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1. Bakgrund och syfte 
På fastigheterna Skeppet 1 och 2 i Jönköping planeras för ombyggnation av 
bostadshus så att lägenheter tillkommer på vindsvåning. Då lägenheterna planeras 
som enkelsidiga men ej överstigande 35 m2 , behöver man säkerställa att riktvärdet 
för trafikbuller 65 dBA vid fasad för de aktuella smålägenheterna ej överskrids. 
Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan 
förväntas att uppträda. 

2. Riktvärden för trafikbuller 
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och 
flygtrafik vid bostadsbyggnader, där riktvärde för små lägenheter markerats med 
understrykning. 

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Förordning (2017:359). 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 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. 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 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. 

3. Förutsättningar 
De planerade bostadsbyggnaderna är belägna väster om Kortebovägen strax norr 
om Jönköpings centrala delar. Öster om fastigheten passerar den relativt högt 
trafikerade Kortebovägen och öster om Kortebovägen passerar järnvägen 
Jönköpingsbanan. Vindsvåning ligger ca 1,5 m indragen från fasadliv för övriga 
våningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Översikt över de aktuella fastighegterna, bild från Google Maps. 
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4. Trafikdata 
Vi har i utredningen utgått från trafikuppgifter som erhållits av Jönköpings kommun, 
(vägtrafiken) samt Trafikverket (tågtrafiken). I utredningen har vi studerat en 
framtidsprognos om 10 år för vägtrafiken. I framtidsprognosen har trafikflödena på 
Kortebovägen räknats upp med en schablon om 1% per år. För järnvägstrafiken har 
Trafikverkets prognos för 2040 använts. Hastigheten på tågen har i denna utredning 
satts till största tillåtna hastighet för aktuell bandel respektive tågtyp. På den aktuella 
delen av sträckan bedöms dock att hastigheten är lägre. 

Följande trafikuppgifter som framtidsprognoser ligger till grund för beräkningarna. 

 

Tågtyp  Antal per dygn 

 

 Hastighet 

Godståg 12 496m 100 km/h 

Pendeltåg 44 50m 120 km/h 

 

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Kortebovägen 18 226 7 % 40 km/h 

5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg- och 
tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 och SNV rapport 4935 och genomförts i 
programmet SoundPlan ver 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Modell över de aktuella byggnaderna med beräkningspunkter för vindsvåning. 
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Resultaten från beräkningarna redovisas i bilaga 01 där ekvivalenta nivåer vid fasad 
för planerade lägenheter på vindsvåning visas.   

Avseende uteplats så anger förordningen att man ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 

Förordningen anger även:  Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § 
första stycket 2 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 

För de aktuella vindslägenheterna gäller att två av dem mot gården har planerade 
balkonger. Om man ska uppfylla kraven på dessa gäller att tät skärm behöver 
uppföras på gavel samt långsida på dessa. För den norra balkongen behöver 
skärmen ha en höjd på 1,8 m och för den södra balkongen 2,2 m. Resultat av 
beräkningar för dessa balkonger visas i bilaga 02 samt 03. 

För de aktuella fastigheterna finns en gemensam uteplats på gården på baksidan av 
husen (stensatt plats med bord/stolar). 

 

 

 

Beräkningar av ljudutbredningen på gården (bilaga 04 samt 05) visar att man vid 
den uteplatsen klarar riktvärdet för ekvivalenta nivåer (50 dBA) och att maximal 
ljudnivå ligger mellan 75 – 80 dBA. Den maximala ljudnivån orsakas dock av 
passage av godståg, vilket är något som förekommer mindre än 5 ggr per timme. 
Förordningens krav på uteplats uppfylls därmed för den gemensamma uteplatsen 
på gården. 
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6. Kommentarer 
Beräkningarna visar att man ej överskrider ekvivalent nivå 65 dBA vid fasad vid 
vindsvåningen och att man därmed kan ha enkelsidiga lägenheter med en storlek av 
högst 35 m2 mot väg/järnväg. 

För uteplats gäller att den gemensamma uteplatsen på gården uppfyller 
förordningens krav avseende buller. Det räcker med en uteplats som klarar 
riktvärdena, därutöver kan privata balkonger vara mer bullerutsatta vilket innebär att 
de beräknade skärmlösningar som krävs för att klara uteplatskraven på dessa inte 
är nödvändiga om boende i vindslägenheter har tillgång till den gemensamma 
uteplatsen på gården.   



 



 



 



 



 


