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Sammanfattning trafikbullerberäkningar för Arlöv 20:58 

ÅF Ljud & Vibrationer har beräknat trafikbuller för projektet Arlöv 20:58 åt Magnolia 

Bostad AB. För projektet gäller krav från Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, 2015:216.  

Resultatet går att se i Bilaga 1 som visar ekvivalent ljudnivå vid fasad och som 

utbredningskarta, samt för Bilaga 2 som visar maximal ljudnivå mellan kl 22-06 vid 

fasad och som utbredningskarta.   

Det beräknade resultatet visar att kraven på ekvivalent ljudnivå ≤55 dBA överskrids 

vid husfasaderna som ligger mot Dalbyvägen och mot Ringvägen. Resultatet går att se 

i Bilaga 1, där fasader med för hög ekvivalentnivå är markerade. För fasaderna som 

ligger mot Dalbyvägen beräknas ekvivalentnivån till 56-60 dBA. För fasaderna som 

ligger mot Ringvägen beräknas ekvivalentnivån till 56-58 dBA.  

Tysta sidor enligt följande kriterier går att uppfylla vid majoriteten av fasaderna där 55 

dBA i ekvivalentnivå överskrids. För lägenheter där kravet på ekvivalentnivå ≤55 dBA 

vid fasad överskrids ska kriterierna nedan uppfyllas. 

- minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

- minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

De fasadsidor som uppfyller kriterierna ovan finns markerade i Bilaga 1 och 2. För 

huset som ligger längst åt öster överskrids både 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 

dBA i maximal ljudnivå vid stora delar av fasaderna. Där regeln för lägenheter om 

högst 35 kvadratmeter kunna tillämpas, då gäller i stället att bullret inte bör 

överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Tekniska 

fasadlösningar i form av exempelvis extra glasrutor framför fönster är också ett 

alternativ.  

 



= Funkar som tyst sida

= För hög ekvivalent ljudnivå (över 55 dBA)

= Eventuell tillämpning av regel för lägenhet om
max 35 kvadratmeter (max 60 dBA i ekvivalent
ljudnivå vid fasad)

Bilaga 1



= Funkar som tyst sida

= Eventuell tillämpning av regel för lägenhet om
max 35 kvadratmeter (max 60 dBA i ekvivalent
ljudnivå vid fasad)

Bilaga 2


