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1. Bakgrund och syfte 
Centralt inom Hjo så planeras det för byggnation av bostäder ovan befintlig 
butikslokal, Kv. Åran 2.  

Då byggnationen ligger centralt inom Hjo så utsätts den planerade byggnationen till 
viss del av trafikbuller varför Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka 
trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid byggnationen i framtiden. 
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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. I planbeskrivningen för det aktuella området 
hänvisas till denna förordning. 

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 
 
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. 
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3. Förutsättningar 
Planerad byggnation ligger centralt i Hjo där Floragatan ansluter mot Hamngatan.  

För objektet planeras det uppföras en byggnation ovanpå befintlig byggnad 
innehållande bostäder på upp till 4-plan. I kartfigur nedan har planerad byggnation 
markerats med rött. 

Kartfigur: Planerad byggnation är markerat med rött 

4. Trafikdata 
I utredningen har beräkningar utförts för en framtidsprognos år 2040. Trafikuppgifter 
har erhållits från Hjo kommun. Trafikmätning är utförd år 2015. Gällande 
framtidsprognos så har trafiken räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstal 
(EVA) för regionen. Gällande Magasinsgatan och Floragatan så finns det ej några 
trafikuppgifter, således har trafikmängder för dessa gator uppskattats.   

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Hamngatan 900 5 % 40 km/h 

Magasinsgatan 300 - 40 km/h 

Floragatan 300 - 40 km/h 
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5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 
SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.4. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan.  

Bilaga 01 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader i vyer (frifältsvärden) 

Bilaga 02 Maximala ljudnivåer vid fasader i vyer (frifältsvärden) 

6. Slutsatser 
Resultaten i bilaga 01 visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid planerade 
bostadsfasader ej överskrider 55 dBA.   

Således kan det konstateras att samtliga bostäder för Kv. Åran 2 uppfyller riktvärde 
gällande ekvivalenta ljudnivåer vid fasader.  

Då samtliga bostäder har uteplatser (balkonger) riktade mot öst, sydväst så framgår 
det av bilagor att ekvivalent ljudnivå vid balkongsidor underskrider 50 dBA samt 70 
dBA maximal ljudnivå. Således uppfylls riktvärde gällande uteplatser för samtliga 
bostäder. 
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