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SAMMANFATTNING
Tyréns AB har på uppdrag av Höörs kommun utfört en trafikbullerutredning i samband med detaljplanearbetet med Kvarnbäck 2b och 3. Inom delar av området kan bostäder med en höjd på
upp till 14 meter (4-våningshus) vara tänkbara, där det tidigare planerades enbart 2-våningshus.
Osäkerhet fanns om befintlig bullervall ger tillräckligt bullerskydd även vid denna nya byggnadshöjd.
Beräkningarna visar att riktvärdet för trafikbuller vid bostadsfasad uppfylls för hela planområdet
vid 2 och 9 m över mark. Vid 14 m över mark uppfylls riktvärdet för i princip hela planområdet,
bland annat för de tomter där 4-våningshusen kan bli aktuella (sydöstra delen av området). Riktvärdena för uteplats överskrids för de delarna av planområdet som ligger närmast Kvarnbäcksvägen och väg 13. Detta bör beaktas vid utformningen av framtida bebyggelse då balkong eller liknande ej ska placeras vid bullerexponerad sida av bostaden om det inte finns annan bullerskyddad uteplats i anslutningen till bostaden. Beräkningsresultatet redovisas i bilagor AK01-AK06.
Tabell. Sammanställning över beräkningsresultatet.

Urklipp ur AK01. Utbredning vid 2 m
ovan mark. Ekvivalent nivå.

Urklipp ur AK02. Utbredning vid 9 m
ovan mark. Ekvivalent nivå.

Urklipp ur AK02. Utbredning vid 14
m ovan mark. Ekvivalent nivå.

Urklipp ur AK03. Utbredning vid 2 m
ovan mark. Maximal nivå.

Urklipp ur AK04. Utbredning vid 14
m ovan mark. Maximal nivå.

Urklipp ur AK04. Utbredning vid 14
m ovan mark. Maximal nivå.

I figurerna ovan redovisas urklipp ur bilagorna AK01-AK06 som visar ljudutbredningen på 2 meter, 9 meter resp.
14 meter över mark för både dygnsekvivalenta nivåer och maximala nivåer.
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1

INLEDNING

Tyréns AB har på uppdrag av Höörs kommun utfört en trafikbullerutredning i samband med detaljplanearbetet med Kvarnbäck 2b och 3. Inom planområdet planeras bostäder i varierande
höjd, med en byggnadshöjd på 14 meter (4 våningar) inom en av dom sydöstra tomterna och 12 våningshus inom övriga tomter.
Området angränsar till väg 13 i nordost och till Kvarnbäcksvägen som ansluter till väg 13 i östra
delen av planområdet. Korsningen väg 13/Kvarnbäcksvägen kommer under 2019 att byggas om
till en cirkulationsplats.
En befintlig bullervall finns mellan planområdet och väg 13, dock är denna projekterad för enbart tvåvåningshus och äldre trafikflöden/hastigheter på väg 13. I denna bullerutredning kontrolleras om befintlig bullervall är tillräcklig för att uppfylla riktvärdena för hela planområdet,
även för våning 3 och 4 i sydöst.

Framtida
cirkulationsplats

Figur 1. Aktuellt planområde, Kvarnbäck 2b och 3.

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
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2

BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts
för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.
Störningsmått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter
”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga
örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: årsdygnsekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq respektive maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med årsdygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24 timmar för ett årsmedeldygn. Den maximala ljudnivån vid fasad
beräknas oftast som den ljudnivå som överskrids högst fem gånger per natt (kl. 22-06) av den
bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som överskrids högst fem gånger per timme
kl. 06-22.
2.1

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID BOSTAD

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.
I och med riksdagsbeslut uppdaterades förordningens 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB
högre värden än i ursprungsformuleringen. Ändringen gäller dock för alla nya bygglov och planer med start-PM sedan januari 2015. Riktvärdena som redovisas i nedanstående tabell avser frifältsvärden, dvs. en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.
Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader enligt riksdagsbeslut 2017-07-01.

Ekvivalent A-vägd ljudnivå, LpAeq,nT [dBA]

Maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

60a)

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som
inte bör överskridas
Dock om bostaden < 35 m 2

65a)

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden

50

70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad
sida

55

70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.2

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS

Boverkets byggregler och SS 25267:2015 anger följande krav på ljudtrycksnivå inomhus från trafik och andra yttre störkällor. I praktiken innebär nedanstående tabell att ytterväggar, don och
fönster ska dimensioneras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån inomhus inte överskrider värdena i tabell 2.
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Tabell 2. Riktvärden för ljudnivå inomhus från trafik.

Dygnsekvivalent A-vägd ljudnivå, LpAeq,24h,nT [dBA]1)

Ljudklass A

Ljudklass B

BBR (ljudklass C)

I utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

22

26

30

I utrymme för matplats och matlagning
eller i utrymme för personlig hygien

27

31

35

Nattekvivalent ljudnivå,
LpAeq,night,nT [dBA]

Ljudklass A

i utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

Ljudklass B

18

Maximal ljudnivå nattetid, LpAF2)
max,nT [dBA]

22

Ljudklass A

i utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

BBR (ljudklass C)
-

Ljudklass B

37

BBR (ljudklass C)

41

45

1) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och
lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna
är i drift mer än tillfälligt.
2) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en
medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest
bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller
höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med
mer än 10 dB.
Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer för tillämpning av miljöbalkens 9 kap. 3 §
avseende buller inomhus, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS
2014:13). I dessa allmänna råd redovisas riktlinjer för lågfrekvent buller, se tabell nedan.
Tabell 3. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för lågfrekvent buller inomhus.

Tersband [Hz]

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Ljudtrycksnivå,
Leq [dB]

56

49

43

42

40

38

36

34

32
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3

BERÄKNING

Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, rev. 1996, har använts för beräkning av
ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport
4653. Modellen antar ett medvindsfall från källa till mottagare.
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0 från Braunstein + Berndt GmbH.
Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras i programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.
Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer i plan avser höjden två och fjorton meter
relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna om 5 x 5 meter och är redovisade i utbredningskartor inklusive reflex i egen fasad. Tredje ordningens reflexer användes vid beräkningarna.
3.1

GEOGRAFISK INDATA

·

Primärkarta i DWG-format erhållen 2018-05-14 av Anneli Andersson, Höörs kommun.

·

Uppdaterd plankarta över planområde i DWG-format erhållen 2018-12-06 av Anneli Andersson, Höörs kommun.

·

Höjddata erhållen 2018-05-16 av Richard Nilsson, Höörs kommun.

·

Koordinatsystem Sweref 99 13˚30. EPSG kod 3008.

3.2

TRAFIKDATA

Trafikinformation för väg 13 och Kvarnbäcksvägen har erhållits 2018-05-14 och 2018-05-18 av
Anneli Andersson, Höörs kommun. Med utgångspunkt från Trafikverkets trafikräkningar från år
2014 har kommunen räknat upp trafikflödet till år 2040 med hjälp av Trafikverkets uppräkningsfaktorer för EVA gällande från 20180401. Då tidpunkten för full utbyggnad av planen är okänd
har prognosåret 2040 använts, då detta prognosår normalt rekommenderas av Trafikverket för
trafikbullerutredningar.
Trafikuppgifterna i tabellen avser prognosår 2040 enligt ovan och har avrundats till närmaste
övre 100-tal. Då planen är flexibel har trafikrörelserna på Kvarnbäcksvägen räknats högt, med 8
trafikrörelser per årsmedeldygn.
Tabell 4. Trafikuppgifter, prognosår 2040, avrundade till närmaste övre 100-tal.

Trafikmängd 1)

Andel tung trafik

Hastighet [km/h]

Väg 13

5600

9%

80 och 50

Kvarbäcksvägen

1900

0%

40

Väg

1)

Antal fordon under ett årsmedeldygn, ÅDT, avrundade värden.
Prognosår: 2040

Figur 2. Hastighetsgränser. Lila = 80 km/h, turkos = 50 km/h, rosa = 40 km/h, orange = 70 km/h.
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4

RESULTAT

Beräkningsresultatet för ekvivalenta och maximala ljudnivåer är redovisade i utbredningskartor i
färg. Beräkningar för fasadnivåer och vid uteplats har inte genomförts då detaljplanen har en
stor flexibilitet vad gäller utbyggnadernas utformning och placering, varför sådana beräkningar i
detta läget inte är relevanta. I samband med bygglov, när utformning och placering av framtida
bebyggelse har preciserats, kommer beräkningar att genomföras för att fastställa eventuella behov av åtgärder.
Utbredningen har beräknats för tre olika höjder relativt mark, 2 meter, 9 meter och 14 meter för
att på bästa sätt studera förutsättningarna för att bygga såväl lägre som högre bebyggelse inom
planområdet. En tänkbar placering för högre hus, 4 våningar, har av kommunen pekats ut i området sydöstra del, i kvarteret markerat med 1 i bilderna nedan, där planen kommer att tillåta en
maximal byggnadshöjd på 14 m.
Tabell 5. Utförda beräkningar.

Bilaga

Beräknad ljudnivå

Kommentar

AK01

Ekvivalent ljudnivå, Leq.

2 m ovan mark

AK02

Ekvivalent ljudnivå, Leq

9 m ovan mark

AK03

Ekvivalent ljudnivå, Leq.

14 m ovan mark.

AK04

Maximal ljudnivå, Lmax.

2 m ovan mark.

AK05

Maximal ljudnivå, Lmax

9 m ovan mark

AK06

Maximal ljudnivå, Lmax.

14 m över mark.

4.1

EKVIVALENT LJUDNIVÅ

Tabell 6. Beräkningsresultat - Ekvivalentnivå.

1

Urklipp ur AK01. Utbredning vid 2 m
ovan mark. Ekvivalent nivå.

1

Urklipp ur AK02. Utbredning vid 9 m
ovan mark. Ekvivalent nivå.

1

Urklipp ur AK02. Utbredning vid 14
m ovan mark. Ekvivalent nivå.

I figurerna ovan redovisas urklipp ur bilagorna AK01 och AK02 som visar den beräknade dygnsekvivalenta ljudutbredning på höjderna 2 meter, 9 meter resp. 14 meter ovan mark. Grönt och blått område uppfyller riktvärdet för
trafikbuller vid bostadsfasad. Mörkgrön linje avgränsar planområdet och blå linje byggrättsgräns.
Beräkningarna visar att riktvärdena för fasadnivån (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls i hela planområdet vid
2 m över mark. Vid 9 och 14 m över mark uppfylls riktvärdet i stort sett hela planområdet och
det klaras helt i byggrättsgränsen, blå linjer, vid 9 m över mark och i stort sett helt i det kvarter
där hus med maxhöjden 14 m tillåts enligt planen (markerad med 1 i bilderna).
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Beräkningarna visar att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids på
den delen av planområdet som ligger närmast väg 13. Detta bör beaktas vid utformningen av
framtida bebyggelse då balkong eller liknande ej ska placeras vid bullerexponerad sida av bostaden om det inte finns annan bullerskyddad uteplats i anslutning till bostaden.
4.2

MAXIMAL LJUDNIVÅ

Tabell 7. Beräkningsresultat – Maxnivå.

Urklipp ur AK03. Utbredning vid 2 m
ovan mark. Maximal nivå.

Urklipp ur AK04. Utbredning vid 14
m ovan mark. Maximal nivå.

Urklipp ur AK04. Utbredning vid 14
m ovan mark. Maximal nivå.

I figurerna ovan redovisas urklipp ur bilagorna AK03 och AK04 som visar den beräknade maximala ljudnivån på
höjderna 2 meter, 9 meter resp. 14 meter ovan mark. Grönt och blått område har beräknade nivåer under 70 dBA.
Mörkgrön linje avgränsar planområdet och mörkblå linje byggrättsgräns.
Beräkningarna visar att riktvärdet för maximalnivån på uteplats, 70 dBA, klaras inom hela planområdet, såväl 2 som 9 och 14 m över mark.
4.3

INOMHUS

I samband med projektering av byggnaderna ska fasad (tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras. Detta gäller för alla byggnader i planen.
Fasaderna bör dimensioneras så att inomhusvärdena enligt vald ljudklass uppfylls. För att uppnå
god ljudmiljö vid tillämpning av ljudklass B eller högre för trafikbuller är det vår erfarenhet att
man bör ställa motsvarande krav, dvs. ljudklass B eller högre, även för ljudnivå inomhus från installationer.
4.4

ÅTGÄRDSBEHOV

Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA, klaras vid byggrättsgränsen inom hela planområdet vid de byggnadshöjder som de olika delarna tillåter enligt plankartan. Det är endast på en mycket liten del i det norra hörnet av den byggrätt som tillåter 14 m
byggnadshöjd som eventuellt kan få bullernivåer överstigande 60 dBA, varför rekommendationen är att byggnaderna inte placeras precis i det nordöstra hörnet av byggrättsgränsen utan
att de skjuts in lite på fastigheten.
Om uteplatser ska anornas bör dessa placeras på insidan av bebyggelsen, bort från väg 13 och
Kvarnbäcksvägen, där dessa helt eller delvis kommer att skärmas av framtida bebyggelse. Vid
behov kompletteras byggnadernas skärmning med lokal skärmning t ex i form av plank för att
säkra att trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats.
För enkelsidiga lägenheter mot väg 13 och Kvarnbäcksvägen som förses med balkonger/uteplatser bör även bullerskyddad uteplats, eventuellt gemensam för flera lägenheter, anordnas. En
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sådan kan vara bullerskyddad av byggnaderna i sig, och/eller helt eller delvis bullerskyddas genom lokal skärmning t ex i form av plank.
Där de ekvivalenta bullernivåerna vid framtida fasader överskrider 55 dBA, kan högre krav ställas
på fasaders och fönsters dämpning för att säkra att riktvärdena för inomhusnivån enligt BBR
ljudklass C minst klaras.
Exakt vilka åtgärder som kan krävas studeras närmare i bygglovsskedet när byggnadernas placering och utformning har bestämts.

5

SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA, uppfylls i hela planområdet för lägre bebyggelse men att det eventuellt kan överskridas vid högre bebyggelse, > 9 m, i
en mycket liten del av planområdets östra del.
Riktvärdet för ekvivalentnivån vid uteplats, 50 dBA, beräknas inte uppfyllas i kvarteren närmast
väg 13 och Kvarnbäcksvägen om dessa placeras på östra sidan av framtida bebyggelse, ut mot
vägen. Uteplats i öster ska kompletteras med annan bullerskyddad uteplats, en sådan uteplats
kan vara gemensam.
Maximalnivån beräknas inte överskrida 70 dBA inom planområdet.
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