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Sammanfattning 

Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom Christian Hansen fått i 

uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 

fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 

stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 

planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 

 

Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls 

riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

 

Den gemensamma uteplatsen som planeras på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 

 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 

Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
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BILAGOR 

Bilagorna avser beräknad ljudnivå vid fasad från vägtrafik, för prognosår 2040 

1. Dygnsekvivalent ljudnivå  

2. Maximal ljudnivå dag/kväll (medeltimme, kl. 06-22) 

3. Maximal ljudnivå natt (kl. 22 – 06) 

4. Dygnsekvivalent ljudnivå med balkongräcken, för balkonger mot Kapellgatan  
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1 Bakgrund 

Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom Christian Hansen fått i 

uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 

fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 

stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 

planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset, där varje lägenhet har minst en enskild balkong. 

En gemensam uteplats planeras även på bakgården. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 

 

Planområdets geografiska läge visas i Figur 1 och situationsplanen i Figur 2.  

 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge är markerat med en röd ring. Minkarta.lantmateriet.se. 

 
Figur 2. Situationsplan för det nya flerbostadshuset som planeras på fastigheten Domaren 15. En gemensam 

uteplats planeras på bakgården. 

 

 

N 

Gemensam uteplats 
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Planlösningar visas i Figur 3 - Figur 6 och fasader i Figur 7. 

 

 
Figur 3. Bottenvåning, där en lägenhet planeras (till vänster i bild). 

 

 
Figur 4. Första våningen (1 trappa), med 4 lägenheter. 

 

 
Figur 5. Andra våningen (2 trappor), med 4 lägenheter. 

Kapellgatan  
N 

Kapellgatan   
N 

Kapellgatan  
N 



 

L:\2020\2020-086 ER Domaren 15 Vaxholm, trafikbullerutrednin, Nordisk Kombination Arkitekter AB\Rapporter mm\2020-086 r01 rev01 Domaren 15 Vaxholm, 

trafikbullerutredning.docx 

 

 Domaren 15 Vaxholm, trafikbullerutredning 

 Rapport nummer 2020-086 r01 rev01 

 2020-09-14, s 7 (10) 

 
Figur 6. Vindsplan, med 2 lägenheter. 

 

 
Figur 7. Fasader. 
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Vy från söder                                                                Vy från väster   

Vy från norr                                                                  Vy från öster   
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2 Bedömningsgrunder 

2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 

grund för bedömningen i denna utredning. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 

b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 

tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 

kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

3 Underlag 

Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria, 2020-08-24. 

- Situationsplan, planlösningar, fasader och sektioner erhållna från Fanny Vallo, Nordisk 

Kombination Arkitekter AB, 2020-08-24. 

- Vägtrafikuppgifter för väg 274 hämtades från Trafikverkets hemsida, 2020-08-21. 

Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar erhölls av Adam Hjort, Vaxholms stad,  

2020-08-24, 2020-08-27 och 2020-09-01. 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Google Maps och 

Eniro.se. 

 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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4 Beräkningsförutsättningar 

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.1. 

Beräkningarna har utförts med 3 reflexer.  

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 

förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria. Vägbanor, parkeringar, och 

vattenytor har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt 

mjuk. 

4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 

Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 

bullerskyddsskärmar har kunnat identifieras. 

5 Trafikuppgifter 

Vägtrafikuppgifter för väg 274 är hämtade från Trafikverket och är uppräknade till år 2040 enligt 

deras EVA-modell. Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar har erhållits från Vaxholms stad. En 

uppräkningstakt på 1,2% per år har använts. 

 
Tabell 3. Använda vägtrafikuppgifter.  

Vägnamn/sträcka  
Hastighet 

[km/h]  

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Väg 274 50 2018 / 2040  8 000 / 10 900  8 / 8 

Kungsgatan 30 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Hamngatan 30a) 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Rådhusgatan 30 2017 / 2040  900 / 1 200  2 / 2 

Kapellgatan 30 2017 / 2040  500 / 700  0 / 0b) 

a) Delvis gångfart på denna gata med medelhastighet 10 km/h. 

b) Endast enstaka tunga fordon till och från Coops lastintag kan förekomma dag- och kvällstid. Det 

finns därmed ingen risk för överskridande enligt förklaring b) i Tabell 1 (för tunga fordon). 

6 Resultat och åtgärdsförslag 

Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 

Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 

om högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad på ljuddämpad 

sida. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen 

fasad). Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 
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6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad 

Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad, se Bilaga 1. 

Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad. 

6.2 Ljudnivå vid uteplats 

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 

gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll uppfylls. 

Uteplatser planeras i form av en gemensam uteplats på bakgården samt enskilda balkonger. 

 

Bedömningen av ljudnivå vid uteplats utgår från de beräknade ljudnivåerna vid fasad för 

dygnsekvivalent ljudnivå (Bilaga 1) och maximal ljudnivå dag/kväll (Bilaga 2). 

 

Den gemensamma uteplatsen på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 

 

Balkonger som vetter mot bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. För balkonger som vetter 

mot Kapellgatan överskrids den dygnsekvivalenta ljudnivån med 1 – 2 dBA. För att förbättra 

ljudmiljön på dessa balkonger kan de förses med täta balkongräcken med en höjd på minst 1 m, se 

Bilaga 4. Räckena behöver i sådana fall sträcka sig runt hela balkongerna och vara helt täta (själva 

elementen samt anslutningar mot fasad och golv). Eftersom de boende har tillgång till en 

gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena är täta balkongräcken dock inget krav, endast en 

rekommendation (fyra av lägenheterna har även tillgång till ytterligare en enskild balkong som 

vetter mot bakgården, där riktvärdena uppfylls). I Figur 8 nedan visas vilka balkonger som 

rekommenderas att förses med täta balkongräcken för att erhålla en god ljudmiljö vid samtliga 

uteplatser som planeras. 

 

 
Figur 8. Balkonger markerade i gult rekommenderas att förses med täta balkongräcken (vy från söder, balkonger 

som vetter mot Kapellgatan). 

6.3 Ljudnivå inomhus 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 

Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. Maximal ljudnivå nattetid visas i 

bilaga 3 (ska användas vid projekteringen för ljudnivå inomhus). 

 



Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
12020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Maximal ljudnivå vid fasad
under dag/kväll (medeltimme,
kl. 06-22)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
22020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Maximal ljudnivå vid fasad
under natt (kl. 22-06)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
32020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
med balkongskärmar (1 m höga),
för balkonger mot Kapellgatan

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
42020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost
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