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Bilagor Ritningar 13184 A01 – A06 

1. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653). Beräkningarna har 

utförts 5 respektive 10 m över mark. 

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Aktuella bullerkällor är trafiken på väg E18 och Granhammarsvägen. 

På ritning 13184 A01-A03 redovisas ekvivalenta ljudnivåer 5 m över mark i steg 

om 5 dB(A) samt på ritning 13184 A04-A06 10 m över mark. 

2. Bullerskyddsåtgärder 

Tre åtgärdsprinciper för bullerdämpande åtgärder kan vara aktuella längs sträckan. 

 Bullerskydd längs vägarna 

 Utformning av byggnader 

 Lokala bullerskydd vid/på byggnader 

Bullerskydd längs vägen 

Med 3,5 m högt bullerskydd längs E18, på i princip hela sträckan kan trafikbullret 

sänkas med ca 5 dB(A) i området. 

Utformning av byggnader 

Vid ekvivalentnivåer på 56-60 dB(A) kan byggnaderna utformas så att målet 

högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla boningsrum kan uppnås. Exempel på 

åtgärder är lämplig placering av byggnaderna, balkonger mer täta räcken och 

ljudabsorbenter i balkongtaken samt burspråk. 
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Balkonger med täta räcken 

Balkonger kan användas för dämpning av trafikbullret till bakomliggande fönster. 

Genom att förse balkongen med täta räcken och en ljudabsorbent i balkongtaket 

kan trafikbullret minskas med ca 5 dB(A). Ljudabsorbenten i balkongtaket måste 

vara balkongbred och minst 1,5 m bredd. 

Burspråk 

Genom att förse rum med burspråk kan, beroende på ljudinfallets riktning och 

bullerregnets styrka, upp till 15 dB(A) dämpning av bullernivåerna erhållas vid ett 

fönster i burspråket. Genom att förse ett eller flera rum i lägenheten med burspråk 

kan målet inomhus med vädringsöppet fönster innehållas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullerskydd vid/på byggnaden 

Vid ekvivalentnivåer på 56 – 60 dB(A) kan i kombination med lämplig 

byggnadsutformning trafikbullernivån sänkas vid boningsrum med lokala 

bullerskydd, exempel lokalt bullerskydd på balkong eller uteplats. 

Lokala bullerskydd på balkonger och uteplatser 

Med lokala bullerskydd på balkongen samt ljudabsorbenter i balkongtaket kan, 

beroende på ljudinfallets riktning, upp till 15 dB(A) dämpning av bullernivåerna 

erhållas vid fönster som vetter mot balkongen. En avskärmning som omfattar tätt 

räcke samt högst 50 % av den ytan mellan balkongräcket och balkongtaket 

accepteras i stor omfattning och 75 % avskärmning i ”enstaka fall”. 

Exempel nedan 
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3. Trafikuppgifter 

Följande trafikuppgifter för dagens situation ligger till grund för beräkningarna. 

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

E18 35 000 12 % 110 

Granhammarsvägen 9 000 8 % 50 

 














