAS-data. 

4.4 BYGGNAD I MODELLEN 

Byggnadens utformning i modellen, där fastigheten i dagsläget redan har två 

våningar ut mot Andra Avenyn, två våningar skall byggas till på detta, och 

även byggas ihop med en ny del som vetter ut mot Frykholmsvägen, se 

Figur 5 och Figur 6. 

 

Figur 5 Illustration av utbyggnaden (gulmarkerad) i modellen från sidan. 

Befintlig byggnad 

Utbyggnad 

Tillbyggnad 



 

 

 

Figur 6 Illustration av utbyggnaden (gulmarkerad) i modellen ovanifrån. 

5 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet 

SoundPlan version 8.0. I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell 

modell som inkluderar terräng, byggnader och spår. Beräkningarna tar 

hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket 

innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen. 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 

rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19964, rapport 

4653. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för 

beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen 

utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande 

trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria 

däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters 

avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett 

medvindsförhållande. 

Beräkningar för buller från spårbunden trafik är utförda enligt 

Naturvårdsverkets rapport Buller från spårbunden trafik – Nordisk 

beräkningsmodell 1996 rapport 49355. Beräkningsmodellen för tågbuller 

gäller för sommarförhållanden och barmark vid medvindsförhållanden eller 

inversion. 

                                                   
4 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996 
5 Rapport 4653. Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996 

Befintlig byggnad 

Tillbyggnad 

Utbyggnad 

Innegården 



 

 

I beräkningarna behandlas marken som hård eller mjuk beroende på 

marktyp. Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av 

buskar och träd. Detta innebär att man för mottagare har beräknat för ett 

bullrigt läge, då eventuella mindre ytor med mjuk mark för individuella 

byggnader och våningsplan kan innebära lägre lokala ljudnivåer i praktiken. 

Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga 

reflexer. Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan 

reflex i den egna fasaden. Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket 

innebär att det endast är beräknade ljudnivåer vid fasad som är jämförbara 

med riktvärdena.  

Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden där alla 

beräkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en svag positiv medvind 

från ljudkälla till mottagare för att ljudnivåerna inte ska underskattas. 

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har 3e ordningens reflektioner 

använts och vid beräkning av ljudnivån för uteplats, 1,5 meter över mark, har 

3e ordningens reflektioner använts. Mottagarhöjd vid samtliga bostadshus 

har satts till 2 meter för första våningsplanet och 2,8 meter för övriga 

våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med 

upplösningen 5x5 meter.  

Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för vägarna 

i samtliga scenarier. 

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos 

Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom 

trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens 

höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.  

  



 

 

6 RESULTAT 

Beräkningar av ljudutbredning har gjorts för dygnsekvivalent ljudnivå LAeq24h 

och för maximal ljudnivå LAFmax. Resultaten presenteras som 

ljudutbredningskartor och som ljudnivå vid fasad med sammanvägt 

ekvivalent ljudnivå för väg- och spårtrafik, samt som dygnsekvivalent och 

maximal ljudnivå för respektive trafikslag, på höjden 1,5 meter ovan mark. 

Beräkningarna har gjorts för enskilda mottagarpunkter vid fasad. Beräknade 

ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden dvs. utan inverkan av ljudreflex i den 

egna fasaden.  

Tabell 6 Förklaring av bilagor. 

Bilaga Beskrivning Tabellförklaring kolumnerna i 

bilagorna 

1 Sammanvägda 

ekvivalentljudnivåer från 

väg- och järnvägstrafik år 

2018 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

2 Sammanvägda 

ekvivalentljudnivåer från 

väg- och järnvägstrafik år 

2040 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

3 Maximal ljudnivå från 

vägtrafik 2018 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

4 Maximal ljudnivå från 

järnvägstrafik 2018 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

5 Maximal ljudnivå från 

vägtrafik 2040 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

6 Maximal ljudnivå från 

järnvägstrafik 2040 

Kolumn 1: våningsplan 

Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå 

Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik 

 

 

  



 

 

6.1 KOMMENTARER 

Resultaten som utgår från de utförda beräkningarna visar att det inte finns 

förutsättningar för fri utformning av lägenheter på Fastigheten 

Frykholmsgatan 23. Det skulle dock finnas förutsättningar för att bygga 

lägenheter i vissa delar av byggnaden om genomgående lägenheter eller 

lägenheter <35 m2 övervägs.  

Flera punkter runt om fasaden av Fastigheten Frykholmsgatan 23 klarar inte 

riktvärdena om ljudnivåer vid fasad både år 2018 och år 2040 enligt 

Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 

2017:359 eftersom samtliga beräknade punkter har ekvivalenta ljudnivåer vid 

fasad över 60 dBA. Riktvärdena på 70 dBA maximalnivå på fasaden 

överstigs för samtliga sidor av fasaden som vetter ut mot vägarna 

runtomkring fastigheten. 

Innegården skulle kunna anses som ljuddämpad sida. Genomgående 

lägenheter skulle då kunna övervägas för följande delar (se avsnitt 3.1 för en 

definition av genomgående lägenheter): 

• Mitten av utbyggnaden – både västra och östra sidorna har för höga 

maximala ljudnivåer vid respektive hörn p.g.a. både vägtrafik och 

spårvägstrafik (punkt 8 och delvis punkt 9 i bilagor). Däremot 

överskrids maximala ljudnivåer inte vid den lägsta våningen, östra 

sidan av utbyggnaden (punkt 9 i bilagor). Ekvivalent ljudnivåer 

uppfylls vid hela fasaden mod den ljuddämpade sidan. 

• Tillbyggnaden – samtliga punkter vid den ljuddämpade sidan mot 

innergården uppfyller riktvärdena förutom den högsta våningen vid 

den östra delen där den maximala ljudnivån är för hög (punkt 14 i 

bilagor). 

Riktvärdena uppfylls inte när det gäller balkonger (uteplatser) då vid samtliga 

utvändiga våningsplanen överstigs 50 dBA ljudekvivalentnivå samt 70 dBA 

maximala ljudnivåer. Därmed måste gemensam uteplats anordnas i 

anslutning till byggnaden. Riktvärdena uppfylls på innergården där både 50 

dBA ljudekvivalentnivå samt 70 dBA maximala ljudnivåer understigs. 
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