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TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA 

 

SAMMANFATTNING 

Ljudnivåer från trafik för framtida bebyggelse i kvarteret Ritaren i Vara kommun har 
beräknats enligt gällande beräkningsmodell.  
 
Beräkningsresultatet visar att bullernivåerna på fasader har ekvivalentnivåer LAeq som ej 
överstiger riktvärdet 55 dB(A) om fasader ej läggs närmare Allégatan än c:a 20 m. Mot Östra 
ringleden kan byggnader placeras inom hela området.  
 
För bostäder med uteplats i anslutning till Allégatan på ett avstånd mindre än 35 m från gatan 
måste en alternativ uteplats anläggas på tyst sida.  
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1. UPPDRAGSGIVARE 

Vara Kommun, Stora Torget 8, 534 81 Vara. 
Kontaktperson: Karin Larsson, 0512-318 91, karin.larsson@vara.se. 

2. UPPDRAG 

På uppdrag av Vara Kommun, genom Karin Larsson, har Akustikverkstan utfört beräkningar 
av förväntade trafikbullernivåer för Kvarteret Ritaren i Vara kommun. Figur 1 nedan visar 
Kvarteret Ritaren. 
 

 
Figur 1: Kvarteret Ritaren, Vara Kommun. 

 

3. RIKTVÄRDEN GÄLLANDE BULLER FRÅN TRAFIK 

Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.  

 

Plats LpAeq,  
dB 

LpAFmax,  
dB 

Vid byggnadens fasad (utanför fönster) 55 - 
Vid uteplats 50 70 

Tabell 1: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder. 

Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella egna reflekterande ytor.  

Förordning (2015:216) föreskriver vidare att om den ekvivalenta ljudnivå utomhus (55 
dB(A)) som anges i tabell 1 ändå överskrids bör: 
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1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om riktvärdet gällande maximal ljudnivå på uteplats (70 dB(A)) ändå överskrids, bör nivån 
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06:00 och 22:00. 

4. TRAFIKSITUATION VID KVARTERET RITAREN 

Kvarteret Ritaren påverkas huvudsakligen av vägtrafik från Allégatan och Östra ringleden. 
Trafikmängd har hämtats från de mätningar av trafikmängd som NTF Skaraborg genom 
Albin Göransson utförde på nämnda gator under perioden 2016-02-02  - 2016-02-09. 
Uppmätt trafikmängd har sedan utökats med 20 % för att ta hänsyn till eventuell framtida 
trafikökning. Tabell 2 nedan visar använd trafikmängd, andel tung trafik och hastigheter.  
 

Trafikflöde  Antal fordon
 ÅMVD 

(mätning) 

Antal fordon
 ÅMVD 

+20% 

Andel 
tung 
trafik 

Hastighet  
km/h 

Allégatan  1691 2029 5% 50 

Östra ringleden  3039 3647 7% 70 

Tabell 2: Trafikflöde på Allégatan och Östra ringleden som användes vid beräkningarna. 

Figur 2 nedan visar var trafikflöde har uppmätts. Cirklarna visar var mätning av trafikflöde 
har genomförts av NTF Skaraborg. 
 

 
Figur 2: Visar var mätning av trafik genomförts för den här bullerutredningen. 
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5. BERÄKNINGSMETOD 

Beräkning av förväntade trafikbullernivåer i kvarteret Ritaren och dess närliggande 
omgivning 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 CadnaA ver. 4.6 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i CadnaA bygger på en digital tredimensionell modell 
av området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad. 

 

6. BERÄKNINGSRESULTAT 

Beräkningsresultat redovisas i bilaga 1-2 enligt nedan: 

1. Bilaga 1: Trafikbuller Leq24h, 1,5 m över mark 

2. Bilaga 2: Trafikbuller LAFmax, 1,5 m över mark 

 
Bilagorna visar ljudnivå som iso-linje på angiven höjd över marken. 
 
Beräkningsresultatet som visas i Bilaga 1 visar att bullernivåerna på fasader har 
ekvivalentnivåer LAeq som ej överstiger riktvärdet 55 dB(A) om fasader ej läggs närmare 
Allégatan än c:a 20 m. Mot Östra ringleden kan byggnader placeras inom hela området.  
 
Beräkningsresultaten som visas i Bilaga 2 visar att för tomter som placeras i anslutning till 
Allégatan så överstiger maximalvärden på delar av tomten riktvärdet på 70 dB(A). Detta 
innebär att om en uteplats placeras oskärmad närmare Allégatan än 35 m så måste även en 
uteplats anläggas på tyst sida som uppfyller riktvärdena LAeq 50 dB och LAFmax 70 dB.  
 
Alla avstånd har som referens mittlinje på Allégatan. 
  
  
 

 
      

 
Magnus Karlsson 
Civilingenjör i akustik 
 
 
Granskad av Mikael Norgren, 2016-02-25 
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BILAGA 1: TRAFIKBULLER LEQ24H, 1,5 M ÖVER MARK 
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BILAGA 2: TRAFIKBULLER LAFMAX, 1,5 M ÖVER MARK 

 
 


