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Förord 

Ny bostadsbebyggelse planeras inom kvarteret Storbommarna i Söderhamn. I 

samband med att planarbetet för området påbörjats anlitades Trivector i mars 

2020 för att utreda vilka ljudnivåer som uppnås vid den planerade bebyggelsen 

och om riktvärden överskrids föreslå åtgärder så att de klaras. 

Utredningen har genomförts av Lovisa Indebetou och Petra Ahlström har varit 

kvalitetsgranskare, båda på Trivector Traffic AB. Kontaktperson för uppdraget 

har varit Jonas Rydberg på Söderhamns kommun 

Lund juni 2020 
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1. Bakgrund och syfte 

Ny bostadsbebyggelse planeras inom kv Storbommarna i Söderhamns kommun. 

Norr om bebyggelsen går Södra Hamngatan och i söder går Södra Järnvägsgatan. 

I samband med detaljplanearbetet behöver bullersituationen därför studeras med 

hänsyn till buller från vägtrafik. Förslag ges även på bullerreducerande åtgärder 

om sådana behövs för att klara riktvärdena. 

 
Figur 1.1 Det studerade områdets läge (inringat i rött) i Söderhamn. Källa: OpenStreetMap 
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2. Beräkningsförutsättningar och beräkningsmetod 

2.1 Det studerade området 

Den planerade bebyggelsen består av tvåvåningshus och för beräkningarna antas 

att husen är cirka 7 meter höga. I västra delen av området planeras en länga med 

carportar. Denna byggnad antas fungera som en skyddande mur med höjden 

2,5 m. Förråd antas också ha en höjd av 2,5 m. 

  

 
Figur 2.1 Den nya planerade bebyggelsen 

Det studerade området förväntas bli något upphöjt jämfört med omkringliggande 

vägar och har därför vid beräkningarna av ljudnivåer antagits ligga 0,3 m högre 

än omkringliggande mark och vägar. 

2.2 Vägtrafik 

Bullerberäkningen har tagit hänsyn till trafik på Södra Hamngatan i norr och 

Södra Järnvägsgatan i söder. Enligt trafikmätning på Södra hamngatan år 2019 

var den totala trafikmängden 4 000 fordon per dygn varav 300 var tunga fordon. 

Det motsvarar knappt 8 % tunga fordon. Vid beräkningar av ljudnivåer ska man 

dock ta höjd för att trafiken kan komma att öka i framtiden. Därför har trafik-

Carport 
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mängden räknats upp till 2040 års värden enligt Trafikverkets allmänna trafik-

uppräkningstal för Gävleborgs län.1 År 2040 beräknas då den totala trafikmäng-

den på Södra Hamngatan uppgå till 4 600 fordon per dygn varav drygt 8 % är 

tunga fordon. 

Trafiken på Södra Järnvägsgatan bedöms av kommunen uppgå till cirka 200 for-

don per dygn varav den tunga trafiken är försumbar. På motsvarade sätt skulle 

då trafiken på denna gata år 2040 uppgå till 230 fordon per dygn. 

Utifrån förarbetena till Trafikverkets VGU2004 har andelen av den tunga trafi-

ken som går nattetid eller mest belastad timme dag/kväll antagits till 11 procent 

och motsvarande andel för den lätta trafiken antagits till 10 procent. 

Den skyltade hastigheten förbi det studerade området är 40 km/h på både Södra 

Hamngatan och Södra Järnvägsgatan.  

2.3 Beräkningsmetod 

Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta 

är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället. Bullernivåerna från vägtrafiken 

har i detta fall beräknats med hjälp av Soundplan version 8.2. Programmet bygger 

på den nordiska beräkningsmodellen för buller från vägtrafik som svenska Na-

turvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder. Upp till och 

med tredje ordningens reflexer tas med i beräkningarna.  

De bullernivåer som anges i resultaten är ekvivalent ljudnivå och maximal ljud-

nivå för prognosticerad trafik år 2040. Ekvivalentnivån beskriver den genom-

snittliga bullernivån över ett dygn. Maxnivån är det 5:e högsta värdet från väg-

trafiken som erhålls under tidsperioden (eftersom riktvärdena tillåter 5 överskri-

danden per natt eller per timme/dag/kväll).  

 

 

 
1 https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprakningstal_vagana-
lyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf 
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3. Riktvärden vid nybyggnad av bostäder 

Den 1 juni 2015 började en ny förordning2 om buller från trafik att gälla för bo-

städer där detaljplanearbetet påbörjats efter den 1 januari 2015. Genom beslut 

den 11 maj 2017 höjdes de i förordningen tidigare angivna riktvärdena vid fasad 

med 5 dBA.  

Formuleringarna i förordningen är inte helt entydiga, t ex avseende hur maximala 

ljudnivåer ska beräknas och om de fortfarande får överskridas av 5 fordon natte-

tid respektive per timme under dag och kvällstid. Boverket har dock tagit fram 

en skrift med ett antal vanliga frågor och deras svar på dessa som kan vara till 

stöd vid tolkningen. 

När det gäller de ekvivalenta ljudnivåerna framgår att riktvärdet från och med 

den 1 juli 2017 är 60 dBA vid fasad för större bostäder (> 35 m2). För små bo-

städer på högst 35 m2 är det ekvivalenta riktvärdet 65 dBA. Om riktvärdet över-

skrids i riktning mot vägen bör man klara 55 dBA på motsatt sida och minst hälf-

ten av bostadsrummen bör vara vända mot denna sida där 70 dBA i maximal 

ljudnivå inte heller överskrids nattetid (kl 22 - 06). Med bostadsrum avses sov-

rum och rum för daglig samvaro utom kök. För uteplatser bör riktvärdet 50 dBA 

i ekvivalent ljudnivå klaras. Klaras inte detta vid de uteplatser/balkonger som hör 

till varje lägenhet bör en gemensam uteplats finnas som uppfyller kraven. De 

maximala ljudnivåerna på uteplats ska helst klara 70 dBA och bör i vilket fall 

som helst inte överskrida riktvärdet med mer än 10 dBA högst 5 gånger per 

timme under dag/kväll. 

I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och de tidigare angivna riktvär-

dena för ljudnivåer inomhus gäller fortfarande. Nedan visas en sammanfattning 

över de ljudnivåer som bör klaras. 

Tabell 3-1 Ljudnivåer för buller från väg – och tågtrafik vid bostäder enligt förordning 2015:216 om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 och nya 
riktlinjer f o m 1 juli 2017 samt ljudnivåer inomhus enligt tidigare gällande riktvärden. 

Utrymme Ekvivalentnivå 
(dBA) 

Maximalnivå  
(dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad, bostad >35 m2 60  

-vid fasad, bostad ≤ 35 m2 65  

- vid fasad, skyddad sida*** 55 70 (nattetid)* 

- på uteplats** 50 70**** 

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt     ** Uteplats = iordningställd yta avsedd för vistelse ut-
omhus.    *** Dessa riktvärden gäller bara om den oskyddade sidan överskrider 60 dBA    **** Riktvärdet 
70 dBA bör klaras - men bör annars inte överskridas med mer än högst 10 dBA högst 5 gånger/timme 

 
2 Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 
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4. Beräkningarna av ljudnivåer 

Ljudnivåerna vid bostäderna presenteras här som 3D-bilder med olika färger på 

fasaderna för olika dBA-intervall. Dessa visade värden är frifältsvärden och kan 

direkt jämföras mot riktvärden. 

4.1 Ljudnivåer vid fasader utan åtgärder 

I Figur 4.1 och Figur 4.2 visas de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna inom 

området sett från söder respektive norr, om inga bullerskydd i form av t ex murar 

eller förråd i tomtgräns anläggs. I Figur 4.3 och Figur 4.4 visas motsvarande för 

de maximala ljudnivåerna. De visade ljudnivåerna är frifältsvärden och kan di-

rekt jämföras med riktvärdena.  

 
Figur 4.1 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader från söder år 2040 

 
Figur 4.2 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader sett från norr år 2040 
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Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostäder är 60 dBA vid fasad och 

50 dBA på uteplats. Vid jämförelse mot riktvärdena framgår att riktvärdet vid 

fasad på 60 dBA klaras vid alla bostäderna förutom vid de fasader som vetter 

mot Södra Hamngatan. Husen närmas Södra hamngatan måste då ha hälften av 

boningsrummen orienterade mot motsatt sida, i riktning bort från vägen 

Vid jämförelse med var uteplatser planeras, se Figur 2.1, framgår att riktvärdet 

på 50 dBA i ekvivalent ljudnivå kommer att klaras vid i princip alla de fasader 

som uteplatser planeras att anläggas mot. Enda undantaget är det västligaste huset 

i den mellersta husraden (inringat i Figur 4.2) där ljudnivåerna blir upp mot 

55 dBA vid den norra fasaden där uteplats planeras att förläggas. 

Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats är 70 dBA. Vid jämförelse med 

detta riktvärde framgår att det överskrids vid ett antal planerade uteplatser, se 

inringat i rött i figurerna nedan.  

 
Figur 4.3 Maximala ljudnivåer vid fasader sett från söder år 2040. 

 
Figur 4.4 Maximala ljudnivåer vid fasader sett från norr år 2040. 
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Summering av var överskridanden sker på uteplatser 

I  

Figur 4.5 visas med röd ring vilka uteplatser som får överskridande av något av 

riktvärdena om inga bullerskydd i form av t ex murar eller förråd anläggs i tomt-

gränserna. 

 

 

Figur 4.5 Överskridanden av riktvärden för uteplats år 2040 (markerade med röd ring) 
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4.2 Förslag till åtgärder och deras effekter 

För att klara riktvärdena vid samtliga uteplatser föreslås därför att alla de i 

 

Figur 4.5 inritade förråden anläggs och att de i söder, och längst i nordost dessu-

tom kompletteras med bullerskyddande murar eller bullerskyddande plank mel-

lan förråden och bostadshusen. När förråden anläggs kommer de dock att ge upp-

hov till vissa ljudreflexer vilket gör att det även mellan byggnaderna i norr be-

hövs bullerskydd. I Figur 4.6 visas var bullerskydd föreslås och hur höga de fö-

reslås vara för att riktvärden ska klaras på samtliga uteplatser. 

 

Figur 4.6 Förslag till bullerskydd, utöver skyddande förråd, för att klara riktvärden på uteplatserna år 
2040 (markerade med röda streck) 

1,8 m 

1,8 m 
1,8 m 

2 m 

2 m 

1,8 m 

1,8 m 



9 

 Trivector Traffic 

 

I figurerna nedan visas vilka ljudnivåer som uppnås med dessa bullerskydd. 

 
Figur 4.7 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader från söder med föreslagna bullerskydd/förråd år 2040.  

 
Figur 4.8 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader sett från norr med föreslagna bullerskydd/förråd år 2040 

 

  
Figur 4.9 Maximala ljudnivåer vid fasader sett från söder med föreslagna bullerskydd/förråd år 2040. 
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Figur 4.10 Maximala ljudnivåer vid fasader sett från norr med föreslagna bullerskydd/förråd år 2040. 

 

Av figur 4.9 visas att de maximala ljudnivåerna på baksidan av två av husen längs 

Södra Hamngatan kommer att överskrida de 70 dBA i maximal ljudnivå som 

krävs m h t att ljudnivån i motsatt riktning är över riktvärdet på 60 dBA i ekvi-

valent ljudnivå. Kontroller av ljudnivåerna i dessa punkter visar dock att över-

skridanden är mycket små (0,4 dBA i en punkt för det västligaste av de båda 

husen, och 0,2, 1,0 respektive 1,5 i de tre beräkningspunkterna för östligaste av 

dem) och då det är få delar av fasader som får överskridanden och överskridan-

dena är små kan detta nog accepteras. Byggs det bullerskyddande planket/muren 

i östlig tomtgräns för det östligaste huset högre än det som krävs för att klara 

riktvärdet vid uteplatsen sänker det ljudnivåerna bara marginellt. Om bullerskyd-

det höjs från 1,8 m till 2,5 m blir de maximala ljudnivåerna på övre våningsplan 

här bara cirka 0,3 dBA lägre och det är fortfarande ett visst överskridande. 

4.3 Krav på fasadernas ljuddämpande förmåga 

De maximala ljudnivåerna vid fasad år 2040 blir upp mot 86 dBA och de ekvi-

valenta ljudnivåerna upp mot 63 dBA i riktning mot Södra Hamngatan. För att 

klara riktvärdet om högst 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i max-

imal ljudnivå inomhus krävs att fasaderna där dämpar ljudnivåerna med upp mot 

41 dBA vilket bl a kräver speciellt bullerdämpande fönster och ventiler i riktning 

mot vägen.  

Notera dock att om man precis klarar riktvärdena inomhus så motsvarar det ljud-

klass C. Vill man erbjuda de boende en bättre ljudmiljö bör man eftersträva lägre 

ljudnivåer än så, helst ljudklass A eller åtminstone ljudklass B. Det kräver då 

ännu bättre ljuddämpning i fasaden. Ju mer buller som fasaderna dämpar desto 

bättre ljudmiljö får de boende inomhus.  
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