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1. Bakgrund och syfte 
Vid kvarteret Flodhästen i Kalmar arbetar Kalmar kommun med en ny detaljplan för 
främst handel och bostäder. Området består i huvudsak av det gamla Rifa området 
som delvis redan i nuläget förändrats genom det nya polishuset i söder med 
angränsande vägtrafik.   

Den nya detaljplanen omfattar en hel del förändringar i trafiken med bl a ny 
cirkulationsplats vid Erik Dahlbergs väg och ökade trafikmängder, men även 
reducerade tillåtna hastigheter. Syftet med trafikbullerutredningen är att redovisa hur 
situationen ser ut i nuläget vid de befintliga bostäderna samt hur dessa påverkas av 
den nya detaljplanen med dess trafikförändringar. Utredningen skall också visa 
förutsättningarna för nybyggnation av bostäder med avseende på trafikbuller inom 
detaljplanen.  

2. Riktvärden för trafikbuller 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
redovisas i sammanfattning nedan. 
 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

Inomhus  30    45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats       70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
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För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från 
riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer 
vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i 
planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och 
spårtrafik”. Nedan anges några av de vägledande principerna som enligt Boverket 
bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad uppgår till 55 – 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma 
en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 
– 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör 
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

 

• Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en 
ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, 
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid 
vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid 
fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid 
uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. 

3. Förutsättningar 
Det aktuella området består i huvudsak av det gamla Rifa området och den 
planerade bebyggelsen angränsar i söder mot Galggatan och i norr mot 
Perstorpsvägen. Väster om området ligger Arlas industrianläggning och i öster 
bostadskvarteren Stadsgården.  

Den förändrade trafiksituationen kommer främst påverka befintliga bostäder inom kv 
Fasanen 1 och kv Stadsgården 1. Den nya anslutningen till Galggatan via ny 
cirkulationsplats på Erik Dahlbergs väg kommer mellan polishuset och kv Fasanen 
1. Således bör det västra bostadshuset inom denna fastighet innehålla de bostäder 
som får störst skillnad i trafik i bostadens närhet. 

Inom kv Flodhästen är det främst bostäderna som planeras utmed galggatan och 
Perstorpsvägen som utsätts för trafikbuller.   

I figurerna nedan framgår det aktuella området dels i nuläget (figur 1) och dels som 
fullt utbyggd detaljplan (figur 2). 
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Figur 1  Figuren visar sketchup modell av nuläges situationen. I figuren framgår bl a Erik Dahlbergs 

väg i förgrunden med det nybyggda polishuset samt befintliga bostäder vid kv Fasanen och 

Stadsgården i öster.   

 

Figur 2  Figuren visar sketchup modell av fullt utbyggd detaljplan från nästan samma vy som figur 1. I 

figuren framgår bl a Erik Dahlbergs väg i förgrunden med det nybyggda polishuset. Modellen innehåller 

dock inte den nya cirkulationsplatsen vid Erik Dahlbergs väg i figurens nedre högra hörn. 
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Beräkningar har utförts dels för situation nuläge för de befintliga bostäderna samt 
dels för en framtidsprognos år 2030 med fullt utbyggd detaljplan. Trafikflöden har 
erhållits från Kalmar kommun. I figur 3 och 4 framgår de trafikflöden som legat till 
grund för beräkningarna.  

För situation nuläge är hastigheten 50 km/h inom hela området och för 
framtidsscenariot 40 km/h. Andelen tung trafik är 5% inom hela området förutom 
Perstorpsvägen där den är 10%. 

 

Figur 3  Trafikflöden för situation nuläge. Figuren visar ÅDT för trafikmätningar genomförda under 

2010, TM(10) och/eller 2011 TM(11).    
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Figur 4  Trafikflöden för situation trafikprognos år 2030. Figuren visar ÅDT för prognosår 2030 inom 

parenteserna.   

4. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodeller för vägtrafikbuller, 
SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.1. 

5. Resultat från beräkningar 
Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor som ljudutbredningskartor på två 
meters höjd samt ljudnivåer vid fasader enligt nedan. 

Bilaga 01 Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå nuläge  

Bilaga 02 Ljudutbredning maximal ljudnivå nuläge 

Bilaga 03, 04 Ekvivalent ljudnivå vid befintliga bostadsfasader nuläge  
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Bilaga 21 Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå situation 2030  

Bilaga 22 Ljudutbredning maximal ljudnivå situation 2030 

Bilaga 23, 24 Ekvivalent ljudnivå vid befintliga bostadsfasader situation 2030 

Bilaga 25, 26 Ekvivalent ljudnivå vid planerade bostadsfasader situation 2030 

6. Ljudnivåer vid befintliga bostäder 
På stora delar av fasaderna inom kv Fasanen 1 och kv Stadsgården 1 som ligger 
mot gatutrafiken är de ekvivalenta ljudnivåerna i nuläget över 55 dBA.  

Inom kv Stadsgården 1 har fasaderna mot Galggatan ekvivalenta ljudnivåer strax 
under eller över 55 dBA i nuläget. De värst utsatta lägenheterna har en ekvivalent 
ljudnivå på 58 dBA. Med anledning av den relativt omfattande prognosticerade 
trafikökningen till år 2030 ökar de ekvivalenta ljudnivåerna vid dessa fasader med 1-
2 dBA. Detta trots att hastigheten reduceras till 40 km/h. De värst utsatta 
lägenheterna har en ekvivalent ljudnivå på 59 dBA, några lägenheter har dock 
fortfarande inte över 55 dBA. 

Inom kv Fasanen 1 har fasaderna mot Galggatan ekvivalenta ljudnivåer strax under 
eller över 55 dBA i nuläget. Den befintliga muren vid parkeringen verkar något 
bulleravskärmande på bottenvåningen. De värst utsatta lägenheterna har en 
ekvivalent ljudnivå på 56 dBA. I trafiksituationen för år 2030 ökar de ekvivalenta 
ljudnivåerna vid dessa fasader med ca 2 dBA. De värst utsatta lägenheterna har en 
ekvivalent ljudnivå på 58 dBA. Lägenheterna på bottenvåningen har dock ljudnivåer 
under 55 dBA. 

Bostäder inom kv Fasanen 1 med fönster mot Stagneliusgatan får en betydligt lägre 
ekvivalent ljudnivå i framtidsprognosen mot nuläget. Detta med anledning av både 
minskad trafik och sänkt hastighet. Från att i nuläget ha ca 59-61 dBA vid fasaderna 
får man för år 2030 ca 54-56 dBA. 

Den nya anslutningsvägen mellan Galggatan och Erik Dahlbergs väg kommer 
väster om kv Fasanen 1 och kommer ansluta till en ny cirkulationsplats vid Erik 
Dahlbergs väg. För bostadshuset i väster inom kv Fasanen 1 innebär detta en 
förhållandevis stor förändrad trafiksituation. Fasaden är dock även i nuläget utsatt 
för trafikbuller från Galggatan och Erik Dahlbergs väg och har ekvivalenta ljudnivåer 
på mellan 54-58 dBA. Om inga bullerskydd utförs vid den nya vägen ökar ljudnivån 
till mellan 57-59 dBA. Vid den nya anslutningsvägen planeras dock ett bullerskydd 
som ansluter mot den befintliga muren vid parkeringarna. Om bullerskyddet utförs 
enligt figuren nedan blir ljudnivåerna enligt resultaten i bilagorna och den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasaden mellan 52-59 dBA. 
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Figur 5  I rött framgår det studerade bullerskyddet, samt angiven höjd över vägbana.    

De maximala ljudnivåerna inom kvarteren blir i stort sett oförändrade efter 
trafikförändringarna. Samtliga innergårdar har ljudnivåer som med marginal 
understiger riktvärdet på 70 dBA. 

7. Övriga åtgärder inom befintliga bostäder 
De riktvärden som anges i tabellen i kap 2 gäller vid nybyggnad av bostäder eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. För åtgärder i befintlig miljö har 
åtgärdsplaner oftast använt en ekvivalent ljudnivå på 65 dBA eller en maximal 
ljudnivå på 80 dBA, och har haft syftet/målet att uppfylla riktvärdena inomhus. 

Om den förändrade trafiksituationen bedöms som en väsentlig ombyggnad i 
trafikinfrastrukturen skall åtgärder utföras på både den ekvivalenta och maximala 
ljudnivån på flertalet bostäder inom kv Fasanen och kv Stadsgården. Ovan har 
beskrivits bullerreducerande åtgärder i form av bullerskyddsskärm vid den nya 
anslutningsvägen samt sänkt tillåten hastighet inom området. Då de befintliga 
bostäderna består av flervåningshus är det genom bullerskyddsskärmar svårt att 
uppfylla riktvärdena utomhus vid samtliga bostäder. Dessa skulle i så fall behöva 
vara orimligt höga för att även innehålla riktvärdena på övre våningsplanen. 

Om inte riktvärdena kan uppnås utomhus bör det säkerhetsställas att riktvärdena för 
ekvivalent och maximal ljudnivå uppfylls inomhus samt att varje bostad har tillgång 
till en uteplats där riktvärdena uppfylls.  

2,0m 

1,5m 

1,5m 
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De beräknade ljudnivåerna i framtidssituationen 2030 är av den nivån att riktvärdena 
inomhus troligtvis kan uppfyllas med normal fönsterstandard, vilket brukar motsvara 
en fasaddämpning på ca 30 dBA. Befintliga fönster och eventuella friskluftsventiler 
bör därför inventeras för att undersöka om de idag har tillräcklig ljudisolering.  

Varje bostad skall ha tillgång till minst en uteplats som uppfyller riktvärdet på 
maximal ljudnivå 70 dBA, vilket bör uppfyllas mot innergårdarna och/eller med 
inglasade balkonger. Inglasade balkonger bör eventuellt mer ses som en åtgärd för 
inomhusnivån då de helt inglasade inte bör klassas som en uteplats. 

8. Ljudnivåer vid planerade bostäder 
Inom det nya planområdet är det främst bostäder utmed Galggatan och 
Perstorpsvägen som utsätts för trafikbuller. Som framgår av bilagorna har övriga 
bostadsfasader ekvivalenta ljudnivåer under 55 dBA.  

De planerade bostadshusen utmed Galggatan beräknas få ekvivalenta ljudnivåer 
över 55 dBA (varierar mellan 57-58 dBA) och bostadshusen utmed Perstorpsvägen 
över 60 dBA (varierar mellan 60-63 dBA). 

De ekvivalenta ljudnivåerna överstiger således riktvärdet på 55 dBA vid de 
planerade lägenheterna. För att möjliggöra bostadsbebyggelse längs dessa gator 
skall således en bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till 
eventuella avsteg från riktvärden med hänsyn till trafikbuller göras. För mer 
vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i 
planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och 
spårtrafik”.  

För att avsteg från riktvärdena skall kunna medges anges i rådet bl a att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad 
sida (45 – 50 dBA vid fasad) vid hälften av bostadsrummen.  

Av bilagorna framgår att detta bör kunna uppfyllas vid genomgående lägenheter då 
ljudnivåerna mot innergårdarna till stora delar understiger 45 dBA.   

 

De maximala ljudnivåerna från vägtrafiken uppgår till över 70 dBA på de utsatta 
fasaderna och överstiger således riktvärdet på 70 dBA vid uteplatserna. För att varje 
bostad skall ha tillgång till minst en uteplats som uppfyller riktvärdet bör 
lägenheterna ha tillgång till en uteplats mot innergården alternativt en gemensam 
skyddad uteplats. 
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