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1. Bakgrund
Krokoms kommun arbetar med en detaljplan för bostäder vid Ås båthamn. Vid nedre delen av
området, vid sjön, planeras ett rekreationsområde för allmänheten, med badplats samt en
utökning av antalet båtplatser. Dessutom planeras inom området ett café närmare stranden.
Detta innebär ökad trafik till området utöver exploateringen av bostäder.

För att utreda möjligheten att bygga nya bostäder genomförs en bullerutredning. I området
planeras ett antal flerbostadshus och radhus. Sweco har för utredningen tillhandahållit ett
planförslag med 11 längor med radhus och tre flerfamiljshus. Varje radhus beräknas inrymma 3-
4 bostäder vilket innebär en uppskattning om 33-44 radhusbostäder. I flerfamiljshusen planeras
9 lägenheter per bostadshus, vilket ger 27 lägenheter.

Figur 1. Del av erhållet förslag över området
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2. Förutsättningar

2.1 Kartunderlag

Kartunderlag och plankarta har erhållits från Krokoms kommun1 den 2019-02-11

2.2 Vägtrafik

För framtagande av vägtrafikflöden för lokala vägar inom och i direkt närhet till planområdet har
Trafikverkets trafikalstringsverktyg2 använts. Det är ett verktyg för att räkna fram trafikflöden på
vägar baserat på schablonmässiga flöden för olika slags bostadsområden, utifrån bostadstyp,
områdets avstånd till centralorten, tillgänglig kollektivtrafik, andel bilägande mm. Även
trafikgenerering till och från planerat café ingår i beräkningarna. Fakta för området, där antal
och typ om framtida bostäder men även antal och typ av befintliga bostäder nordväst längs
Täng Sjöväg, har matats in. Utifrån detta har ett teoretiskt trafikflöde kunnat räknas fram för
respektive väg och del av väg. Därtill har trafik till hamnen adderats, för att få med trafiken för
besökare till hamn och strandområdet.

Trafikinformation för väg 613 har inhämtats från Nationell Vägdatabas3 Dagens trafik längs
vägen har räknats upp till 2018 respektive 2040 års trafikflöden, med hjälp av Trafikverkets
trafikuppräkningstal4. Därtill har den extra trafik som beräknas genereras från nyetableringen i
Ås, både från bostäder men även från café, hamn- och strandverksamhet, lagts till trafiken på
väg 613.

För Båtvägen söderut, är trafiknivåerna i den övre delen av spannet för delen närmare järnväg
och bostadsområde, varpå trafikflödet avtar ju längre ner mot stranden vägen löper.

Trafikunderlaget som använts i beräkningarna för vägtrafiken i dagsläget (2018) visas Tabell 2.

1 Mail från Elin Novén Krokoms kommun 2019-02-11.
2 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
3 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
4 Trafikverkets trafikuppräkningstal för Jämtland
https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikuppraknin
gstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf
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Tabell 1. Trafik för år 2018

Väg ÅDT Tung trafik (%) Hastighet
(km/h)

Väg 613, öster om Båtvägen 1090 3 % 50 km/h
Väg 613, väster om Båtvägen 280 6 % 50 km/h
Båtvägen, del v 613-passage över jvg 800 3 % 50 km/h
Båtvägen söderut 550-480-390-100 3 % 50 km/h
Täng Sjöväg 100-200 3 % 50 km/h
Västra Birkavägen 60 3 % 50 km/h
Lokalgata, ansluten fr Täng Sjöväg 100 3 % 50 km/h

Trafikunderlaget som använts i beräkningarna för prognosår 2040 visas i Tabell 2. Endast en
delmängd av trafiken längs väg 613 har räknats upp till 2040 års värde. Någon mer nyetablering
och därmed mer trafik inom området ingår ej, varpå gator i områdets absoluta närhet inte
bedöms beröras av den generella årliga trafikuppräkningen.

Tabell 2. Trafik för prognosår 2040.

Väg ÅDT Tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Väg 613, öster om Båtvägen 1130 4 % 50 km/h
Väg 613, väster om Båtvägen 330 7 % 50 km/h
Båtvägen, del v 613-passage över jvg 800 3 % 50 km/h
Båtvägen söderut 550-480-390-100 3 % 50 km/h
Täng Sjöväg 100-200 3 % 50 km/h
Västra Birkavägen 60 3 % 50 km/h
Lokalgata, ansluten fr Täng Sjöväg 100 3 % 50 km/h
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2.3 Järnvägstrafik

De indata som använts för tågtrafik för 2018, framgår av Tabell 3 nedan5.
Tabell 3. Spårtrafik för år 2018

Tågtyp Tåg/dygn Medellängd Hastighet (km/h)
Regionaltåg, X62 8 75 120
X55 4 110 120
Nattåg 2 320 120
Godståg 3 540 100

Trafikflödena i Tabell 4 nedan är prognoser för trafikflöden för 2040 och en förutsättning är att
Meråkersbanan då är helt elektrifierad och trafiken längs banan förbi planområdet, därmed ökat.
Trafikverket har tillhandahållit denna prognos6.

Tabell 4. Spårtrafik för prognosår 2040

Tågtyp Tåg/dygn Medellängd Hastighet (km/h)
Regionaltåg, X62 20 75 120
X55 2 110 120
Nattåg 2 300 120
Godståg 7 540 100

2.4 Beräkningsmetod

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt Nordiska beräkningsmodellen för buller
från vägtrafik och järnvägstrafik, Naturvårdsverkets rapporter 4653 respektive 4935, i
datorprogrammet SoundPlan 7.4. Den maximala ljudnivån är beräknad som den femte högsta
ljudnivån som uppkommer per maxtimme, i enlighet med gällande riktvärde.

5 Samtal med Lennart Lennefors, Trafikverket, september 2018.
6 Indata från inkommet mail från Elin Novén 2018-11-06, indata från Trafikverket.
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3. Riktvärden

3.1 Buller från trafik

Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2015:216 med ändringarna som from 1:a juli 2017, framgår av nedanstående tabell.

Tabell 5. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller
väsentlig om byggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) 601) -

Ljudnivå utomhus vid uteplats i
anslutning till bostad 50 702)

Om värdet 60 dBA vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå3) inte
överskrids vid fasaden.

Vid ombyggnad gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänd mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad.

1) För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA.
2) Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10

dBA
3) Gäller nattetid 22-06.



8 (16)

PM

m
em

o0
3.

do
cx

20
12

-0
3-

28

3.2 Boverkets byggregler för ljudnivå inomhus
Tabell 6. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. Utdrag ur Boverkets tabell
7:21c7

Ekvivalent ljudnivå från
trafik eller annan yttre
ljudkälla, LpAeq,nT [dB]

Maximal ljudnivå
nattetid, LpAFmax,nT [dB]

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda
ljudnivåer utomhus så att följande
ljudnivåer inomhus inte överskrids

I utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro 30 45

I utrymme för matlagning eller personlig
hygien 35 -

45 dBA avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt
under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska
göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyperna, samt övrigt yttre ljud,
exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs
oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.

4. Resultat

4.1 Ljudutbredning

I bifogade bilagor framgår hur ljudet från järnvägen och vägarna sprider sig inom planområdet.

4.2 Fasadnivåer

Ingen av fasaderna beräknas få ekvivalenta fasadvärden upp till riktvärdet om 60 dBA.

För år 2018 beräknas de fasader som ligger närmast järnvägen få ekvivalenta ljudnivåer upp till
55 dBA. År 2040 beräknas motsvarande siffra till 57 dBA. Den ljudkälla som påverkar mest är
järnvägen, men fasaderna närmast de lokala vägarna påverkas även av fordonstrafiken från
vägarna. Hus längre ifrån järnvägen beräknas få lägre värden.

Ovanstående innebär att riktvärdena för ekvivalenta nivåer för fasader beräknas klaras för
samtliga bostadshus både år 2018 och 2040. Se även Bilaga 1 och Bilaga 2.

7 https://www.boverket.se/Resources/constitutiontextstore/BBR/PDF/Konsoliderad_BBR_2011-
6.pdf#Tabell_7_21c_Dimensionering_av_b
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Figur 2. Utbredningskartor för ljud, beräknade ekvivalenta nivåer, 2018 till vänster och 2040 till höger.
Inom ringarna anges beräknade fasadvärden. Ovanstående bilder är miniatyrer av utklipp från bilaga 1 och
bilaga 2.

Det finns inget riktvärde för maximala bullernivåer vid fasad, men dess nivåer kan påverka
ljudnivån inomhus och för inomhusnivåer finns det riktvärden.

Figur 3. Utbredningskartor för ljud, beräknade maximala nivåer, 2018 till vänster och 2040 till höger. Inom
ringarna anges beräknade fasadvärden. Ovanstående bilder är miniatyrer av utklipp från bilaga 3 och
bilaga 4.
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För år både år 2018 och år 2040 beräknas de fasader som ligger närmast järnvägen få upp till
85 dBA. De maximala nivåerna, både spridningsmässigt och vid fasad, är i samma storleksnivå
för både 2018 och 2040. Det beror på att det är samma slags tågtyp som ger utslag för de
maximala nivåerna.

Den ljudkälla som påverkar mest är järnvägen, men fasaderna närmast de lokala vägarna
påverkas även av fordonstrafiken från vägarna. Hus längre ifrån järnvägen beräknas få lägre
värden.

4.3 Inomhusnivåer

Riktvärdet för maximala ljudnivåer inomhus är 45 dBA och det får överskridas fem gånger per
natt med maximalt 10 dBA. Den högsta maximala fasadnivån är beräknad till 85 dBA. Med hjälp
av den är det möjligt att räkna ut fasadisolering för att inte riktvärde för maximal ljudnivå ska
uppnås: 85 dBA - 45 dBA = 40 dBA.

För att vara säker på att inte 45 dBA uppnås inomhus, bör fasad, dvs väggar, fönster och
ventilation i kombination till bostädernas övriga utformning, såsom planlösning, anpassas till att
klara en dämpning om minst 40 dBA vid de mest ljudutsatta fasaderna. Det trafikunderlag som
varit grund för beräkningen, visar på 1-2 tåg per timme, utslaget över dygnets timmar, vilket
innebär färre än 5 tåg per timme.

Riktvärdet för ekvivalenta nivåer inomhus är 30 dBA för rum för sömn och samvaro. Ekvivalenta
ljudnivåer inomhus bedöms inte överskridas om fasaderna anpassas till att klara riktvärdena för
de maximala inomhusnivåerna.

För kartor med beräknade fasadvärden för maximala nivåer, se Bilaga 3 och Bilaga 4.

4.4 Uteplatser

För uteplatser gäller riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån för uteplats beräknas uppfyllas på samtliga innergårdar
för 2018. För år 2040 beräknas inte riktvärdet om 50 dBA klaras lika väl inom alla innergårdar,
även om fält om 50-55 dBA beräknas förkomma inom alla innergårdar. De innergårdar närmast
järnvägen beräknas till största del få ytor om 50-55 dBA, där fält om 45-50 dBA beräknas finnas
längs husens sydvästra långsida. Se Figur 2 respektive Bilaga 1 och Bilaga 2.

Riktvärdet för den maximala ljudnivån, 70 dBA, beräknas inte klaras för samtliga innergårdar,
där uteplatser kan tänkas vara möjligt att placeras. De gula fälten visar maximala nivåer om 70-
75 dBA, de orangea fälten visar maximala nivåer om 75-80 dBA. Enligt tabell 5, är det tillåtet att
överskrida riktvärdena med upp till 5 ggr per timme om överskridandet är max 10 dBA, dvs upp
till 80 dBA upp till 5 ggr per medeltimme. Eftersom prognosår 2040 visar på 31 tåg per dygn,
dvs färre än 5 tåg per timme, och värdena är under 80 dBA inom innergårdarna, kan således
uteplatser placeras inom innergårdarna. Beräkningarna visar således att ljudnivåerna är inom
den övre gränsen av den ljudnivån som riktlinjerna visar. En sänkning av de maximala nivåerna
för uteplatser bör ses som ett alternativ, även om beräkningarna inte visar att det är nödvändigt.

Se Figur 3 respektive Bilaga 3 och Bilaga 4.
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5. Resultat med åtgärd, lång skärm längs spåret
Sweco har tagit fram ett förslag med en 2 m hög skärm, placerad parallellt med järnvägsspåret,
ca 4 m från spårmitt och med avbrott för plankorsningen. Den nordvästra delen av skärmen är
232 m lång, med ett avbrott om ca 20 m vid plankorsningen, därefter följer en fortsättning med
en 88 m lång skärm i sydöst.

Med en skärm parallellt med järnvägen, fås tydliga effekter på både fasadnivåer och utbredning.
Den maximala fasadnivån sjunker från 85 dBA till 78 dBA på den mest utsatta fasaden. Bilaga 5
och bilaga 6 visar de lägre fasadnivåerna beroende på skärm längs spåret.

I Figur 4 nedan visas fasadnivåer för de maximala nivåerna. Bilderna visar en tredimensionell
vy, till vänster i riktning från järnvägen, från nordöst, till höger från sydväst med järnvägen i övre
vänstra hörnet. Siffror finns inte på dessa bilder, men färgskalan visar att den röda färgen på de
mest utsatta fasaderna är för intervallet 80-85 dBA. För färgskala, se Bilaga 7 och Bilaga 8.

Figur 4. Fasadnivåer Ovanstående bilder är miniatyrer av utklipp från bilaga 7 och bilaga 8. De övre två
bilderna visar beräknade fasadnivåer med en skärm längs järnvägen, de nedre två bilderna visar
beräknade fasadnivåer utan skärm. De vänstra bilderna har järnvägen i förgrunden, de högra bilderna har
järnvägen i bakgrunden.

Bilderna i Figur 4 visar att fasadnivåerna beräknas bli lägre på de fasader som ligger närmast
järnvägen.
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Även de maximala nivåerna för utemiljöerna blir lägre med skärm än utan. Figur 5 nedan visar
skillnaden i maxnivåer, mellan en situation utan skärm, till vänster i figuren, och med skärm, till
höger i figuren. I kartan med skärm, breder ytorna med gula fält (70-75 dBA) ut sig på
bekostnad av de orangea fälten (75-80 dBA). De röda och de lila fälten dras närmare järnvägen,
i kartan med skärm, jämfört med kartan som visar ljudutbredningen utan skärm.

Figur 5. Ovanstående bilder är miniatyrer av utklipp från bilaga 4 och bilaga 6. Beräknade maxvärden.
Såväl fasadnivåer som ljudutbredning beräknas få lägre nivåer med skärm längs järnvägen.

Eftersom Figur 2 visar att riktvärdet för uteplatser inte täcker en lika stor yta år 2040 som 2018,
har en beräkning gjorts för att se skillnader för de ekvivalenta nivåerna, om skärm monteras
längs spåret. Figur 6 nedan visar att riktvärdet om 50 dBA för ekvivalenta nivåer, hålls inom
samtliga innergårdar, om skärm monteras längs järnvägsspår.



13 (16)

PM

m
em

o0
3.

do
cx

20
12

-0
3-

28

Figur 6. Utbredningskartor för ljud, beräknade ekvivalenta nivåer, 2040. Utan skärm till vänster, med skärm
längs spåret till höger. Inom ringarna anges beräknade fasadvärden. Ovanstående bilder är miniatyrer av
utklipp från bilaga 2 och bilaga 9.

6. Resultat med åtgärd: lokala skärmar mot innergårdar
En annan åtgärd är lokala skärmar, med primärt syfte att skärma av innergårdarna från ljud från
järnväg och väg. Dessa lokala skärmar är 2,5 m höga och sammanräknat är deras längder ca
175 m. Dess placeringar är förslag och de har i beräkningen placerats ut för att skydda
innergårdar. En av dem, intill flerfamiljshuset, är placerat parallellt med fasad. Syftet med den
placeringen av skärm är att simulera ett garage eller en carportlänga.
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Figur 7. Ovanstående bilder är miniatyrer av utklipp från bilaga 4 och bilaga 11, maxvärden år 2040.
Beräknade maxvärden. Skärmarna ger ingen skillnad för fasadnivåer och en knapp marginell skillnad för
miljöer för innergårdar.

Bilaga 10 och Bilaga 11 visar de maximala nivåerna med åtgärden av lokala skärmar.

Eftersom Figur 2 visar att riktvärdet för uteplatser inte täcker en lika stor yta år 2040 som 2018,
har en beräkning gjorts för att se skillnader för de ekvivalenta nivåerna, om lokala skärmar
monteras inom området. Figur 8 nedan visar att de lokala skärmarna har en positiv påverkan på
de ekvivalenta ljudnivåerna, men ytorna som uppfyller riktvärdet om 50 dBA, blir inte mer än
marginellt större.
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Figur 8. Utbredningskartor för ljud, beräknade ekvivalenta nivåer, 2040. Utan skärm till vänster, med lokala
skärmar inom området i kartbild till höger. Inom ringarna anges fasadvärden. Ovanstående bilder är
miniatyrer av utklipp från bilaga 2 och bilaga 12.

7. Slutsats
Gällande riktvärden för fasadnivåer klaras. För att inom hela området kunna klara riktvärdena
avseende uteplatser, bör åtgärder övervägas. Uteplatser bör bullerskyddas mer, alternativt
placeras på lämplig plats.

För innernivåerna rekommenderar Sweco väl övervägda studier av fasader, inklusive
ventilation, fönster men även bostädernas planritning och utformning, för att avskärma tillräckligt
mycket så att riktvärdet för maximala nivåer inomhus inte överskrids.

För utemiljöerna rekommenderar Sweco att Krokoms kommun överväger bullerskydd. Ett
bullerskydd längs järnvägen är mer kostsamt, men hjälper både utemiljön och fasadnivåerna.
Lokala, korta skärmar kan vara mindre kostsamma och lättare att underhålla, men de har inte
samma övergripande ljuddämpande effekt.
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8. Kostnad
Kostnad för järnvägsnära skärmar varierar beroende på grundläggningsförutsättningar, tågens
hastigheter och materialval. Kostnaden blir lägre om inte spåret trafikeras av järnvägstrafik, men
högst om skärmar uppförs i befintlig miljö om det inte finns samordningsvinster med andra
anläggningsarbeten. Arbetstider kan begränsas av tågfria tider.

Beloppen är hämtade ur Trafikverkets Utvärdering av järnvägsbulleråtgärder ( Järnvägs-BUSE)8

Materialkostnad, max 4 m hög skärm, med absorbent på banvall ( inom 4,5 m fr spårmitt) : 8700
kr/m2.
Anläggningskostnad: 4000-10 000 kr/m2.

Med en skärmhöjd om 2 m innebär det 25 400-37 400 kr per löpmeter.

Kostnaden för lokala skärmar är betydligt lägre. Anläggningskostnaden kan minska eftersom
hänsyn inte behöver tas till spårområdet.

Material, max 4 m hög skärm utan absorbent : 3500 kr/m2

Anläggningskostnad: 1500-4500 kr/m2

Med en skärmhöjd om 2,5m innebär det 12 500-20 000 kr per löpmeter.

9. Referenser
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216

8 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/jarnvags-
buse/


