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Sicklaön 13:43, Sjökullens väg 
 

Bakgrund och underlag 
Styckning av fastighet Sicklaön 13:43 kommer att möjliggöra byggnation av ett bostadshus. 
Fastigheten ligger x meter från väg 222 vilket kan vara inom influensområde för buller. För 
bedömning av bullret har kommunens bullerkartläggning använts som underlag. 

Beräkningar 

 

 
Figur 1. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. 

Bullerkartläggning med beräkningar har utförts på ekvivalent ljudnivå, 2 m över mark och 

vid fasad för befintliga bostäder, för trafikscenario 2014-2015. I figur 1 visas den 

dygnekvivalenta ljudnivån på den avstyckade tomten och den är mindre än 55 dBA. Vid den 

befintliga bostaden på aktuell fastighet är ekvivalent ljudnivå 50-51 dBA på våning 1 och 2.  

 

Vid bedömning av framtida bostäder ska ett prognosår på minst år 2030 beaktas. Enligt 

framtagen prognos år 2030 för vid byggnationerna i Centrala Nacka så kommer trafiken på 

Värmdöleden öka från ca 65 000 fordon till 120 000 fordon per dygn. Samma prognos visar 

på en trafikökning från ca 450 fordon till 1100 fordon per dygn på Vikdalsvägen. Den 

källan som är ger den ekvivalenta ljudnivån är Värmdöleden och den som ger den maximala 

ljudnivån är Vikdalsvägen.  

 

Med nämnda trafikökningar kommer den ekvivalenta ljudnivån öka med cirka 3 dB, vilket 

gör att en ny bostadsbyggnad kommer klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

se riktvärden för trafikbuller nedan. 
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Riktvärdet vid uteplats är 50 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudnivå. Stor del 

av tomten har en ekvivalent ljudnivå som överstiger 50 dBA med dagens trafiksituation och 

cirka 3 dB högre år 2030. Med trafikökning på Vikdalsvägen och bibehållen andel tung 

trafik kommer antal tunga fordon per timme ej överstiga 10 passager, vilket gör att 

bedömningen av maximal ljudnivå vid uteplats kan göras med avseende på maxnivå från 

lätta fordon. Den maximala ljudnivån blir 70 dBA cirka 35 meter in från fastighetsgräns. 

För den nya bostaden på fastigheten måste en uteplats bullerskyddas med hjälp av det egna 

bostadshuset alternativt lokala skärmar för att klara riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

samt 70 dBA maximal ljudnivå. Åtgärder för att klara ljudnivåer vid fasad och uteplats 

måste visas i bygglovet.  

Nationella riktvärden för trafikbuller 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

Trafikbuller, vilken trädde i kraft 2015-06-01 och gäller för planer påbörjade från och med 

2015-01-02 varför denna antas vara gällande. 

 
Tabell 1. Riktvärden: vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 55/60a  

 på uteplats 50 70b 

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 ≤ 55 dBA och maximal ≤ 70 dBA 

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

 

Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR. Dessa föreskriver riktvärdena 

LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte 

överskridas med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt.   

 

 

Upprättad av:  

Sofia Sjölinder 

Bullerexpert, miljöenheten 


