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1. Sammanfattning 

Trafikverket planerar att bygga viltstängsel på båda sidor av E4:an mellan Åkroken och 

Rolfs, väster om Kalix. Placering av vägnära bullerskärmar på sträckan har föreslagits i en 

tidigare utredning daterad 2017-09-19. Då inga samhällsekonomiska beräkningar av nyttan 

av de föreslagna skärmarna gjorts i den tidigare utredningen har det tidigare förslaget på 

vägnära bullerskydd dragits tillbaka. Placering och samhällsekonomisk nytta för vägnära 

bullerskydd har nu utretts för hela sträckan med nya förslag på vägnära bullerskydd. 

Ekvivalent ljudnivån i planförslaget beräknas bli 0-3 dB(A) högre och maximal ljudnivå 0-1 

dB(A) högre vid närliggande fastigheter än i nollalternativet. Anledningen till detta bedöms 

vara breddning av vägen samt höjd hastighetsgräns.  

Utredningen visar att 67 fastigheter räknas som bullerberörda av planförslaget. Med 

vägnära bullerskärmar överskrids riktvärden utomhus vid 61 fastigheter. Bullerskärmarna 

dämpar ekvivalent ljudnivå med mellan 1-8 dB(A) och maximal ljudnivå med mellan 1-10 

dB(A). Då dämpning sker från redan höga ljudnivåer är dämpningen inte tillräcklig för att 

innehålla riktvärden utomhus i de flesta fall. 

Riktvärden inomhus är beräknat att överskridas i planförslaget för 32 bostadshus. Efter 

vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder beräknas riktvärden innehållas i samtliga 

berörda bostadshus. Sammanlagt erbjuds 46 fastigheter någon form av fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärd. 
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2. Inledning 

Trafikverket byggde om vägsträckan E4 mellan Åkroken och Rolfs under 2016. Vägen 

breddades till 2+1 väg. Nu planeras uppförande av viltstängsel samt bullerskärmar längs 

sträckan. Denna utredning kompletterar tidigare utförd bullerutredning med nya förslag på 

vägnära bullerskärmar samt förslag på fastighetsnära bullerskyddsåtgärder vid de 

fastigheter där riktvärden överskrids. Karta över den ombyggda sträckan redovisas i figur 1. 

 
Figur 1. Översiktskarta ombyggd vägsträcka 

3. Bakgrund och syfte 

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för 

bullerskärmar och viltstängsel för sträckan E4 Åkroken-Rolfs, Kalix kommun. Sträckan 

byggdes om under 2016 till 2+1 väg och en hastighetshöjning från 90 km/tim till 110 km/tim 

planeras. 

Efter ombyggnation genomfördes en bullerutredning. I utredningen föreslogs tre 

bullerskärmar längs sträckan med en sammanlagd längd av ca 1,9 km. Under planprocessen 

framkom att inga beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan av skärmarna 

genomförts.  

På uppdrag av Trafikverket har Sweco därför utrett hela sträckan på nytt för att se var 

bullerskärmar bör placeras för att erhålla högsta möjliga samhällsekonomiska nytta samt 

vilka fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som är nödvändiga för att riktvärden ska 

innehållas inomhus och vid uteplats. 

 

 

 

Kalix 

Töre 
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4. Avgränsning av berörda 

Förutom den planerade vägsträckan påverkas närliggande fastigheter av buller från de 

statliga vägarna 957 och 744. Ljudnivå har beräknats vid bostadsbyggnader eller byggnader 

som hyser verksamhet som omfattas av riktvärden. 

Berörda fastigheter har avgränsats enligt den metod som beskrivs kap. 2.3.2. bilaga E3.10 v 

11. Det innebär att följande fastigheter räknas som bullerberörda: 

1. Fastigheter som vid beräkning av trafik enbart från ny infrastruktur, prognosår 

2035, får ljudnivå överskridande riktvärden. Dessa fastigheter räknas som direkt 

bullerberörda. 

2. Fastigheter som vid sammanvägning av trafik på ombyggnadssträckan och övrig 

statlig infrastruktur överskrider gällande riktvärden, samt där trafiken från 

ombyggnadssträckan bidrar med ≥ 2 dB(A) till den sammanvägda ekvivalenta 

ljudnivån.  

4.1. Berörda fastigheter 

Sammanlagt 67 bostadshus fördelade på 57 fastigheter är bullerberörda. Följande 

fastigheter räknas som direkt bullerberörda av vägprojektet: 

Innanbäcken 9:1 Månsbyn 4:15 Månsbyn 9:10 Stråkanäs 4:13 

Månsbyn 1:12 Månsbyn 4:16 Månsbyn 9:14 Stråkanäs 4:14 

Månsbyn 1:25 Månsbyn 4:32 Månsbyn 9:18 Stråkanäs 4:15 

Månsbyn 1:33 Månsbyn 4:33 Månsbyn 21:1 Stråkanäs 4:16 

Månsbyn 1:4 Månsbyn 4:40 Stråkanäs 3:3 Stråkanäs 4:19 

Månsbyn 2:14 Månsbyn 5:17 Stråkanäs 3:16 Stråkanäs 5:13 

Månsbyn 2:4>1 Månsbyn 5:20 Stråkanäs 3:25 Stråkanäs 5:14 

Månsbyn 2:4>2 Månsbyn 5:31 Stråkanäs 3:28 Stråkanäs 5:36 

Månsbyn 2:5 Månsbyn 5:33 Stråkanäs 3:29 Stråkanäs 5:37 

Månsbyn 2:12 Månsbyn 5:52 Stråkanäs 3:34 Stråkanäs 5:42 

Månsbyn 2:13 Månsbyn 5:53 Stråkanäs 3:39 Stråkanäs 5:43 

Månsbyn 2:17 Månsbyn 6:2 Stråkanäs 3:41 Stråkanäs 5:46 

Månsbyn 3:15 Månsbyn 6:20 Stråkanäs 3:42  

Månsbyn 3:5 Månsbyn 8:18 Stråkanäs 4:3  

Månsbyn 3:22 Månsbyn 8:20 Stråkanäs 4:12  

 

Inga fastigheter räknas som bullerberörda enligt kap. 4 pt 2 ovan. 

Se bilaga 1 och 2 för markering av bullerberörda byggnader på karta samt bullerutbredning 

från ny infrastruktur prognosåret 2035. 
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5. Bedömningsgrunder 

5.1. Riktvärden  

Bullerstörningen bedöms utifrån gällande riktvärden. Riksdagen har angett riktvärden för 

buller från vägar och järnvägar. Det skedde i samband med infrastrukturpropositionen 

1996/97:53. I infrastrukturproposition från 2012 angavs att riktvärdena även fortsatt bör 

vara vägledande i planeringssammanhang.  

Ombyggnationen av E4 mellan Åkroken och Rolfs faller under planeringsfallet ”Väsentlig 

ombyggnad”. Detta avser exempelvis omläggning av väg i delvis ny sträckning, justering av 

vägen i plan eller profil, breddning samt hastighetsökningar i samband med 

kapacitetsupprustning och trafiksäkerhetsåtgärder. I Trafikverkets riktlinje för buller och 

vibrationer från väg- och spårtrafik (Trafikverket 2014a) konkretiseras vad Trafikverkets 

anser vara en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Värdena utgör ett stöd vid Trafikverkets 

bedömningar om behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga 

bullernivåer. Gällande riktvärden redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. 

Lokaltyp eller 

områdestyp 

Ekvivalent 

ljudnivå, 

Leq24h, 

utomhus 

Ekvivalent 

ljudnivå, 

Leq24h 

utomhus 

på 

uteplats/ 

skolgård 

Maximal 

ljudnivå, 

Lmax 

utomhus 

på 

uteplats/ 

skolgård 

Ekvivalent 

ljudnivå, 

Leq24h 

inomhus 

Maximal 

ljudnivå, 

Lmax 

inomhus 

Maximal 

vibrations-

nivå, mm/s 

vägd RMS 

inomhus 

Bostäder1 2 55 dBA3  

60 dBA4 

55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA6 0,4 mm/s7 

Riktvärdena för utomhusmiljö avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 

frifältsvärden korrigerade värden. Med frifältsvärde menas värden opåverkade av 

reflektioner från närliggande fasad.  

För uteplats gäller att riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 dBA, får överskridas 5 gånger per 

timme under tiden 06-22, med max 10 dB. 

5.2. Trafikverkets riktlinjer för bullerskyddsåtgärder 

Enligt Trafikverket ska åtgärder vidtas för att klara riktvärden om åtgärden inte är 

ekonomisk och tekniskt orimlig. De samhällsekonomiskt mest effektiva 

bullerskyddsåtgärderna ska användas (TDOK 2014:1021). En kombination av spårnära 

åtgärder (t ex bullerskärmar och bullervallar), åtgärder för att skydda de mest utsatta (t ex 

 
1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad. 
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53. 
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h. 
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h 
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- 
och kvällstid (06-22). 
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per 
trafikårsmedelnatt. 
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 
Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 
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lokala bullerskärmar och tilläggsisolering i fasad) och tillräcklig hänsyn till buller i 

planeringsskedet kan komma att användas för att minska bullrets negativa effekter. 

5.3. Avsteg 

Vid övervägande om bullerskyddsåtgärder ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt 

och samhällsekonomiskt rimligt. I de fall där det inte är tekniskt och samhällsekonomiskt 

rimligt att uppfylla samtliga riktvärden kan avsteg göras enligt avstegstrappan som anges i 

Trafikverkets vägledning för buller och vibrationer från trafik på järnväg (TDOK 

2014:0246). Varje avsteg ska motiveras.  

 

Riktvärden uppnås: Åtgärder utförs så att samtliga riktvärden för byggnader och områden 

kan innehållas. 

 

Avsteg 1)Avkall på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad på övre våningsplan. 

 

Avsteg 2) Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad på markplan. 

 

Avsteg 3) Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus på uteplats. 

 

Avsteg 4) Avkall görs på att innehålla riktvärden inomhus. 

 

Om det aktuella projektet klassas som nybyggnad eller ombyggnation av infrastruktur ska 

åtgärder alltid övervägas för att innehålla Trafikverket högsta acceptabla nivåer vid 

nybyggnad och väsentlig ombyggnad (TDOK 2016:0246), se tabell 2. 

Tabell 2. Trafikverkets högsta acceptabla nivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad 

Lokaltyp Maximal ljudnivå, Lmax, 

inomhus 

Maximal vibrationsnivå 

mm/s vägd RMS inomhus 

Bostäder8 och vårdlokaler9 50 dB(A)10 0,7 mm/s11 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Avser sovrum i permanentbostad och fritidsbostad 
9 Avser utrymme för krav på sömn och vila 
10 Avser bullernivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dB(A) fem gånger per 
trafikårsmedelnatt 
11 Avser vibrationsnivåer nattetid (22-06) från de spår/vägbanor som berörs av markarbeten och får 
överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt 
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6. Beräkningsförutsättningar 

6.1. Beräkningsmodell 

Bullerberäkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 

Statens naturvårdsverk (SNV) rapport 4653 och genomförts i beräkningsprogrammet 

SoundPLAN, version 7,4. I beräkningsprogrammet har en tredimensionell modell av 

området byggts upp av bland annat terrängdata, byggnader och väganläggningar. 

Prognosåret för planförslag och nollalternativ har satts till 2035.  

Beräkningsmodellen är avsedd att användas för fysisk planering samt vid planering av 

bullerreducerande åtgärder. Gällande riktvärden förutsätter att ljudnivån beräknas enligt 

Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. Bullerberäkning utförs i både ekvivalent och 

maximal ljudnivå för bullersituationen för respektive vägalternativ. Beräknings-

noggrannheten i Nordiska beräkningsmodellen ligger på +- 3 dB på 300 m avstånd från 

källan. 

Ljudutbredningen beräknas på 2 meter över mark medan fasadvärden redovisas för 

respektive våningsplan. Den maximala ljudnivån beräknas för den högsta momentana 

ljudnivån som överskrids fem gånger per natt, medan den ekvivalenta ljudnivån är ett 

medelvärde för all trafik under ett årsmedeldygn. 

6.2. Terrängmodell 

Tillämpad terrängmodell baseras på höjddata erhållna från beställaren samt projekterad 

väglinje för vägområdet.  

6.3. Fastigheter, byggnader, vägar 

Underlag i form av befintliga vägar, fastigheter och byggnader har hämtats från Metria. 

Byggnadernas användningsändamål, och antal våningar har inventerats för att få korrekt 

indata till beräkningarna. Bostadsbyggnader samt övriga verksamheter som omfattas av 

riktvärden har beräknats avseende ljudnivå. Övriga byggnader finns med i 

beräkningsmodellen för att ge en korrekt bild av skärmning och reflektioner. 

6.4. Trafiksiffror 

Siffror för trafikmängd, andel tung trafik och hastighetsgränser för E4:an i nuläge och 

prognosår har erhållits från Trafikverket. Trafiksiffror och väguppgifter för övriga vägar har 

hämtats från Trafikverkets databas NVDB på webb. Trafiksiffror för nuläge har räknats upp 

till prognosåret 2035 med Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA och manuella 

beräkningar 2014-2040-2060 (Trafikverket 2018). Se tabell 3 för trafiksiffror och vägdata. 
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Tabell 3: Trafiksiffror                                    

Vägavsnitt 

Nuläge (2018) Nollalternativ (2035) Planförslag (2035) 

Vägbredd 
Antal 

fordon 
per 

dygn 

Antal 
tunga 
fordon 

per 
dygn 

Hastig-
hets-
gräns 

(km/h) 

Antal 
fordon 

per 
dygn 

Antal 
tunga 
fordon 

per 
dygn 

Hastig-
hets-
gräns 

(km/h) 

Antal 
fordon 

per 
dygn 

Antal 
tunga 
fordon 

per 
dygn 

Hastig-
hets-
gräns 

(km/h) 

E4:an väst om 
väg 957 

4400 704 90 5200 1097 90 - - - 7,5 m 

E4:an öst om 
väg 957 

5300 795 90 6250 1212 90 - - - 7,5 m 

E4:an väst om 
väg 957 

- - - - - - 5200 1097 110 13 m 

E4:an öst om 
väg 957 

- - - - - - 6250 1212 110 13 m 

E4 västlig 
avfart mot väg 
744 

460 95 70 572    156 70 572 156 70 10 m 

E4 östlig avfart 
mot väg 744 

800 110 70 967 180 70 967 180 70 9 m 

Väg 744 897 126 90 1086 207 90 1086 207 90 8 m 

Väg 957 59 3 70 69      5 70 69 5 70 6 m 

6.5. Inventering 

De berörda fastigheterna längs sträckan har inventerats utifrån avseende fasadvägg, fönster 

och ventiler. Antal våningar, eventuell verksamhet samt placering av uteplats har också 

noterats. Inventeringen har skett utifrån. Klassning av väggtyp och befintliga fönster har 

utgått från de typväggar respektive typfönster som Trafikverket tagit fram inom 

utvecklingsprojektet ”Ljudreduktion i väggar – 6 typväggar, bilaga 6B till slutrapport 

Ådalsbanan – behov av kompletterande fasadåtgärder” (Trafikverket 2014b). 

Beräkningar för inomhusnivå samt behov av åtgärd har gjorts med excelapplikation för 

förenklad projektering, framtaget i samma utvecklingsprojekt.  

Beräkningsmodell har uppdaterats med tillkommande uppgifter efter inventering. 

I bullerberäkningen har den mest bullerskyddade uteplatsen använts vid respektive 

fastighet. Placering av uteplatser på berörda fastigheter redovisas i bilaga 3 och 4. 

6.6. Fasaders ljudisolering 

För att fastställa om fasadåtgärder är nödvändiga för att riktvärden inomhus inte ska 

överskridas har schablonvärden för fasadisolering av buller från vägtrafik i hög hastighet 

(R´w+C), samt för vägtrafik i låg hastighet (R´w+Ctr), tillämpats. 

Lågfrekventa ljud dämpas sämre i fasader. Lågfrekvent motorljud dominerar i högre grad 

vid vägtrafik i lägre hastighet (understigande 80 km/tim) medan högfrekventa ljud blir 

dominerande från vägtrafik i högre hastighet. Därför beräknas ljudisoleringen i fasader vara 

sämre gentemot vägtrafik i låg hastighet än mot vägtrafik i högre hastighet. Bullerpåverkan 

från vägtrafik i lägre hastighet är mycket marginell i detta projekt. 
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Skärmar tenderar att dämpa högfrekvent ljud bättre än lågfrekvent ljud. Det innebär att 

fasadreduktionen bakom skärmen blir något lägre än fasadisolering enligt R´w+C. Ljudnivå 

inomhus i fastigheter som får dämpning från skärm har beräknats med formeln för 

spektrumkorrektion som anges i Användarhandledning för VägBuse version 5.0 

(Trafikverket 2020). 

Baserat på information om fastigheterna som inhämtats vid inventeringen har ett värde på 

ljudreduktion beräknats och legat till grund för beslut om fastighetsnära bullerskydd 

behöver vidtas för att riktvärden inomhus inte ska överskridas. 

Värdena i tabell 4 har använts vid beräkning av ljudreduktion. 

Tabell 4. Generella värden på ljudisolering i befintliga fasadelement som använts i beräkningen av 

ljudnivå inomhus 

Väggtyp R´w+C R´w+Ctr 

Enkel trävägg 37 dB 33 dB 

Medelbra trävägg 43 dB 39 dB 

Trästomme, väl tilläggsisolerad 48 dB 43 dB 

Lättbetong 43 dB 39 dB 

Tegelfasad 49 dB 45 dB 

Tung fasad 54 dB 50 dB 

Fönstertyp   

Kopplade fönster med 1+1 glasning 28 dB 23 dB 

Fönster med enkelbåge och 3-glas 

isolerruta 

32 dB 27 dB 

Kopplade fönster med 1+2 glasning 34 dB 28 dB 

Ventiltyp Dn,e,W+C  

Fönsterventil 34 dB 27 dB 

Väggventil 32 dB 31 dB 

 

Utifrån den insamlade informationen har fasadens totala ljudreduktion av buller från 

vägtrafik i hög och låg hastighet beräknats i enlighet med utvecklingsprojektets Bilaga 14 

(Förenklad åtgärdsbedömning avseende fasader). I korthet betyder det att beräkning utförs 

med schablonmått på rum och fönster enligt figur 2 nedan. 
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Figur 2. Antagna mått på rum och fönster i förenklad beräkningsmetod. 

 

Ljudnivåskillnad mellan ute- och inomhusnivå har beräknats som DnT,w+C för ljud från 

vägtrafik i hög hastighet och som DnT,w+Ctr för ljud från vägtrafik i lägre hastighet . Dessaa 

värde anger den samlade ljudreduktionen för en byggnadskonstruktion. Inomhusvärdena 

för respektive ljudkälla har vägts samman för att ge ett korrekt värde för ekvivalent ljudnivå 

inomhus. Det hösta maxvärdet från vägtrafik i hög respektive låg hastighet har använts som 

maximal ljudnivå. 

Om beräknade inomhusnivåer överskrider ett eller flera riktvärden har åtgärder för att 

förbättra fasadens sammanlagda ljudreduktion föreslagits i form av fönster-, ventil- och 

väggåtgärder. Redovisade åtgärder är dimensionerade för att klara riktvärdet inomhus. 

Samtliga bullerberörda hus har inventerats utvändigt. 

 

6.7. Invändig inventering 

I de fall där den utvändiga inventeringen inte bedömts tillräcklig för att kunna dra slutsatser 

gällande åtgärdsbehov och effekt av åtgärder har en invändig inventering utförts. Detta 

gäller fem fastigheter där ljudnivån inomhus i den förenklade projekteringen beräknats ligga 

över riktvärdet även om bullerskyddsåtgärder genomförs. Invändig inventering har 

genomförts för att kunna dra säkrare slutsatser om ljudnivån inomhus och möjligheten att 

dämpa ljudnivån till att innehålla riktvärdet. 

Vid invändig inventering har kunskap om befintliga väggar, friskluftsventiler och fönster 

inhämtats. Storlek på rum, väggar och fönster har mätts upp. Ljudreduktion i respektive 

fasadelement har uppskattats utifrån erfarenhetsvärden. Erfarenhetsvärden för 

fasadväggars ljudisolering har i många fall hämtats från Fasadprojektet (Trafikverket 2015) 

bilaga 7 men även andra källor har använts. 

Med ovanstående indata har maximala och ekvivalenta ljudnivåer inomhus beräknats i alla 

boningsrum enligt metod beskriven i svensk och europeisk standard SS-EN 12354-3 i 

beräkningsprogrammet tillhörande Byggforsk Handbok 47. Efterklangstiden har satts till 

0,5 sekunder. 

Ljudnivåskillnad mellan ute- och inomhusnivå har beräknats som DnT,w+C eftersom 

vägtrafik med hastighet över 80 km/tim är den ljudkälla som orsakar överskridandena i de 

inventerade fastigheterna. DnT,w+C beskriver just en konstruktions totala ljudnivåskillnad 
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med avseende på buller från vägtrafik i hög hastighet enligt redovisning i svensk och 

europeisk standard SS-EN ISO 717-1:2013. 

Vid effektstudier av bullerskärmar har ljudreduktion i väggar och fönster kompenserats för 

att ljudet blir mer lågfrekvent när det skärmas i enlighet med Nordiska beräkningsmodellen 

för vägtrafikbuller, Naturvårdsverkets rapport 4653.  

Om beräknade inomhusnivåer överskrider ett eller flera riktvärden har åtgärder för att 

förbättra fasadens sammanlagda ljudreduktion föreslagits i form av fönster- och 

ventilåtgärder och, i vissa fall, invändig komplettering med gips. 

Följande fastigheter har inventerats invändigt och detaljprojekterats: 

 

• Månsbyn 8:20 

• Stråkanäs 3:3 

• Stråkanäs 3:25 

• Stråkanäs 4:14 

• Stråkanäs 4:16 

7. Åtgärder 

7.1. Riktlinjer vid utredning av bullerskyddsåtgärder 

Trafikverkets riktlinjer som tillämpas vid utredning av bullerskyddsåtgärder anges i TDOK 

2014:1021. 

Åtgärder för bullerdämpning kan utföras antingen i anslutning till källan, vägnära åtgärder, 

eller i anslutning till mottagaren, fastighetsnära åtgärder.  

Vägnära åtgärder ger vanligtvis ett gemensamt skydd för flera fastigheter samt ger ett 

heltäckande skydd för utemiljön främst i markplan. Denna typ av åtgärd fastställs oftast 

inom planen och placeras inom väg- och/eller järnvägsområdet. Drift och underhåll sköts av 

Trafikverket om inte annat överenskommits. Exempel på väg- och järnvägsnära åtgärder är 

bullerskyddsvallar och längre bullerskyddsskärmar.  

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder utförs vanligtvis på den enskilda fastigheten och ger 

oftast skydd för bara en fastighet. Bullerskyddsåtgärderna bekostas och utförs (vanligtvis) av 

Trafikverket men övergår sedan i fastighetsägaren ägo med ansvar för drift och underhåll. 

Exempel på fastighetsnära bullerskyddsåtgärder är åtgärder på fasaden för fönster och 

ventiler eller lokal bullerskärm vid uteplats. Vid mycket höga ljudnivåer kan även befintlig 

vägg förstärkas in- eller utvändigt.  

Vilken typ av åtgärd som kan bli aktuell beror dels av ljudnivåerna samt vad som är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid gles bebyggelse är det vanligare med fastighetsnära 

åtgärder medans samhällen med tätare bebyggelse ges en större effekt av väg- eller 

järnvägsnära bullerskyddsåtgärder. Vanligt är också en kombination av de två typerna, 

exempelvis för att klara riktvärden för inomhusnivå på övre våningsplan. 
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7.2. Kompletterande fördjupade inventeringar av fastigheter 

Enligt E3.10-bilaga v.11 ska fastigheter där ljudnivån efter bullerskyddsåtgärd beräknas bli -

1 till +2 dB över riktvärdet inventeras invändigt för att fastställa huruvida 

bullerskyddsåtgärder är nödvändiga eller inte. Då denna bullerutredning genomförs under 

våren 2020 råder speciella omständigheter på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. 

Att åka hem till människors bostäder bedöms inte vara lämpligt ur smittspridningssynpunkt 

då det kan vara förenat med livsfara både för den som inventerar och de personer vars 

bostad ska inventeras. 

Dessa bostäder kommer att erbjudas fördjupad inventering som fastställs i plan med en 

egen Sk-åtgärd. Om resultatet av inventeringen visar att ljudnivån inomhus överskrider 

riktvärden kommer bullerskyddsåtgärder att erbjudas så att riktvärden kan innehållas. 

8. Samhällsekonomi 

8.1. Samhällsekonomisk beräkning 

Samhällsekonomiska beräkningar av bullerskuddsåtgärder utgör ett stöd för bedömning av 

den aktuella åtgärdens ekonomiska rimlighet. Om kostnaden för att uppnå riktvärden 

bedöms vara orimligt hög i förhållande till nyttan ska andra, mer kostnadseffektiva, åtgärder 

övervägas. Samhällsekonomiska beräkningar och analyser ska inte vara det enda och 

avgörande beslutsunderlaget, utan ska hanteras som ett av flera underlag. 

Vid beräkning av samhällsekonomisk nytta av en bullerskyddsåtgärd används Trafikverkets 

excelverktyg Väg-BUSE. I denna utredning har den aktuella versionen Väg-BUSE version 

5.0 använts. En bullerskyddsåtgärd beräknas ge nytta vid reduktion av ljudnivåer över Leq 

50 dB(A). Nyttan av dämpningen beräknas vara högre när den sker från en hög ljudnivå än 

från en lägre. Att exempelvis dämpa en ljudnivå på Leq 65 dB(A) med 5 dB beräknas ge 

högre samhällsnytta än att dämpa en ljudnivå på 55 dB(A) med 5 dB. 

Beräkning i Väg-BUSE ger ett resultat i form av ett NNK-värde (netto nuvärdeskvot). NNK 

är en matematisk kvot där en åtgärds samhällsekonomiska nytta ställs i relation till den 

samhällsekonomiska kostnaden för att genomföra åtgärden. NNK-värdet kan aldrig bli 

mindre än -1 men kan bli mer positivt än +1. Ett positivt NNK-värde innebär att åtgärden 

ger samhällsekonomisk nytta och bör byggas. 

9. Beräknade ljudnivåer 

Resultat från bullerberäkningarna finns redovisade som ljudutbredningskartor, se bilaga 5-

12. Ljudnivå vid fasad för samtliga bullerberörda hus i nuläge, nollalternativ och planförslag 

med och utan bullerskyddsåtgärder redovisas i bilaga 13. Ljudnivåer redovisas separat för 

varje våningsplan för alla berörda byggnader. 

9.1. Nuläge 

I nuläget beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskridas vid 53 bostadshus 

längs sträckan. Ekvivalent ljudnivå vid fasad på berörda bostadshus ligger inom spannet 48-

66 dB(A). Maximal ljudnivå vid fasad är som lägst 57 dB(A) och som högst 77 dB(A).  
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9.2.  Nollalternativ 

I nollalternativet beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskridas vid 60 

bostadshus. Ekvivalent ljudnivå i nollalternativet beräknas öka med ca 0-2 dB(A) vid fasad 

vid de flesta närliggande bostadshus i jämförelse med nuläget. Detta beror på en ökad 

trafikmängd på E4 till prognosåret 2035. Maximal ljudnivå är mycket likartad nuläget då 

hastigheten på sträckan är densamma och ökningen i mängden tung trafik inte är tillräckligt 

stor för att leda till höjda maxnivåer. 

9.3. Planförslag utan åtgärder 

I planförslaget beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskridas vid 62 

bostadshus. En ökning av ekvivalent ljudnivå beräknas ske med 0-2 dB(A) jämfört med 

nollalternativet på grund av hastighetshöjningen för persontrafik från 90 till 110 km/tim och 

vägbreddningen. Maximal ljudnivå ökar vid vissa fastigheter med 1 dB(A) jämfört med 

nuläge och nollalternativ pga av att trafiken flyttas närmare fasaden när vägen breddas. 

Riktvärden för ljudnivå vid uteplats överskrids vid 29 uteplatser. Riktvärde inomhus 

beräknas överskridas i 32 bostadshus. 

9.4. Planförslag med åtgärder 

Med vägnära bullerskyddsåtgärder beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad 

överskridas vid 61 bostadshus. För de fastigheter som får skydd av skärm sker en sänkning 

av ekvivalent ljudnivå vid fasad med 1-8 dB(A) och maximal ljudnivå vid fasad med 1-10 

dB(A). 

Genom vägnära åtgärder i kombination med fastighetsnära åtgärder och 

bullerskyddsåtgärder vid uteplats kan riktvärden inomhus innehållas i samtliga bostadshus 

och på samtliga uteplatser. 

10. Övervägande om bullerskyddsåtgärder 

10.1. Förutsättningar för bullerskyddsåtgärder i området 

E4:an är den helt dominerande bullerkällan i området. Omgivniningen kring E4 mellan 

Åkroken och Rolfs består huvudsakligen av gles bebyggelse. Vid byarna Månsbyn och 

Stråkanäs tilltar bebyggelsetätheten vilket ger något bättre förutsättningar för vägnära 

bullerskyddsåtgärder. Området är relativt plant. Generellt sett så ligger bebyggelsen norr om 

vägen, mot älven, lägre än vägen vilket bidrar till att även lägre skärmar kan ge god 

dämpning. Den största höjdskillnaden på sträckan finns i Stråkanäs där den samlade 

bebyggelsen söder om E4 ligger ca 5-10 m högre än vägen vilket försvårar möjligheten att 

dämpa bullret utan att höjden på skärmen blir orimligt hög. Längs sträckan finns ett flertal 

infarter och busshållplatser vilket begränsar möjligheten att skärma av trafikbullret. 

Förutsättningar för samtliga områden som utretts för vägnära bullerskyddsåtgärder beskrivs 

närmare i bilaga 14. 
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11. Åtgärdsförslag 

11.1. Utredda vägnära åtgärdsförslag 

Ett omtag har gjorts gällande de vägnära bullerskyddsåtgärder som föreslogs i den tidigare 

utredningen i och med att samhällsekonomisk bedömning och motivering till de föreslagna 

åtgärderna saknades. Hela sträckan har därför utretts på nytt. De tidigare föreslagna 

vägnära skärmar som inte längre föreslås i denna utredning redovisas i bilaga 14. 

Beskrivning och bedömning av samtliga områden som har utretts för vägnära 

bullerskyddsåtgärder finns i bilaga 14. Där framgår kostnad, NNK-värde och lokalisering av 

alla utredda skärmar samt motivering till varför de föreslås/inte föreslås att uppföras. 

Åtgärder för att innehålla alla riktvärden har utretts för alla områden. 

11.2. Utredda fastighetsnära åtgärdsförslag 

Gällande fastighetsnära åtgärder har inriktningen i utredning varit att föreslå åtgärder som 

dämpar ljudnivån så att samtliga riktvärden inomhus och vid uteplats kan innehållas.  

I första hand har möjligheten till tillräcklig dämpning genom ventilåtgärder utretts. Om 

ventilåtgärder inte räcker eller om huset i fråga saknar ventiler har även fönsteråtgärder 

utretts. I två fall behöver mätningar göras för att avgöra huruvida ventilåtgärder och byte av 

fönster är tillräckligt för att sänka ljudnivån under riktvärdet. Om ventil- och 

fönsteråtgärder inte räcker kommer invändiga åtgärder av väggar att utföras för att erhålla 

tillräcklig dämpning så att riktvärden kan innehållas. 

11.3. Avsteg från riktvärden 

I bilaga 13 redovisas eventuella avsteg som gjorts för respektive bostadshus. 

11.4. Föreslagna vägnära åtgärder 

Vägnära bullerskyddsåtgärder föreslås i form av bullerskärmar vid sektioner angivna i tabell 

5. NNK-värden för samtliga övervägda skärmar finns i bilaga 14. 
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Tabell 5. Information om föreslagna bullerskärmar 

Km-

angivelse 

Område Sida av 

E4 
Höjd 

Längd Absorbent NNK-

värde 

13/998 – 

14/043 
Åkroken Söder 3 m 65 m Nej +0,32 

16/557 – 

16/626 
Månsbyn Norr 2,2 m 56 m Ja +0,08 

16/481 – 

16/791 
Månsbyn Söder 3 m 

50 + 200 

m 
Ja +0,15 

17/740 – 

17/787 
Månsbyn Söder 3 m 50 m Nej +0,01 

19/444 – 

19/546 
Stråkanäs Norr 2,2 m 103 m Ja -0,08 

19/712 – 

19/768 
Stråkanäs Norr 2,2 m 57 m Nej +0,11 

21/449 – 

21/527 
Innanbäcken Norr 2,2 m 83 m Nej +0,08 

 

 

 

Figur 3. Placering av vägnära bullerskärm, Åkroken, km 13/998 – 14/043 
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Figur 4. Placering av vägnära bullerskärmar, Månsbyn, km 16/557 – 16/626 och km 16/481 – 16/791 

 

 

 

Figur 5. Placering av vägnära bullerskärm, Månsbyn, km 17/740 – 17/787 
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Figur 6. Placering av vägnära bullerskärmar, Stråkanäs, km 19/444 – 19/546 och km 19/712 – 19/768 

 

 

Figur 7. Placering av vägnära bullerskärm, Innanbäcken, km 21/449 – 21/527 

 

11.5. Åtgärdsförslag fastighetsnära bullerskyddsåtgärder 

För 5 fastigheter föreslås ventilåtgärder. 

För 8 fastigheter föreslås fönsteråtgärder. 

För 32 fastigheter föreslås fördjupad utredning om fasadåtgärder. 

För 24 fastigheter föreslås lokal bullerskärm vid uteplats alternativt flytt av uteplats. 

Ett flertal fastigheter erbjuds en kombination av ovanstående åtgärder. 

Föreslagna åtgärder per bostadshus redovisas i bilaga 13. 

 

 

 



20 

 

12. Slutsatser 

Hastighetshöjning och breddning av E4 mellan Åkroken - Rolfs orsakar marginellt högre 

ljudnivåer än nollalternativet. Med den trafikökning som beräknas ske fram till prognosåret 

2035 ökar ljudnivån vid närliggande bostäder från en redan hög exponering. E4 är den klart 

dominerande bullerkällan i området som redan i nuläget orsakar överskridanden av 

riktvärden. Bullerskyddsåtgärder för att säkerställa en hälsosam boendemiljö är därför 

nödvändiga. Genom att komplettera planerade vägnära bullerskärmar med fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder kan riktvärden inomhus och vid uteplats innehållas vid samtliga 

berörda bostadshus. 
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BILAGA 1.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Bullerberört bostadshus

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 2.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Bullerberört bostadshus

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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E4 Åkroken-Rolfs. Månsbyn.
Placering av uteplatser vid 
bullerberörda bostadshus.
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BILAGA 3.¯
Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2020-06-02

Bullerberört bostadshus
! Uteplats

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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E4 Åkroken-Rolfs. Månsbyn.
Placering av uteplatser vid 
bullerberörda bostadshus.
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BILAGA 4.

Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2019-01-30

Bullerberört bostadshus
! Uteplats

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 5.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 6.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 7.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 8.

Skala (A3): 1:5 000

Datum: 2019-02-06

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 9.

Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2019-02-05

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 10.

Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2019-02-05

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 11.¯
Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2020-06-02

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad
Bullerskärm

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.
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BILAGA 12.¯
Skala (A3): 1:5 000
Datum: 2020-06-02

Evivalent ljudnivå 2 m över mark
>=70
65-70
60-65
55
70 dB(A) maximal ljudnivå
Husbyggnad
Övrig byggnad
Bullerskärm

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt
inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
*30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
*45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
*55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)              
*70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i
                anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärden ska hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt.
I de fall där utomhusnivån inte kan reduceras till
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.



1 Ingen iordningsställd uteplats funnen vid inventering. Placering av mätpunkt för uteplats har gjorts på plats i anslutning till bostadshus som bedömts som lämplig för utevistelse. 

Åkroken-Rolfs.  

www.trafikverket.se 
Förklaring: 

Leq = Ekvivalent ljudnivå 
Lmax = Maximal ljudnivå 

 
Röda celler indikerar 

överskridande av riktvärde 

 BILAGA 13. BERÄKNADE LJUDNIVÅER VID BULLERBERÖRDA BOSTADSFASTIGHETER  

NULÄGE 
2018 

NOLLALT. 
Prognosår 2035  

utan hastighetshöjning 

HASTIGHETSHÖJNING 
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

UTAN BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

FÖRESLAGNA 
BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

PLANFÖRSLAG  
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

MED FÖRESLAGNA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

Fastighet Vån Fasad 
[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad [dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA]  

Vägnära Fastighetsnära Fasad efter 
åtgärd 

[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA] 

Riktvärden och avsteg 
med Planförslaget 

Innanbäcken 
9:1 

Bv 34 66 77 68 78 
68 78 34 44 

65 76 
 

Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

34 
62 

74 28 40 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 34 66 77 68 78 

68 78 34 44 
34 

64 
74 30 40 

Månsbyn 1:12 Bv 30 56 69 58 70 
61 70 31 40 

60 70 

 Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥31 
61 70 

≤30 ≤45 <55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Månsbyn 1:25 

Bv 29 57 68 58 68 
60 68 31 39 

60 66 

 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥30 
60 68 

≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 59 68 60 68 

61 69 32 40 
≥31 

61 69 
≤30 ≤45 

Månsbyn 1:33 Bv 34 54 65 55 65 
57 66 23 32 

58 66 
 Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 
34 

57 66 
23 32 <55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 1:4 
hus 1 

Bv 34 49 58 51 59 
52 60 18 26 

52 60 

 

- 

34 
52 60 18 26 

52 60 

Avsteg görs på riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad på plan 2. 

V1 34 56 63 57 63 
59 63 25 29 

34 
59 63 25 29 

Månsbyn 1:4 
hus 2 

Bv 31 56 63 57 63 
59 64 28 33 

31 
59 64 28 33 

- 

Månsbyn 2:14 
hus 1 

Bv 30 56 67 59 67 
61 67 31 41 

56 64 

 Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥31 
61 67 

≤30 ≤45 

<55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 2:14 
hus 2 

Bv 30 55 67 58 67 
60 67 30 37 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 
30 

60 67 30 37 Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 2:4≥1 

Bv 34 63 77 
65 

77 
68 80 34 46 

601 731 
 
 

Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥34 
61 70 ≤30 ≤45 

551 621 

 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. V1 34 63 77 
65 

77 
68 80 34 46 

≥35 
65 73 ≤30 ≤45 

Månsbyn 2:4≥2 Bv 30 52 63 
54 

62 
55 62 25 32 

54 59  - 30 
55 62 

25 32 54 59 - 

Månsbyn 2:5 Bv 36 58 73 
61 

73 
63 73 26 37 

60 69 Vägnära bullerskärm 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt flytt av uteplats. 
36 

60 70 
24 34 <55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 2:12 

Bv 34 61 75 
62 

75 
65 77 31 43 

68 79 Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥34 
59 72 ≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 34 64 75 

65 
75 

67 77 33 43 
≥34 

63 73 ≤30 ≤45 

Månsbyn 2:13 

Bv 30 59 69 
60 

69 
61 69 31 39 

47 55 Vägnära bullerskärm 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
 

≥30 
56 68 ≤30 ≤45 

46 55 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 60 69 

61 
69 

62 69 32 39 
≥30 

60 68 ≤30 ≤45 

Månsbyn 2:17 Bv 33 66 77 67 77 
68 77 35 44 

59 69 Vägnära bullerskärm 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
 

≥33 
63 76 ≤30 ≤45 

54 62 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Månsbyn 3:15 

Bv 28 54 61 55 61 
56 61 28 33 

53 61 Vägnära bullerskärm - 

28 
55 61 27 33 

52 61 - 

V1 28 55 61 56 61 
57 61 29 33 

28 
55 61 27 33 

Månsbyn 3:5 
hus 1 

Bv 31 58 64 59 64 
60 64 29 33 

53 59 

Vägnära bullerskärm - 

31 
57 61 26 30 

52 59 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 31 59 65 60 65 
61 65 30 34 

31 
58 62 27 31 

Månsbyn 3:5 
hus 2 

Bv 30 57 65 59 65 
60 65 30 35 

Vägnära bullerskärm - 30 
57 62 27 32 Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Månsbyn 3:22 

Bv 30 61 67 62 67 
63 67 33 37 

44 50 
 

Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥31 
61 67 ≤30 ≤45 

43 49 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 61 67 62 67 

63 67 33 37 
36 

61 67 ≤30 ≤45 



1 Ingen iordningsställd uteplats funnen vid inventering. Placering av mätpunkt för uteplats har gjorts på plats i anslutning till bostadshus som bedömts som lämplig för utevistelse. 

 

 

Förklaring: 
Leq = Ekvivalent ljudnivå 
Lmax = Maximal ljudnivå 

 
Röda celler indikerar 

överskridande av riktvärde 

 BERÄKNADE LJUDNIVÅER VID BULLERBERÖRDA BOSTADSFASTIGHETER  

NULÄGE 
2018 

NOLLALT. 
Prognosår 2035  

utan hastighetshöjning 

HASTIGHETSHÖJNING 
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

UTAN BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

FÖRESLAGNA 
BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

PLANFÖRSLAG  
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

MED FÖRESLAGNA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

Fastighet Vån Fasad 
[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad [dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA]  

Vägnära Fastighetsnära Fasad efter 
åtgärd 

[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA] 

Riktvärden och avsteg 
med Planförslaget 

Månsbyn 4:15 
hus 1 

Bv 34 65 75 66 75 
67 75 33 41 

53 68 Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

34 
59 65 26 32 

50 60 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 34 65 74 66 75 
67 75 33 41 

34 
64 71 30 37 

Månsbyn 4:15 
hus 2 

Bv 31 64 75 65 75 
66 75 36 45 

Erbjudande om ventilåtgärd på övervåning. 

31 
58 65 28 35 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 31 64 75 65 75 
66 75 36 45 

34 
62 69 28 35 

Månsbyn 4:16 

Bv 29 64 73 65 73 
66 73 37 44 

66 73 Vägnära bullerskärm 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥29 
59 63 ≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 64 73 65 73 

66 73 37 44 
≥31 

61 67 ≤30 ≤45 

Månsbyn 4:32 
hus 1 

Bv 33 57 65 58 64 
59 66 26 33 

59 66 

 

Erbjudande om ventilåtgärd på övervåning. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

33 
59 66 26 33 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 58 66 59 65 

60 66 31 37 
33 

60 66 27 33 

Månsbyn 4:32 
hus 2 

Bv 27 48 57 50 57 
51 58 24 31 

55 63 
 

- 27 
51 58 24 31 

55 63 - 

Månsbyn 4:33 
hus 1 

Bv 27 58 68 60 68 
62 70 35 43 

56 64 

 Erbjudande om fönsteråtgärd.  
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 
36 

62 70 
26 34 

<55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 4:33 
hus 2 

Bv 27 60 68 61 68 
63 69 36 42  

Erbjudande om fönsteråtgärd. 36 
63 69 

27 33 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Månsbyn 4:40 Bv 33 55 65 56 64 
58 66 25 33 

57 64 
 Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 
33 

58 66 25 33 
<55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Månsbyn 5:17 

Bv 30 53 58 55 58 
56 58 26 28 

51 54 

 

- 

30 
56 58 26 28 

51 54 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 53 59 55 59 

56 59 26 29 
30 

56 59 26 29 

Månsbyn 5:20 

Bv 33 56 62 57 62 
58 62 25 29 

58 60 

 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

33 
58 62 25 30 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 33 56 62 57 62 

58 62 25 29 
33 

58 62 25 30 

Månsbyn 5:31 

Bv 29 56 62 57 62 
58 62 29 33 

47 56 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥29 
58 62 ≤30 ≤45 

47 56 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 57 62 58 62 

59 62 30 33 
≥29 

59 62 ≤30 ≤45 

Månsbyn 5:33 

Bv 33 55 63 56 63 
58 63 25 30 

551 611 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥33 
58 63 25 30 

551 611 

 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. V1 33 58 63 59 63 
60 63 27 30 

≥33 
60 63 27 30 

Månsbyn 5:52 

Bv 29 56 62 57 62 
58 62 29 33 

53 59 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥29 
58 62 ≤30 ≤45 

53 59 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 56 63 58 63 

59 63 30 34 
≥29 

59 63 ≤30 ≤45 

Månsbyn 5:53 

Bv 33 61 69 62 69 
64 69 31 36 

541 591 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥34 
64 69 ≤30 ≤45 

541 591 
 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. V1 33 61 69 62 69 
63 69 30 36 

≥33 
63 69 ≤30 ≤45 

Månsbyn 6:2 
hus 1 

Bv 29 55 60 56 60 
57 60 28 31 

481 531 

 

- 

29 
57 60 28 31 

481 531 

 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. V1 29 55 61 57 61 
58 61 29 32  

29 
58 61 29 32 

Månsbyn 6:2 
hus 2 

Bv 33 56 62 57 62 
58 62 25 29  

- 

33 
58 62 25 29 

 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. V1 33 56 62 58 62 
59 62 26 29  

33 
59 62 26 29 



1 Ingen iordningsställd uteplats funnen vid inventering. Placering av mätpunkt för uteplats har gjorts på plats i anslutning till bostadshus som bedömts som lämplig för utevistelse. 

 

Förklaring: 
Leq = Ekvivalent ljudnivå 
Lmax = Maximal ljudnivå 

 
Röda celler indikerar 

överskridande av riktvärde 

 BERÄKNADE LJUDNIVÅER VID BULLERBERÖRDA BOSTADSFASTIGHETER  

NULÄGE 
2018 

NOLLALT. 
Prognosår 2035  

utan hastighetshöjning 

HASTIGHETSHÖJNING 
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

UTAN BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

FÖRESLAGNA 
BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

PLANFÖRSLAG  
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

MED FÖRESLAGNA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

Fastighet Vån Fasad 
[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad [dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA]  

Vägnära Fastighetsnära Fasad efter 
åtgärd 

[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA] 

Riktvärden och avsteg 
med Planförslaget 

Månsbyn 6:20 

Bv 27 51 58 53 58 
54 59 27 32 

41 45 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas.  

≥27 
54 59 27 33 

41 45 
Avsteg görs på riktvärde vid fasad på 

plan 2. 
V1 27 56 65 58 65 

58 65 31 38 
≥28 

58 65 
28 35 

Månsbyn 8:18 

Bv 29 62 71 64 71 
65 72 36 43 

63 71 

 
Erbjudande om fönsteråtgärd. 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

36 
65 72 

29 36 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 63 71 64 71 

66 72 37 43 
36 

65 72 
29 36 

Månsbyn 8:20 

Bv 31 62 74 64 74 
65 75 35 44 

67 78 Vägnära bullerskärm 
Erbjudande om ventilåtgärd på övervåning 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

31 
60 69 

29 38 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 29 64 74 65 74 

66 75 38 47 
34 

63 71 
29 37 

Månsbyn 9:10 Bv 34 55 65 56 65 
57 65 23 31 

451 461 
 

- 34 
57 65 23 31 

451 461 
 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Månsbyn 9:14 

Bv 34 53 63 54 63 
55 65 21 31 

44 51 

 

- 

34 
55 65 23 31 

44 51 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

plan 2. 
V1 34 57 66 58 66 

59 66 25 32 
34 

59 66 25 32 

Månsbyn 9:18 Bv 34 53 60 54 60 
55 60 21 26 

48 51 

 

- 34 
55 59 21 26 

48 51 - 

Månsbyn 21:1 

Bv 33 59 70 60 70 
62 70 29 37 

62 70 

 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥33 
62 70 ≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 33 60 68 61 68 

63 68 30 35 
≥33 

63 68 ≤30 ≤45 

Stråkanäs 3:3 

Bv 29 62 76 64 76 
64 76 36 47 

581 711 Vägnära bullerskärm 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
 

≥29 
58 72 ≤30 ≤45 

571 701 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Avsteg från riktvärde vid uteplats. 
Vägnära skärm sänker ljudnivå på 

hela tomten med ca 5 dB. 
V1 28 64 76 65 76 

66 76 38 48 
≥30 

60 73 ≤30 ≤45 

Stråkanäs 3:16 
hus 1 

Bv 36 60 71 62 71 
63 71 27 35 

51 62 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥36 
63 71 ≤30 ≤45 

51 62 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 36 62 71 63 71 
65 72 29 36 

≥36 
65 72 ≤30 ≤45 

Stråkanäs 3:16 
hus 2 

Bv 30 54 66 56 66 
58 66 28 36  

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

≥30 
58 66 ≤30 ≤45 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 30 58 68 59 68 
61 68 31 38 

≥31 
61 68 ≤30 ≤45 

Stråkanäs 3:28 

Bv 33 48 57 49 57 
50 57 18 25 

44 49 

 

- 

33 
50 57 17 24 

44 49 - 

V1 33 53 62 54 62 
55 62 23 30 

33 
55 62 22 29 

Stråkanäs 3:29 

Bv 29 56 67 58 67 
59 67 30 38 

59 67 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥29 
59 67 ≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs på riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

V1 29 59 68 60 68 
61 68 32 39 

≥29 
61 68 ≤30 ≤45 

Stråkanäs 3:34 Bv 31 59 64 60 64 
61 64 30 33 

61 64 

 Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥31 
61 64 ≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Stråkanäs 3:39 

Bv 29 60 67 61 67 
62 67 33 38 

62 68 

 
Erbjudande om ventilåtgärd på bottenvåning. 
Erbjudande om fönsteråtgärd på övervåning. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

33 
62 67 29 34 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

V1 29 61 68 63 68 
64 68 35 39  

41 
64 68 23 27 

Stråkanäs 3:41 

Bv 34 55 59 56 59 
57 60 23 26 

57 59 

 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

34 
57 60 23 25 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 34 59 63 60 63 

61 63 27 29 
34 

61 63 27 29 



1 Ingen iordningsställd uteplats funnen vid inventering. Placering av mätpunkt för uteplats har gjorts på plats i anslutning till bostadshus som bedömts som lämplig för utevistelse. 

 

 

Förklaring: 
Leq = Ekvivalent ljudnivå 
Lmax = Maximal ljudnivå 

 
Röda celler indikerar 

överskridande av riktvärde 

 BERÄKNADE LJUDNIVÅER VID BULLERBERÖRDA BOSTADSFASTIGHETER  

NULÄGE 
2018 

NOLLALT. 
Prognosår 2035  

utan hastighetshöjning 

HASTIGHETSHÖJNING 
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

UTAN BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

FÖRESLAGNA 
BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

PLANFÖRSLAG  
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

MED FÖRESLAGNA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

Fastighet Vån Fasad 
[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad [dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA]  

Vägnära Fastighetsnära Fasad efter 
åtgärd 

[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA] 

Riktvärden och avsteg 
med Planförslaget 

Stråkanäs 3:42 

Bv 29 50 63 51 63 
53 65 24 36 

53 61 

 

- 

29 
53 65 24 36 

53 61 
Avsteg görs på riktvärde vid fasad på 

plan 2. 
V1 29 54 65 56 65 

57 65 28 36 
29 

57 65 28 36 

Stråkanäs 4:3 

Bv 30 53 62 55 62 
55 62 25 32 

55 63 

 

- 

30 
55 62 25 32 

55 63 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

plan 2. 
V1 30 55 62 56 62 

57 62 27 32 
30 

57 62 27 32 

Stråkanäs 4:12 
hus 1 

Bv 29 58 71 60 71 
60 71 31 42 

60 71 

Vägnära bullerskärm 
Erbjudande om ventilåtgärd på övervåning. 

 

29 
56 65 

27 36 

55 62 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 29 62 73 63 73 
64 73 35 44 

33 
61 68 

28 35 

Stråkanäs 4:12 
hus 2 

Bv 34 63 74 64 74 
65 74 31 40 

Vägnära bullerskärm 
- 
 

34 
59 71 

25 37 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

Stråkanäs 4:13 

Bv 30 55 64 56 64 
57 64 27 34 

50 59 

 

- 

30 
57 64 

27 34 

50 59 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 56 64 57 64 

58 64 28 34 
30 

58 64 
28 34 

Stråkanäs 4:14 Bv 29 66 76 67 76 
68 77 39 48 

65 74 

 Erbjudande om fönsteråtgärd. Fördjupad 
utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

34 
68 77 

≤30 ≤45 <55 <70 

. 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad. 

Avsteg görs från riktvärde för 
ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum 

utom sovrum. 

Stråkanäs 4:15 

Bv 31 59 66 60 66 
61 66 30 35 

48 60 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

≥31 
61 66 

≤30 ≤45 

48 60 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 31 59 66 60 66 

61 66 30 35 
≥31 

61 66 
≤30 ≤45 

Stråkanäs 4:16 

Bv 36 64 74 65 74 
67 75 31 39 

63 73 

 Erbjudande om fönsteråtgärd. Fördjupad 
utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

38 
67 75 

≤30 ≤45 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

V1 26 64 74 65 74 
67 75 41 49 

39 
67 75 

≤30 ≤45 

Stråkanäs 4:19 
hus 1 

Bv 28 56 65 57 65 
58 65 30 37 

58 64 

 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

≥28 
57 65 

≤30 ≤45 

<55 <70 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

V1 28 58 65 59 65 
60 65 32 37 

Viss effekt av vägnära 
skärm vid närliggande 

hus 
≥29 

59 65 
≤30 ≤45 

Stråkanäs 4:19 
hus 2 

Bv 30 57 66 58 66 
59 66 29 36 

 
Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 

fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 
 

≥30 

 

59 

66 
≤30 ≤45 

Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 
alla plan. 

Stråkanäs 5:13 

Bv 30 54 62 55 62 
57 65 27 35 

53 57 

 
 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

≥30 
57 65 

≤30 ≤45 

53 57 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 58 65 59 65 

61 65 31 35 
≥31 

61 65 
≤30 ≤45 

Stråkanäs 5:14 

Bv 30 63 69 64 69 
65 69 35 39 

56 59 

 

Erbjudande om fönsteråtgärder. 
Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 

alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

36 
65 69 

29 33 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 63 70 64 70 

65 70 35 40 
36 

65 70 
29 34 

Stråkanäs 5:36 

Bv 30 61 67 62 67 
63 67 33 37 

521 601 

 

Erbjudande om fönsteråtgärd. 

36 
63 67 

27 31 

521 601 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 30 62 68 63 68 

64 68 34 38 
36 

64 68 
28 32 

Stråkanäs 5:37 

Bv 31 54 61 55 61 
57 61 26 30 

56 60 

 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

31 
57 61 

26 30 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 

V1 31 57 61 58 61 
59 61 28 30 

31 
59 61 

28 30 



1 Ingen iordningsställd uteplats funnen vid inventering. Placering av mätpunkt för uteplats har gjorts på plats i anslutning till bostadshus som bedömts som lämplig för utevistelse. 

 

 

Förklaring: 
Leq = Ekvivalent ljudnivå 
Lmax = Maximal ljudnivå 

 
Röda celler indikerar 

överskridande av riktvärde 

 BERÄKNADE LJUDNIVÅER VID BULLERBERÖRDA BOSTADSFASTIGHETER  

NULÄGE 
2018 

NOLLALT. 
Prognosår 2035  

utan hastighetshöjning 

HASTIGHETSHÖJNING 
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

UTAN BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

FÖRESLAGNA 
BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

PLANFÖRSLAG  
Prognosår 2035 med hastighetshöjning 

MED FÖRESLAGNA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

 

Fastighet Vån Fasad 
[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad [dBA] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA]  

Vägnära Fastighetsnära Fasad efter 
åtgärd 

[Dntw+C] 

Leq vid 
fasad 
[dBA] 

Lmax vid 
fasad 
[dBA] 

Leq 
inomhus 

[dBA] 

Lmax 
inomhus 

[dBA] 

Leq vid 
uteplats 
[dBA] 

Lmax vid 
uteplats 
[dBA] 

Riktvärden och avsteg 
med Planförslaget 

Stråkanäs 5:42 

Bv 31 57 70 58 70 
60 70 29 39 

52 67 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥31 
60 70 

≤30 ≤45 

52 67 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 31 59 69 61 69 

62 69 31 38 
≥32 

62 69 
≤30 ≤45 

Stråkanäs 5:43 

Bv 28 54 61 55 61 
56 61 28 33 

51 55 

 

Fördjupad utredning om fasadåtgärder krävs. Om 
fasadåtgärder behövs så kommer de erbjudas. 

 

≥28 
56 61 

≤30 ≤45 

50 55 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 28 55 61 56 61 

57 61 29 33 
≥28 

57 61 
≤30 ≤45 

Stråkanäs 5:46 

Bv 34 59 62 60 62 
61 62 27 28 

57 61 

 

Erbjudande om lokal bullerskärm vid uteplats 
alternativt ny uteplats i skyddat läge. 

34 
61 62 27 28 

<55 <70 
Avsteg görs från riktvärde vid fasad på 

alla plan. 
V1 34 58 62 60 62 

61 62 27 28 
34 61 62 27 28 
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BILAGA 14. 

 

E4 Åkroken-Rolfs – nya överväganden om 
bullerskyddsåtgärder 

I detta PM beskrivs kortfattat det omtag avseende bullerskyddsåtgärder som Trafikverket 

valt att genomföra efter att vägplanen för ”Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 

Åkroken-Rolfs” lämnats in för fastställelse.  

Sammanfattning 

Trafikverket har under december 2019-mars 2020 genomfört nya överväganden om vägnära 
bullerskyddsåtgärder längs hela sträckan Åkroken-Rolfs. Fler bullerskärmar har nu 
tillkommit. Tidigare föreslagna bullersskärmar har delvis reviderats p.g.a. att de var mycket 
samhällsekonomiskt olönsamma, d.v.s. kostnaderna för åtgärderna överskred vida den 
beräknade nyttan av dem.  

I bilaga 4 finns en översiktskarta som visar förändringar i förslagen till vägnära 
bullerskyddsåtgärder och nedan redovisas de i tabellform. 

Km Område Förändring 

13/ 988-
14/043 

Åkroken, 
söder om E4 

Skärm tillkommit: 65 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Månsbyn 2:4 och 2:5. 

16/254 -
16/655 

Månsbyn, 
norr om E4 

Tidigare föreslagen 401 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm huvudsakligen borttagen.  

Kvarstår 56 m lång och 2,2 m hög skärm med absorbent 
vid Månsbyn 2:12. 

16/481 - 
16/791 

Månsbyn, 
söder om E4 

Tidigare föreslagen 94 + 201 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm delvis borttagen.  

Kvarstår 50 + 200 m lång och 3 m hög skärm med 
absorbenter. 

17/740 -
17/787 

Månsbyn, 
söder om E4 

Skärm tillkommit: 50 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Månsbyn 8:20. 

18/548 -
19/088 

Stråkanäs 
söder om E4 

Tidigare föreslagen 168 m + 233 m + 119 m lång och 3 m 
hög vägnära bullerskärm helt borttagen.  

19/444 -
19/546 

Stråkanäs, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 103 m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm med absorbent föreslås uppföras vid 
Stråkanäs 4:12 

19/712 -
19/768 

Stråkanäs, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 57 m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Stråkanäs 3:3 

21/449 -
21/527 

Innanbäcken, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 83m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Innanbäcken 9:1 och 9:2. 
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Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder har övervägts för de bostadshus som beräknas få 

ljudnivåer över riktvärden på uteplats och/eller inomhus. Åtgärderna kan innefatta 

bullerskydd av uteplats och/eller åtgärder på fasaden.  

Byggnader där fastighetsnära bullerskyddsåtgärder erbjuds eller behöver utredas är 
markerade med gul cirkel på illustrationskartorna.  

I tabell ”Beräknade ljudnivåer vid bullerberörda bostadshus” redovisas vilka åtgärder och 
utredningar som behövera göras för respektive bostadshus.   

Bakgrund 

E4 mellan Åkroken och Rolfs har byggts om med mötesseparering, ny bro över E4, 
reparation av GC-bro, GC-vägar samt anläggande av enskilda vägar. Ombyggnaden 
slutfördes 2016 och tanken var att det med dessa åtgärder skulle kunna höja hastigheten 
från 90 km/h till 110 km/h.  

Under pågående ombyggnation insåg man att viltstängsel och bullerskyddsåtgärder krävdes 
för att kunna höja hastigheten, vilket saknades i arbetsplanen. Trafikverket beslutade att 
göra en innehållsförändring i pågående projekt och lät WSP utföra en bullerutredning och 
föreslå vägnära bullerskyddsåtgärder.  

För att kunna bygga viltstängsel och föreslagna bullerskärmar krävdes dock markåtkomst 
varför åtgärderna lyftes ut till ett nytt projekt med ny vägplan. Våren 2018 fick Sweco i 
uppdrag att ta fram en vägplan för viltstängsel och bullerskyddsåtgärder. I uppdraget ingick 
att komplettera bullerutredningen med överväganden om fastighetsnära 
bullerskyddsåtgärder.  

Samråd hölls 2018-2019, vägplanen ställdes ut för allmänhetens granskning mellan 19 juni 
– 28 juli 2019 och 28 oktober 2019 lämnades vägplanen in för fastställelse till Juridik- och 
planprövning. Under fastställelseprövningen ifrågasatte Juridik- och planprövning 
föreslagna bullerskyddsåtgärder och efterlyste en tydligare redovisning av överväganden om 
bullerskyddsåtgärder. 

Principer för överväganden om bullerskyddsåtgärder 

Riktvärden ska normalt uppnås när ett investeringsprojekt klassats som nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av infrastruktur.  

Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna för 
åtgärder är uppenbart orimliga, ska alternativa åtgärder övervägas. 

Följande avstegstrappa utgör ett stöd vid utredningar om alternativa åtgärder: 

Riktvärden uppnås: Utför åtgärder så att samtliga riktvärden innehålls.  

Avsteg 1: Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad på övre våningsplan.  

Avsteg 2: Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad vid markplan.  

Avsteg 3. Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus på uteplats. 

Avsteg 4. Avkall görs på att innehålla riktvärden inomhus. 

Åtgärder dock alltid övervägas för att klara högsta acceptabla nivå Lmax 50 dBA inomhus (alt 
Lmax 55 om <5 passager av tunga fordon/natt). Om detta inte kan uppnås bör det även vara 
aktuellt att erbjuda förvärv av fastigheten.  

Förvärv av hel eller del av fastighet ska i normalfallet erbjudas om skyddsåtgärder beräknas 
kosta mer än marknadsvärdet av fastigheten, alternativt marknadsvärdet av berörd del av 
fastigheten. Erbjudande om förvärv ska även övervägas om kostnader för skyddsåtgärder 
uppgår till mer än 50 % av marknadsvärdet. Förvärv ska även i normalfallet erbjudas då det 
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inte bedömts vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att vidta åtgärder för att klara 
högsta acceptabla nivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad1. 

Marknadsvärde på fastigheter i denna region är generellt mycket lägre än i södra Sverige. 
För att inte medverka till att avfolka bygden har projektet fattat beslut om att i möjligaste 
mån vidta bullerskyddsåtgärder istället för att erbjuda förvärv även om kostnader för 
åtgärder är hög i förhållande till marknadsvärdet.  

Vägnära bullerskyddsåtgärder 

Bullerskärmars effekt påverkas av längden och höjden på skärmen samt hur vägen ligger i 
förhållande till de hus man försöker skydda.  

En tumregel är att en vägnära bullerskärm behöver vara minst två gånger så lång som 
avståndet mellan vägen och huset, se illustration i figur 1. 

   

Figur 1. För att få riktigt bra effekt behöver vägnära bullerskärmar vara minst två 

gånger så lång som avståndet mellan vägen och huset. 

Terrängen påverkar möjligheten till bra effekt av vägnära skärm. Förenklat kan man säga att 
hus som ligger högt ovanför vägen är svårare att skydda än hus som ligger lägre än vägen, se 
illustration i figur 1. 

 

Figur 2. Även terrängen påverkar möjligheten till bra effekt av vägnära skärm. 

Vägnära skärmar medför högre ljudnivåer på motsatt sida vägen om de inte förses 

med absorbenter som förhindrar att ljudet reflekteras i skärmen.  

 
1 Högsta acceptabla nivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad är Lmax 50 och Leq 40 dBA inomhus samt Leq 65 
dBA vid uteplats. 
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Figur 3. Två exempel på vägnära bullerskärmar med absorbent.  

Samhällsekonomisk bedömning 

Samhällsekonomiska beräkningar utgör ett stöd för bedömning av om åtgärden är 
ekonomiskt orimlig. Om kostnaden för att uppnå angivna riktvärden bedöms vara orimligt 
hög i förhållande till nyttan av åtgärden, ska Trafikverket i stället överväga andra och mer 
kostnadseffektiva åtgärder.  

Trafikverket använder väg-BUSE, ett excelbaserat program för att beräkna samhällsekonomi 
för bullerskyddsåtgärder i vägprojekt. I BUSE nyttjas en bullervärdering som fastslagits 
inom ASEK 6.2. Grundkomponenten i bullervärderingen är hämtad utifrån hedoniska 
priser, det vill säga antagandet att en fastighets marknadsvärde sänks med ökade 
bullernivåer. Till det läggs kostnader för sjukvård och produktionsbortfall på grund av 
sjukdomar som har kvantifierade samband med trafikbuller (ökade riskfaktorer).  Det gäller 
främst hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck som orsakats av långvarig, 
stressgenererande bullerexponering.  

I enlighet med senaste ASEK-rekommendationer sker i Väg-BUSE en real prisuppräkning av 
bullernyttan med 1,5 % årligen. 

Bullerskyddsåtgärder beräknas ge nytta från ljudnivå Leq 50 dBA utomhus vid fasad och 
uppåt. Ju högre nivåer i utgångsläget, desto större nytta för bullerskyddsåtgärderna. 

Exempel2 på de bullervärden som används visas i tabellen nedan.  

Utomhus Inomhus 

Leq (dBA) Värde (kr/utsatt och år) Leq (dBA) Värde (kr/utsatt och år) 

49 0 22 0 

52 493 25 493 

68 17 091 42 18 953 

72 25 150 44 22 986 

74 29 779 48 32 250 

Resultatet av en väg-BUSE beräkning blir en nettonuvärdeskvot kallad NNK. En matematisk 
kvot där en åtgärds samhällsekonomiska nettonuvärde (nytta minus kostnad) ställs i 
relation till den samhällsekonomiska kostnaden för att genomföra åtgärden. 

 
2 Fullständig tabell kan hämtas här: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/481369dbcc064efba6115a935e351a0b/vagbuse-5_0-
manual_191107.pdf 

https://www.trafikverket.se/contentassets/481369dbcc064efba6115a935e351a0b/vagbuse-5_0-manual_191107.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/481369dbcc064efba6115a935e351a0b/vagbuse-5_0-manual_191107.pdf
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Ett positivt NNK innebär att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam. Ett negativt NNK 
innebär att åtgärden är olönsam. NNK kan aldrig bli mer negativ än -1, däremot mer positiv 
än +1. Nedan några exempel på utfall:  

NNK Kostnad i jämförelse med nytta NNK Kostnad i jämförelse med nytta 

+1 = dubbelt så stor nytta som kostnad  +0,5 Nyttan är 50% högre än kostnaden 

-0,5 Dubbelt så stor kostnad som nytta  -0,5 Kostnaden är 100% högre än nyttan 

-1   Ingen nytta.  +0,1 Nyttan är 10% högre än kostnaden 

+2 Tre gånger så stor nytta som kostnad -0,1 Kostnaden är ca 11% högre än nyttan 

-0,67 Tre gånger så stor kostnad som nytta   

Nya överväganden om bullerskyddsåtgärder 

Trafikverket har under december 2019-mars 2020 kompletterat bullerutredningen med nya 
överväganden om vägnära bullerskyddsåtgärder längs hela sträckan.   

Vägnära åtgärder har övervägts för samtliga bostadshus som beräknas få ljudnivåer över 
riktvärden. En förutsättning för övervägandena var att projektet inte har några 
överskottsmassor att tillgå. För att uppföra bullervallar skulle massor behöva köpas in och 
transporteras.  

Inledningsvis gjordes översiktliga samhällsekonomiska bedömningar baserat på ljudnivåer i 
utgångsläget och möjlig effekt av vägnära skärmar för att avgöra vilka områden som var 
aktuella för fördjupade utredningar. I bilaga 1 finns en översiktskarta som visar vilka 
områden som utretts fördjupat avseende vägnära bullerskärmar.  

I bilaga 2 redovisas områdesvisa överväganden om bullerskyddsåtgärder. 

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder har övervägts för de bostadshus som, med de vägnära 

åtgärderna beaktat, beräknas få ljudnivåer över riktvärden på uteplats och/eller inomhus.  

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kan innefatta bullerskydd av uteplats och/eller 

åtgärder på fasaden. Överväganden om fastighetsnära åtgärder baseras på utvändig 

inventering av fasader och uteplatser vid bullerberörda bostadshus.  

För ett antal bostadshus, där ljudnivån beräknas ligga just över eller under riktvärde 

inomhus, är det oklart om fasadåtgärder behövs. För dessa hus kommer fördjupade 

utredningar att genomföras under samrådstiden. Fastighetsägare behöver aktivt delta i 

genomförande av de fördjupade utredningarna genom att lämna information om fasadens 

uppbyggnad, rumsstorlekar och planlösning. Trafikverket kommer att skicka ut 

frågeformulär till de fastighetsägare som berörs av detta. I de fall fastighetsägare väljer att 

inte medverka i fördjupad utredningen antas fasaden hålla tillräcklig ljudreduktion. 

Åtgärder av fönster, ventiler och väggar avser de bostadsrum i respektive byggnad som 

beräknas få nivåer över riktvärdena. Det innebär att det kan bli aktuellt med exempelvis 

fönsterbyte för ett bostadsrum men inte för de övriga. Det kan även innebära att åtgärder 

utförs på övre plan men inte på nedre plan, exempelvis om vägnära åtgärd skärmar nedre 

plan. Skydd av uteplats avser en bullerskyddad uteplats per bostadshus. Omfattningen och 

utformning av de fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som föreslås erbjudas i vägplanen, 

avgörs i ett senare skede när bygghandling upprättas.  
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Förslag till bullerskyddsåtgärder 

Den kompletterade bullerutredningen har resulterat i att flera nya bullerskärmar föreslås i 
vägplanen och även ändringar av de bullersskärmar som tidigare föreslagits, se tabell nedan.  

Km Område Förändring 

13/998 -
14/043 

Åkroken, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 65 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Månsbyn 2:4 och 2:5. 

16/254 -
16/655 

Månsbyn, 
norr om E4 

Tidigare föreslagen 401 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm huvudsakligen borttagen.  

Kvarstår 56 m lång och 2,2 m hög skärm med absorbent 
vid Månsbyn 2:12. 

16/481 - 
16/791 

Månsbyn, 
söder om E4 

Tidigare föreslagen 94 + 201 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm delvis borttagen.  

Kvarstår 50 + 200 m lång och 3 m hög skärm med 
absorbenter. 

17/740 -
17/787 

Månsbyn, 
söder om E4 

Skärm tillkommit: 50 m lång och 3 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Månsbyn 8:20. 

18/548 -
19/088 

Stråkanäs 
söder om E4 

Tidigare föreslagen 168 m + 233 m + 119 m lång och 3 m 
hög vägnära bullerskärm helt borttagen.  

19/444 -
19/546 

Stråkanäs, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 103 m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm med absorbent föreslås uppföras vid 
Stråkanäs 4:12 

19/712 -
19/768 

Stråkanäs, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 57 m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Stråkanäs 3:3 

21/449 -
21/527 

Innanbäcken, 
norr om E4 

Skärm tillkommit: 83 m lång och 2,2 m hög vägnära 
bullerskärm föreslås uppföras vid Innanbäcken 9:1 och 9:2. 

I bilaga 4 finns en översiktskarta som visar förändringar i förslagen till vägnära 
bullerskyddsåtgärder. 

Byggnader där fastighetsnära bullerskyddsåtgärder erbjuds eller behöver utredas är 
markerade med gul cirkel på illustrationskartorna.  

I tabell ”Beräknade ljudnivåer vid bullerberörda bostadshus” redovisas vilka åtgärder och 
utredningar som behöver göras för respektive bostadshus.   
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Bilaga 1. Översiktskarta utredda områden 
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Bilaga 2. Områdesvisa överväganden om bullerskyddsåtgärder 

Flera beslutsmöten med representanter för Trafikverket och Sweco har hållits för att 
komma fram till de förslag som vägplanen nu innefattar. Nedan redovisas 
beslutsunderlag, överväganden och förslag till åtgärder för respektive område. 
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OMRÅDE 1. ÅKROKEN  

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Tre bostadshus. Närmaste bostadshus ligger ca 15,5 m från vägkant, 1 m högre. Högsta 
ljudnivå Leq 68, Lmax 80 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: 2 hus behöver troligtvis 
fasadåtgärder och 3 hus behöver bullerskydd av uteplats. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

185 m lång och 4 m hög skärm. Kostnad: 2,6 mnkr. NNK: - 0,34 

Föreslagen vägnära åtgärd 

65 m lång och 3 m hög skärm. Kostnad: 680 000 kr. 

Effekt för Månsbyn 2:4 och 2:5 

Effekt: 3-7 dB sänkning av Leq, 12-5 dB sänkning av Lmax 

Högsta ljudnivå med åtgärd: Leq 61, Lmax 68 dBA vid Månsbyn 2:4.  

NNK: + 0,32 

Behov av fönsterbyten och uteplats utgår. Riktvärden inomhus vid bostadshus som 
skyddas av skärm innehålls. 
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Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 1:12, uteplatsåtgärd samt fördjupad utredning om fasadåtgärder 

Månsbyn 2:4>1, fördjupad utredning om fasadåtgärder 

Månsbyn 2:5, uteplatsåtgärd 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. 

En variant av beslutad skärm med invik i östra änden har även testats, och den gav något 
bättre effekt men föreslås ej pga intrång på åkermark.  

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 2. MÅNSBYN, VÄSTER 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Två bostadshus. Närmaste bostadshus ligger ca 41 m från vägkant, 3,5 m lägre. Högsta 
ljudnivå Leq 63, Lmax 70 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Två hus behöver troligtvis 
fönsterbyten och ventilåtgärder. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

370 m lång och 4 m hög skärm. Kostnad: 5,2 mnkr. NNK: - 0,77 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen begränsar möjligheten att 
utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 4:33 hus 1 erbjuds fönster- och ventilåtgärd samt bullerskydd av uteplats. 

Månsbyn 4:33 hus 2 erbjuds fönster- och ventilåtgärd.. 

Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Ingen av dem lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Infart till enskild 
väg försvårar möjligheten att nå önskad effekt. 
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Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 3. MÅNSBYN, NORDVÄST 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Ett bostadshus. Ligger ca 70 m från vägkant, 5 m lägre. Högsta ljudnivå Leq 62, Lmax 70 
dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver 
uteplatsåtgärd.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

284 m lång och 3 m hög skärm. Kostnad: 3 mnkr. NNK: - 0,87 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen begränsar möjligheten att 
utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 21:1 erbjuds uteplatsåtgärd samt fördjupad utredning om fasadåtgärder. 

Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Ingen av dem lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Infart till enskild 
väg försvårar möjligheten att nå önskad effekt. 

 



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2017/122207 2020-09-07 

 Sidor 

 7 (31) 

 

   

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 4. MÅNSBYN NORR OM E4 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd föreslagen.  

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med tidigare föreslagen vägnära bullerskärm. 

Förutsättningar 

13 bostadshus varav 8 beräknas få ljudnivåer över riktvärden. Närmaste bostadshus 
ligger ca 23 m från vägkant, 2,5 m lägre. Högsta ljudnivå Leq 65, Lmax 77 dBA utomhus vid 
fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Två hus behöver 
fönsterbyten och ventilåtgärder samt fyra uteplatser.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 
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För att klara riktvärden 

370 m lång och 2 m hög skärm utan uppehåll för infartsväg. Kostnad: 2,8 mnkr.  

NNK: - 0,37 

Föreslagen vägnära åtgärd 

56 m lång och 2,2 m hög skärm. Kostnad: 570 000 kr. 

Effekt för Månsbyn 2:12, 7 dB sänkning av Leq, 5 dB sänkning av Lmax 

Ljudnivå med åtgärd: Leq 59, Lmax 72 dBA. 

NNK: + 0,08 

Behov av fönsterbyten och ventilåtgärd på Månsbyn 2:12 utgår.  

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 4:40 erbjuds uteplatsåtgärd 

Månsbyn 1:25 erbjuds uteplatsåtgärd samt fördjupad utredning avseende fasadåtgärd. 

Månsbyn 2:12 erbjuds uteplatsåtgärd samt fördjupad utredning avseende fasadåtgärd. 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. 
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Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 5. MÅNSBYN, SÖDER OM E4 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd föreslagen.  

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med tidigare föreslagen vägnära bullerskärm. 

Förutsättningar 

Dryga 20 bostadshus varav 9 beräknas få ljudnivåer över riktvärden. Närmaste 
bostadshus ligger ca 23 m från vägkant, 1 m högre. Högsta ljudnivå Leq 68, Lmax 77 dBA 
utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: 6 hus behöver fasadåtgärder, 
2 hus behöver uteplatsåtgärd.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 
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För att klara riktvärden 

440 m lång och 5 m hög skärm utan uppehåll för infartsväg. Kostnad: 7,4 mnkr.         
NNK: - 0,32 

Föreslagen vägnära åtgärd 

50 + 200 m lång och 3 m hög skärm med absorbenter. Kostnad: 3 kr. 

Effekt för flera hus, 8-1 dB sänkning av Leq, 10-2 dB sänkning av Lmax 

Högsta ljudnivå för bostadshus som skyddas av åtgärd: Leq 63, Lmax 75 dBA. 

NNK: + 0,15 

Åtgärder som utgår om skärm byggs: tilläggsisolering 1 hus, fönsterbyten 3 hus, 
ventilåtgärd 1 hus, uteplatsåtgärd 1 hus. 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 2:17 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder 

Månsbyn 4:15 hus 1 - Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder 

Månsbyn 4:15 hus 2 – Ventilåtgärd övre plan 

Månsbyn 4:16 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder, uteplatsåtgärd 

Månsbyn 3:22 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder 

Övriga övervägda åtgärder 

Förlängning av skärmar i öst och väst ger mycket liten ytterligare dämpning och är inte 
samhällsekonomisk motiverat då kostnaden överstiger effekten. 
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Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 6. MÅNSBYN, SYDÖST  

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Sex bullerberörda bostadshus. Närmaste huset ligger ca 64 m från vägkant, 1,5 m högre. 
Högsta ljudnivå Leq 64, Lmax 69 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Tre hus behöver utredas för 
fasadåtgärd och ett hus behöver uteplatsåtgärd.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

330 m lång och 4 m hög skärm. Kostnad: 4,6 mnkr. NNK: - 0,76 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen begränsar möjligheten att 
utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 5:53, 5:52, 5:31 och 5:33 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder 

Månsbyn 5:20 – Uteplatsåtgärd 
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Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Ingen av dem lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Bussficka och 
cykelväg gör att skärm behöver placeras med längre avstånd till väg vilket minskar 
skärmens effekt. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 7. MÅNSBYN, ÖSTER  

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

8 bullerberörda bostadshus. Närmaste bostadshus ligger ca 27 m från vägkant, 1,5 m 
högre. Högsta ljudnivå Leq 65, Lmax 75 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Tre hus behöver troligtvis 
fönster/ventilåtgärder och ett av dom även väggåtgärder, 2 hus behöver bullerskydd av 
uteplats. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

180 + 390 m lång och 4 m hög skärm. Kostnad: 8 mnkr. NNK: - 0,76 

Föreslagen vägnära åtgärd 

50 m lång och 3 m hög skärm. Kostnad: 525 tkr. 

Effekt för Månsbyn 8:20 och i viss mån även för Månsbyn 9:18. 

Effekt: 5-2 dB sänkning av Leq, 5-1 dB sänkning av Lmax 

Högsta ljudnivå med åtgärd: Leq 60, Lmax 68 dBA vid Månsbyn 8:20.  

NNK: + 0,01 

Behov av tilläggsisolering, fönsterbyten och en uteplats utgår för Månsbyn 8:20.  
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Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Månsbyn 8:20 – Ventilåtgärd på övre plan samt uteplatsåtgärd 

Månsbyn 8:18 – Fönster-, ventil- och uteplatsåtgärd 

Månsbyn 6:20 – Fördjupad utredning fasadåtgärder. 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 8. STRÅKANÄS, VÄSTER 

 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära bullerskärm, 168 m + 233 m + 119 m lång och 3 m hög, föreslagen.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med tidigare föreslagen vägnära bullerskärm. 

Förutsättningar 

Tio bullerberörda bostadshus. Närmaste huset ligger ca 40 m från vägkant, 4,5 m högre. 
Högsta ljudnivå Leq 63, Lmax 71 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Fyra hus behöver troligtvis 
ventil/fönsterbyten och fyra hus behöver uteplatsåtgärd.  
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Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

 

För att klara riktvärden 

570 m lång och 5 m hög skärm utan luckor för gång- och cykelväg. Kostnad: 8 mnkr. 
NNK: - 0,76 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att terräng, cykelbana och gångväg begränsar 
möjligheten att utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 3:16 hus 1 och 2 – Fördjupad utredning fasadåtgärder. 

Stråkanäs 3:29 – Uteplatsåtgärd och fördjupad utredning fasadåtgärder. 

Stråkanäs 3:39 – fönster/ventilåtgärd och uteplats 

Stråkanäs 3:34 – Uteplats och fördjupad utredning fasadåtgärder. 

Stråkanäs 3:41 - Uteplats 

 
Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Flera varianter av skärmar, se karta. 

Ingen av skärmarna lönsam på grund av för liten effekt i förhållande till kostnaden. Då 
hus ligger mellan 5-10 m högre är det svårt att få tillräcklig dämpning. Cykelbana och 
gångväg gör att skärm måste placeras längre från vägbanan samt att det blir luckor i 
skärmen. 

Flera alternativ av skärmar placerade uppe på höjden har även utretts. Alla har gett ett 
NNK på mellan -0,40 till -0,59. De är dessutom osäkert om de går att bygga då de måste 
placeras på tomter för att ge avsedd effekt.  
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Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 

OMRÅDE 9. STRÅKANÄS 4:16 MFL  

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Tre bullerberörda bostadshus. Närmaste huset ligger ca 29 m från vägkant, 1 m högre. 
Högsta ljudnivå Leq 67, Lmax 75 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver fönster, 
väggåtgärd och uteplatsåtgärd, ett hus ev fönster/ventilåtgärd.  
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Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

257 m lång och 4 m hög skärm som måste dras över infartsvägen. Kostnad: 3,6 mnkr. 
NNK: - 0,62 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen begränsar möjligheten att 
utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 4:16 - Fönsterbyten, väggåtgärd och uteplatsåtgärd  

Stråkanäs 4:15 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder 

  



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2017/122207 2020-09-07 

 Sidor 

 22 (31) 

 

   

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Ingen av dem lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Ingen av dem 
lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Infarten gör att möjligheten till 
dämpningen begränsas pga lucka i skärmen. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 10. STRÅKANÄS NORR  

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Fem bullerberörda bostadshus. Närmaste bostadshus ligger ca 30 m från vägkant, 3 m 
lägre. Högsta ljudnivå Leq 65, Lmax 74 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Fyra hus behöver utredas för 
fasadåtgärder och 3 hus behöver bullerskydd av uteplats. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

245 m lång och 3,5 m hög skärm med absorbent. Kostnad: 3 mnkr. NNK: - 0,44 

Föreslagen vägnära åtgärd 

103 m lång och 2,2 m hög skärm. Kostnad: 1 mnkr. 

Effekt för Stråkanäs 4:12 hus 1 och hus 2. 

Effekt: 6-4 dB sänkning av Leq, 6-3 dB sänkning av Lmax 

Högsta ljudnivå med åtgärd: Leq 58, Lmax 68 dBA.  

NNK: - 0,08 

Åtgärden föreslås trots att den är svagt olönsam.  

Kostnaden för dessa fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kan komma att överskrida 
halva marknadsvärdet på fastigheten. Förvärv ska därmed övervägas. Baserat på den 
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projektspecifika principen om att i möjligaste mån inte avfolka bygden genom förvärv, så 
har projektet beslutat att det är rimligt att genomföra dessa bullerskyddsåtgärder. 

Behov av fönster/ventilåtgärder på två hus och uteplats på ett hus utgår. Riktvärden 
inomhus vid bostadshus som skyddas av skärm innehålls. 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 4:12 – ventilåtgärd övre plan 

Stråkanäs 4:19 hus 1 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärd samt uteplatsåtgärd. 

Stråkanäs 4:19 hus 2 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärd. 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. 
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Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 

OMRÅDE 11. STRÅKANÄS 4:14 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Ett bullerberört bostadshus ca 24 m från vägkant, 2 m högre. Högsta ljudnivå Leq 68, Lmax 
77 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver väggåtgärd, 
fönsterbyten/ventilåtgärder och bullerskydd av uteplats. 
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Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

200 m lång och 5 m hög skärm. Kostnad: 3,5 mnkr. NNK: - 0,62 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen begränsar möjligheten att 
utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 4:14 – Uteplatsåtgärd, fönsteråtgärd, väggåtgärder i sovrum. 

Kostnaden för dessa fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kan komma att överskrida 
halva marknadsvärdet på fastigheten. Förvärv ska därmed övervägas. Baserat på den 
projektspecifika principen om att i möjligaste mån inte avfolka bygden genom förvärv, så 
har projektet beslutat att det är rimligt att genomföra dessa bullerskyddsåtgärder. 
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Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. Terrängen begränsar möjlighet till att få god effekt av 
skärm. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 12. STRÅKANÄS 3:3 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Ett bullerberört bostadshus ca 34 m från vägkant, 3 m lägre. Högsta ljudnivå Leq 64, Lmax 
76 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark. 

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver 
väggåtgärder och fönsterbyten/ventilåtgärd samt uteplatsåtgärd. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

84 m lång och 2,2 m hög skärm. Kostnad: 650 tkr. NNK: + 0,11 

Kostnaden för en 84 m lång vägnära skärm överskrider marknadsvärdet på fastigheten. 
Förvärv ska därmed övervägas. Baserat på den projektspecifika principen om att i 
möjligaste mån inte avfolka bygden genom förvärv, så har projektet beslutat att det är 
rimligt att genomföra vägnära bullerskyddsåtgärd. Den dyrare lösningen som medförde 
att samtliga riktvärden innehålls valdes dock bort och ett mer ekonomiskt rimligt 
alternativ valdes. 

Föreslagen vägnära åtgärd 

57 m lång och 2,2 m hög skärm. Kostnad: ca 440 tkr. 

Effekt för Stråkanäs 4:12 hus 1 och hus 2. 

Effekt: 7 dB sänkning av Leq, 4 dB sänkning av Lmax 

Högsta ljudnivå med åtgärd: Leq 57, Lmax 72 dBA.  

NNK: + 0,35 
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Behovet av fastighetsnära åtgärder utgår troligtvis (behöver utredas fördjupat). 
Uteplatsåtgärd utgår eftersom vägen ligger högre än huset och tomten vilket gör det svårt 
att med lokal åtgärd skapa en bullerskyddad uteplats. Den vägnära skärmen däremot ger 
god effekt för hela tomten.  

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 3:3 - Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder. 
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OMRÅDE 13. STRÅKANÄS 5:13 

 

 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

 

Förutsättningar 

Ett bullerberört bostadshus. Närmaste huset ligger ca 87 m från vägkant, 1 m högre. 
Högsta ljudnivå Leq 57, Lmax 65 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver utredas 
avseende fasadåtgärder. 

 
Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

2,2 m hög och 68 m lång skärm. Kostnad: 525 000 kr. NNK: -0,79 
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Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att kostnaden för åtgärden överstiger nyttan.  

 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Fördjupad utredning av Stråkanäs 5:13 avseende fastighetsnära åtgärder. 

 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem lönsam pga för liten 
effekt i förhållande till kostnaden. Då överskridande av riktvärde är ringa (2 dBA) är det 
inte möjligt att få tillräcklig samhällsnytta av skärm. 

 
Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 14. STRÅKANÄS ÖSTER 

 

 

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Tre bullerberörda bostadshus. Närmaste huset ligger ca 58 m från vägkant, 1,5 m högre. 
Högsta ljudnivå Leq 65, Lmax 69 dBA utomhus vid fasad 2 m över mark.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Tre hus behöver utredas 
avseende fasadåtgärder och två hus behöver uteplatsåtgärder.  

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

310 m lång och 4 m hög skärm som måste dras över infartsvägen. Kostnad: 4,3 mnkr. 
NNK: - 0,63 

Föreslagen vägnära åtgärd 

Vägnära bullerskyddsåtgärd föreslås ej pga att infartsvägen och nivåskillnaden begränsar 
möjligheten att utforma en skärm med god effekt.  

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Stråkanäs 5:14 – Fönster-/ventil, uteplats. 
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Stråkanäs 5:36 - Fönster-/ventil. 

Stråkanäs 5:42 – Fördjupad utredning avseende fasadåtgärder. 

 

Övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. 

Ingen av dem lönsam pga för liten effekt i förhållande till kostnaden. Infarten begränsar 
utsträckningen och även terrängen begränsar möjlighet till god effekt av skärm. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 
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OMRÅDE 15. INNANBÄCKEN 9:1 

  

Tidigare bullerutredning 

Vägnära åtgärd ej föreslagen.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger just utanför ombyggd sträcka. Ett av två hus på gården är bullerberört 
i vägplanan pga att det beräknas få ljudnivåer över riktvärden från ombyggd sträcka. Det 
huset ligger ca 25 m från vägkant, 1 m högre. Högsta ljudnivå Leq 68, Lmax 78 dBA 
utomhus vid fasad 2 m över mark. Det andra huset har också höga nivåer, men är inte 
bullerberört.  

Behov av fastighetsnära åtgärder utan vägnära bullerskydd: Ett hus behöver 
fönsterbyten/ventilåtgärd och bullerskydd av uteplats. 

 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 utan vägnära bullerskydd 

För att klara riktvärden 

110 m lång och 5 m hög skärm. Kostnad: 2,1 mnkr. NNK: - 0,53 

Föreslagen vägnära åtgärd 

83 m lång och 2,2 m hög skärm. Kostnad: 640 tkr. 

Effekt för båda husen på gården. 

Effekt: 6-1 dB sänkning av Leq, 8-1 dB sänkning av Lmax 



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2017/122207 2020-09-07 

 Sidor 

 35 (31) 

 

   

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

Högsta ljudnivå med åtgärd: Leq 62, Lmax 70 dBA.  

NNK: +0,08 

Behov av fönster/ventilåtgärder på två hus och uteplats på ett hus utgår. Riktvärden 
inomhus vid bostadshus som skyddas av skärm innehålls. 

 

Bullerutbredningskarta, ljudnivåer prognosår 2035 med föreslagen vägnära bullerskärm 

Föreslagna fastighetsnära åtgärder 

Innanbäcken 9:1 – Uteplatsåtgärd, fördjupad utredning avseende fasadåtgärder. 

Övriga övervägda åtgärder 

Flera varianter av skärmar utredda, se karta nedan. Ingen av dem är lönsamma pga för 
liten effekt i förhållande till kostnaden. Även om den kortare skärmen ger ett högre 
NNK-värde föreslås en längre skärm för att ge bättre dämpning från höga ljudnivåer. 

 

Översikt utredda men förkastade alternativ till vägnära bullerskydd. 


