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Sammanfattning
Akustikkonsulten i Sverige AB har haft i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning för
fastigheterna Resedan 5 & 8 i syfte att förbättra underlaget till framtida planarbete.
Följande situationer har varit aktuella att utreda:



En situation där skolverksamhet fortsatt bedrivs på fastigheterna
o En ny trafiklösning för hämtning och lämning av barn vid skolan
En framtida situation där fastigheterna anpassas för kontor eller bostäder

Beräknad ljudnivå från trafik på närliggande vägar underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå för större delar av fastigheterna Resedan 5 och 8.
Det innebär att möjligheten finns att kunna nyttja befintliga byggnader till bostäder utan
att behöva vidta särskilda bullerskyddsåtgärder runt fastigheterna. Det finns också goda
möjligheter att kunna uppföra fler byggnader avsedda för bostäder på fastigheterna och
samtidigt uppfylla riktvärden enligt. SFS 2015:216.
För kontorsverksamhet råder ingen begränsning avseende buller i utomhusmiljön.
För ett fortsatt drivande av skolverksamheten tillkommer en trafiklösning avseende hämtning och lämning. Trafiklösningen, som är placerad på den egna fastigheten, kan bedömas
både som en fråga om industribuller likaväl som trafikbuller. Beräkningar visar att ur ett
industribullerperspektiv innehålls riktvärdet vid närliggande grannfastigheter med undantag för en liten del av tomtytan vid två av fastigheterna. Ur ett trafikbullerperspektiv är
bullersituationen med den tänkta trafiklösningen nästintill försumbar i jämförelse med
övrig trafik i området. Om alternativet är att hämtning och lämning sker ute på gatan är
den tänkta trafiklösningen troligen ett avsevärt mindre störande inslag.
Större delar av båda fastigheterna Resedan 5 och 8 innehåller de riktlinjer, 55 dBA, som
ofta används vid bedömning om acceptabel ljudnivå på skolgårdar.
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1

Bakgrund

Akustikkonsulten i Sverige AB har av Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns
kommun, genom Ida Sjöberg, fått i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning för fastigheterna Resedan 5 & 8 i syfte att förbättra underlaget till framtida planarbete.
Följande situationer har varit aktuella att utreda:



2

En situation där skolverksamhet fortsatt bedrivs på fastigheterna
o En ny trafiklösning för hämtning och lämning av barn vid skolan
En framtida situation där fastigheterna anpassas för kontor eller bostäder

Objektsbeskrivning

På fastigheterna inryms idag en Montessoriskola och en förskola. I framtiden kan dessa
komma att utgöras av kontor eller bostäder. Det planeras också för en ny trafiklösning för
hämtning och lämning av barn inne på fastigheten Resedan 8.
Figur 1. Översiktsbild över området

Förskola

Montessoriskola

Figur 2. Föreslagen trafiklösning för hämtning och lämning.
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3

Bedömningsgrunder

I denna utredning har den nya trafikbullerförordningen, SFS 2015:216, använts för bedömning av trafikbuller vid bostäder.
För den nya trafiklösningen avseende hämtning och lämning av barn vid skolan saknas
tydlighet i huruvida detta skall bedömas som trafik- eller industribuller.
Naturvårdsverket har i april 2015 tagit fram en ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538. Buller från trafik ska i vissa fall anses som industribuller.
Naturvårdsverket anger följande i sin vägledning:
Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt
att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan
till exempel gälla om verksamhetens område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området.
För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar
och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock
andra bedömningar i särskilda fall behöva göras.
Naturvårdsverket resonerar vidare kring detta i sina ”Frågor och svar om den nya vägledningen om industribuller” publicerad på verkets hemsida.
Varför föreslår ni industribullernivåer för till exempel lastbilar
inne på ett industriområde?
Huvudregeln är fortfarande att när en lastbil kör på det vanliga vägnätet så räknas det som trafikbuller. Buller som hör till en verksamhet räknas däremot in i den totala ljudbilden för verksamheten. Fordon som hör samman med drift och processer inom verksamheten
ses som en del av denna. Det är ofta skillnad i varaktighet och karaktär hos bullret från ett transportfordon som passerar förbi på en
väg jämfört med ett fordon som backar, vänder m.m. inne på till
exempel en gård. Undantag kan göras för transporter över stora
verksamhetsområden, där den egentliga verksamheten endast bedrivs i en liten del av området och inom verksamhetsområde för
hamnar och färjelägen för de vägar och spår som är en fortsättning
av det allmänna trafiknätet.
Argument för att den nya trafiklösningen skulle kunna ses som en trafikbullerfråga och
inte en industribullerfråga är att hämtning och lämning sker på en begränsad yta av fastigheten, att det inte är självklart att hämtning/lämning kan kopplas samman med drift
eller processer som är nödvändiga för fastigheten och att alternativet till att fordonen kör
in på fastigheten är att de stannar på gatan istället (dvs utanför fastighetsgräns) och där
bedöms som trafikbuller.
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Nationella riktvärden

För kontor finns inga bindande riktvärden avseende trafikbuller vid fasad.
Vid bedömning av trafikbuller utomhus vid skolor finns idag inga entydiga riktlinjer. Enskilda kommuner har tagit fram egna riktvärden för skolor. I WHO:s riktlinjer och dom från
Miljööverdomstolen (MÖD 2000:32) definieras högst 55 dBA för hela eller del av skolgården som en acceptabel ljudmiljö.
Vid planering av bostäder och bedömning av trafikbuller har tidigare riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och Boverkets Allmänna råd 2008:1 tillämpats. Från
och med 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning för trafikbuller vid bostadsbyggnader.

4.1

Trafikbullerförordning – SFS 2015:216

I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik,
vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.
Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande
av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt
1.

vid planläggning,

2.

i ärenden om bygglov, och

3.

i ärenden om förhandsbesked.

Buller från spårtrafik och vägar
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1.

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket
1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1.

minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2.

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
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5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

4.2

Industribuller

Naturvårdsverket har i april 2015 tagit fram en ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538. Buller från trafik ska i vissa fall anses som industribuller.
Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska
göras i varje enskilt fall. Nivåerna i Tabell 1 bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än
tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.
Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet.

Bullerkälla

Leq dag
(06-18)
50 dBA

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler
*
Gäller även lördag, söndag och helgdag kl 06-22.

Leq kväll*
(18-22)
45 dBA

Leq natt
(22-06)
45 dBA

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör vid bostäder inte förekomma nattetid klockan
22–06 annat än vid enstaka tillfällen.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena
i tabellen sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
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Beräkningsförutsättningar

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, reviderad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653).
Beräkningsonoggrannheten i modellen är för ekvivalenta ljudnivåer mellan +/- 2-3 dB
och för maximala ljudnivåer ca 5 dB.
Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade ljudnivåer
vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde).
Färgskalan i utbredningskartorna är vald så att gränsen mellan gult och grönt definierar
riktvärdet i aktuellt fall, med undantag för utbredningskartan avseende den nya platsen
för hämtning och lämning.
Beräkningarna har gjorts på vägtrafik för prognosår 2030. Följande trafiksiffror har legat
till grund för beräkningarna:
Tabell 2. Antagna trafiksiffror.

Väg
Lindängsvägen
Gullbergsgatan
Borgmästaregatan
Falköpingsvägen
Jönköpingsvägen
1

Senaste
Aktuella
trafikflödesmätning trafiksiffror
2010-2011
650
2012-2013
300
4001
2014-2015
9760
2010-2011
6500

Prognosår Andel tung
2030
trafik
863
5%
386
5%
515
5%
12202
8%
8625
8%

Hastighet
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

Uppskattat antal fordon då trafikunderlag saknas

För den tänkta trafiklösningen avseende hämtning och lämning vid skolan finns uppgifter
att det rör sig om ca 80 st fordonsrörelser/dag. Den beräknade bullersituationen har gjorts
för fallet den ”värsta timmen” med ett antaget trafikflöde på 40 fordon/h och hastighet
30 km/h.
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Beräkningsresultat

Resultat från beräkningarna finns redovisade dels som figurer i rapporten med tillhörande
kommentarer samt som bilagor, A01-A04, i slutet av rapporten.

6.1

Beräknad ljudnivå vägtrafik från ordinarie vägnät

Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå 2m över mark.

Figur 4. Beräknad maximal ljudnivå 2m över mark.

Kommentarer
Trafikbullerbidraget till fastigheterna från ordinarie vägnät är till stora delar lägre än
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. För den befintliga verksamheten
(skola) uppfyller stora delar av området de riktlinjerna , högst 55 dBA för skolgårdar, som
ofta används. Om användningen av befintliga byggnader ändras från skola till bostäder
innehålls aktuella riktvärden. Det finns också möjlighet att bebygga stora delar av fastigheten med fler bostäder utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För kontorsverksamhet råder ingen begränsning avseende utomhusmiljön.
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6.2

Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer vid fasad redovisas i Figur 5 – Figur 7 nedan.
Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Figur 6. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad.
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Figur 7. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Kommentarer
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid befintliga byggnaders fasader underskrider ekvivalent ljudnivå 55 dBA och uppfyller därmed riktvärden enligt SFS 2015:216 för bostäder.
För skola och kontor råder ingen begränsning avseende ljudnivån vid fasad.
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6.3

Beräknad maximal ljudnivå vid fasad

Beräknad maximal ljudnivå vid fasad redovisas i Figur 8 – Figur 10 nedan.
Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad.

Figur 9. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad.
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Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad.

Kommentarer
Beräknade maximala ljudnivåer vid befintliga byggnaders fasader underskrider ekvivalent
ljudnivå 70 dBA och uppfyller därmed riktvärden enligt SFS 2015:216 för bostäder. För
skola och kontor råder ingen begränsning avseende ljudnivån vid fasad.
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6.4

Beräknad ekvivalent ljudnivå för den nya trafiklösningen

Bullersituationen för den nya trafiklösningen är speciell så till vida att det skulle kunna
betraktas både som trafikbuller och industribuller. För trafikbuller beräknas den ekvivalenta ljudnivån fördelat över hela dygnet, även om det som i detta fall troligtvis rör sig om
en stund på morgonen och en stund på eftermiddagen som lämning-/hämtningsplatsen
används. För industribuller beräknas den ekvivalenta ljudnivån över en värsta timme, dvs
under den tid som man faktiskt kan förvänta sig att trafikflödet är som högst.
I nedanstående figur redovisas beräknade bullernivåer sett till den värsta timmen, dels
som ljudutbredningskarta med färgfält och dels som beräknad ljudnivå vid fasad (för våningsplan 1 t.o.m. 4) vid närliggande fastigheter. Nivåerna har beräknats på fordon som
kör 30 km/h och med ett trafikflöde på 40 fordon/h.
Figur 11. Beräknad ekvivalent ljudnivå i utbredning och vid fasad för varje våningsplan.

.
Kommentarer
Beräknade ljudnivåer i figuren ovan visar att om man ser situationen ur ett industribullerperspektiv med trafikflödet under en värsta timme dagtid så innehålls fortfarande riktvärdet 50 dBA vid grannfastigheter med undantag för en liten del av tomtytan till de två
närmsta fastigheterna tvärs över Lindängsgatan.
Ser man till bullersituationen ur ett trafikbullerperspektiv visar ljudutbredningskartan och
beräknade ljudnivåer vid fasad ungefär 10 dBA högre nivåer än i verkligheten då trafikbullret ska fördelas ut under hela dygnet. Ut ett trafikbullerperspektiv blir de beräknade
ljudnivåerna från den nya trafikplatsen nästintill försumbar i jämförelse med övrig trafik i
området.
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Slutsatser

Beräknad ljudnivå från trafik på närliggande vägar underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå för större delar av fastigheterna Resedan 5 och 8.
Det innebär att möjligheten finns att kunna nyttja befintliga byggnader till bostäder utan
att behöva vidta särskilda bullerskyddsåtgärder runt fastigheterna. Det finns också goda
möjligheter att kunna uppföra fler byggnader avsedda för bostäder på fastigheterna och
samtidigt uppfylla riktvärden enligt. SFS 2015:216.
För kontorsverksamhet råder ingen begränsning avseende buller i utomhusmiljön.
För ett fortsatt drivande av skolverksamheten tillkommer en trafiklösning avseende hämtning och lämning. Trafiklösningen, som är placerad på den egna fastigheten, kan bedömas
både som en fråga om industribuller likaväl som trafikbuller. Beräkningar visar att ur ett
industribullerperspektiv innehålls riktvärdet vid närliggande grannfastigheter med undantag för en liten del av tomtytan vid två av fastigheterna. Ur ett trafikbullerperspektiv är
bullersituationen med den tänkta trafiklösningen nästintill försumbar i jämförelse med
övrig trafik i området. Om alternativet är att hämtning och lämning sker ute på gatan är
den tänkta trafiklösningen troligen ett avsevärt mindre störande inslag.
Större delar av båda fastigheterna Resedan 5 och 8 innehåller de riktlinjer, 55 dBA, som
ofta används vid bedömning om acceptabel ljudnivå på skolgårdar.
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dB(A)
<=
<=
<=
<=
<=

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

45
50
55
60
65

Väg
Montessoriskolan
Förskola
Bostadshus
Övrig byggnad

Skala 1:1600
0

30

60

120
m

Resedan 5 och 8,
Ulricehamns kommun
Framtida Situation
(Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 2 m över mark, inkl.
reflex från egen fasad)
Beräknad med SoundPLAN 7.4 uppdatering 2016-04-01

Jens Fredriksson

Magnus Tiderman

10-16022

A01

2016-04-04

Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dB(A)
<=
<=
<=
<=
<=

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

45
50
55
60
65

Väg
Montessoriskolan
Förskola
Bostadshus
Övrig byggnad

Skala 1:1600
0

30

60

120
m

Resedan 5 och 8,
Ulricehamns kommun
Framtida Situation
(Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 5 m över mark, inkl.
reflex från egen fasad)
Beräknad med SoundPLAN 7.4 uppdatering 2016-04-01

Jens Fredriksson

Magnus Tiderman

10-16022

A02

2016-04-04

Maximal ljudnivå
Lmax i dB(A)
<=
<=
<=
<=
<=

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

60
65
70
75
80

Väg
Montessoriskolan
Förskola
Bostadshus
Övrig byggnad

Skala 1:1600
0

30

60

120
m

Resedan 5 och 8,
Ulricehamns kommun
Framtida Situation
(Maximal ljudnivå från vägtrafik, 2 m över mark, inkl.
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