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Bakgrund

Mellan Dalbyvägen och Elisetorpsvägen finns ett obebyggt område där Burlövsbostäder
planerar att bygga ett antal bostäder. För området skall en detaljplan tas fram. För att belysa
trafikbullersituationen har en trafikbullerutredning efterfrågats som visar om gällande riktvärden
uppfylls.

Aktuellt område framgår av bilden nedan.

I denna rapport redovisas :
· Gällande riktvärden
· Förordning avseende nya riktvärden
· Trafikuppgifter
· Beräknade trafikbullernivåer utanför fasad
· Kommentarer till beräknade nivåer
· Förslag till åtgärder
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Riktvärden för trafikbuller
Infrastrukturpropositionen

För trafikbuller gäller enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 (antagen av riksdagen i mars
1997).

· Leq 30 dBA inomhus i bostadsrum
· Lmax 45 dBA inomhus i sovrum nattetid
· Leq 55 dBA utanför fasad till bostadsrum samt på uteplats
· Lmax 70 dBA på uteplats

Motsvarande riktvärden återfinns i BBR.

I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt Boverkets Allmänna råd 2008:1, lämnas
anvisningar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ursprungsvärdena, Leq 55 dBA vid fasad
samt Lmax 70 dBA på uteplats, överskrids. Praxis är att tillämpa Boverkets allmänna råd från
2008.

Boverkets allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen

Av Boverkets allmänna råd gällande trafikbuller framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq
> 55 dBA erhålles vid fasad. Som exempel nämns längs kollektivstråk i centrala delar av städer
och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvarters-struktur.
Liksom förtätning i befintlig bebyggelse.

Boverkets råd har tagits fram som hjälpmedel vid planering av bostäder intill trafikerade
vägar/järnvägar. Om trafikbullernivåerna utanför fasad överskrider Leq 55 dBA gäller:

· Minst hälften av bostadsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida. På den
ljuddämpade sidan får den dygnsekvivalenta ljudnivån (frifältsvärde) högst uppgå till 50
dBA. (En vanlig tillämpning av detta är att minst ett fönster i bostadsrummet, skall vara
vänt mot sida med Leq < 50 dBA, med möjlighet till vädring medan andra fönster i
rummet kan vara vända mot sidor med högre ljudnivå)

· Enligt Boverkets definition av ljuddämpad sida gäller att på den ljuddämpade sidan bör
dessutom Lmax högst 70 dBA uppfyllas.

· Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan med Leq > 55 dBA.

· Varje lägenhet skall ha tillgång till egen eller gemensam uteplats där riktvärdena
innehålls, Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA. För Leq > 60 dBA anges att uteplats skall finnas
med Leq ≤ 50 dBA

· Boverket menar att inomhus gäller att ljudklass C (Leq 30 dBA resp Lmax 45 dBA) skall
innehållas.

Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro (vardagsrum). Rum som hall,
wc , kök etc räknas ej som bostadsrum och får lokaliseras mot bullerstörd sida.

I Boverkets skrift ”Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av
bostäder – Redovisning av regeringsuppdrag” med Dnr-nummer_ 20122 – 4150/2004 går det
att läsa följande formulering: ”Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong,
gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats
som klarar riktvärdena så kan t ex en balkong på den bullriga sidan utgöras ett komplement.”
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Ny förordning trafikbuller

Regeringen har i juni 2015 fastställt en ny förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader. Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid planläggning, vid bygglov
och vid förhandsbesked. Förordningen gäller för planer som påbörjats under 2015. I
förordningen redovisas följande riktvärden för 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 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 stycke 3 1 plan- och
bygglagen gäller istället 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.

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3§ första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskrida med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Sammanfattningsvis innebär detta:

· Grundkravet är att Leq högst 55 dBA skall uppfyllas utanför fasad

· Om Leq 55 dBA överskrids skall hälften att rummen lokaliseras mot sida med högst Leq
55 dBA / Lmax 70 dBA

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

För lägenheter om högst 35 m2 accepteras Leq högst 60 dBA utan att krav ställs på
kompensationsåtgärder.

Slutsats trafikbullerriktvärden

Den nya trafikbullerförordningen kan endast tillämpas för planer som påbörjats efter årsskiftet
2014 / 2015. Aktuell plan påbörjades före årskiftet 2014 / 2015. Detta innebär att följande regler
gäller:

· Leq högst 55 dBA utanför fasad och på uteplats

· Lmax högst 70 dBA på uteplats (egen eller gemensam)

· Leq högst 30 dBA inomhus i bostadsrum

· Lmax 45 dBA inomhus nattetid (kl 22-06)
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Om den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överstiger Leq 55 dBA skall planlösningen
utformas så att minst hälften av bostadsrummen lokaliseras mot sk ljuddämpad sida med Leq
högst 50 dBA.

Förutsättningar

Följande förutsättningar gäller avseende trafikuppgifter. Uppgifterna har dels erhållits från
Burlövs kommun och dels från trafikverkets sammanställningar. Kommunens uppgifter gäller för
en framtida prognos med fullt utbyggt område. Trafikuppgifterna för motorvägarna har räknats
upp till att gälla för år 2035 med utgångspunkt från Trafikverkets uppräkningstal . Bedömning av
relevanta siffror har gjorts av trafikingenjör Ann-Karin Ekström på Tyrens AB.

Väg Antal fordon/dygn Andel tung trafik % Hastighet

Dalbyvägen 4000 5 40*)

Elisetorpsvägen 300 Ca 2 30**)

Stockholmsvägen,
väster om
Kronotorps trp

48 100 9 110

E22 norr om
kronotorps trp

41 300 15 110

E22 söder om
kronotorps trp

46500 18 110

*) hastigheten har sänkts från dagens 50 km/h

**) vägen är en återvändsgata varför det ej bedöms möjligt att köra fortare än 30 km/h

Beräknade trafikbullernivåer

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräkningsmodell för
vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar
genomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer och ger
resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser. Modellen avser avstånd upp
till 300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden, 0-3 m/s. vid
längre avstånd finns viss osäkerhet i beräknade nivåer.

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta samt den
maximala bullernivån som mått på störningen från trafiken, där ekvivalentnivån är den
genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen av ett
enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg. Maximalnivån avser den nivå som
överskrids av högst 5 fordon per natt eller per maxtimme dagtid.

Beräkningarna är genomförda i programmet Trivector II version 2.1.5 som är en tillämpning av
de nordiska beräkningsmodellerna ovan.

Valda beräkningspunkter framgår av bilden nedan samt på bifogad ritning.
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Beräkningarna redovisas som frifältsvärde i tabellen nedan. Variationen mellan olika
våningsplan är liten varför värdena i tabellen nedan gäller för samtliga våningsplan. För
trafikbullret orsakat av trafiken på Dalbyvägen och Elisetorpsvägen avtar nivån något vid högre
våningsplan, medan nivån från E22:an och Stockholmsvägen ökar något vid högre våningsplan.
Avståndet till motorvägarna är betydligt längre och skärmning finns såväl av bullerskydd ut mot
Stockholmsvägen som befintlig bebyggelse mellan båda vägarna och de nu planerade
bostäderna. För flertalet beräkningspunkter är det trafiken på Dalbyvägen som bestämmer de i
tabellen angivna maxnivåerna. För beräkningspunkter där riktvärdet Leq 55 dBA överskrids har
nivåerna markerats med fetstil.

Beräkningspunkt Leq, dBA Lmax, dBA

1 57 76

2 56 74

3 58 76

4 57 74

5 51 71

6 50 64

7 52 64

8 55 64

9 51 61

10 51 62

11 50 67
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12 55 73

13 51 62

14 55 74

15 53 71

16 50 62

17 53 73

18 56 75

19 51 68

20 50 62

21 55 75

22 43 67

23 43 63

24 54 62

25 55 64

26 51 62

27 43 65

28 42 64

29 42 64

30 41 61

31 42 62

32 50 63

33 45 63

Med en tillåten hastighet på 50 km/h på Dalbyvägen kommer trafikbullret i här närbelägna
beräkningspunkter att öka med ca 1 – 2 dBA avseende ekvivalentnivån. Maxnivån påverkas ej.

Kommentarer till beräknade trafikbullernivåer

Som framgår av beräkningsresultaten ovan är det endast för fasader mot Dalbyvägen som Leq
55 dBA överskrids. Enligt Boverkets tillämpningsanvisningar gäller då att minst hälften av
bostadsrummen skall vara vända mot sida med högst Leq 50 dBA.

Samtliga boende skall ha tillgång till uteplats, egen eller gemensam, med högst  Leq 55 dBA /
Lmax 70 dBA.

Inne i området erhålls generellt Leq < 55 dBA. Nedan kommenteras de olika bostadshusen.
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Kommentarer Hus A

Mot Dalbyvägen erhålls trafikbullernivåer på upp mot  Leq 57 dB. Här finns 2 st lägenheter med
3 rum och kök. Dessa har fönster på gavlarna där Leq < 55 dBA erhålls. För den ena
lägenheten utformas balkong med tätt räcke med en minsta höjd av 1.1- 1.3 m för att tillse att
Leq högst Leq 50 dBA erhålls utanför hälften av bostadsrummen. För den andra lägenheten
gäller att ett rum är lokaliserat mot sida med Leq högst 50 dBA. Med tätt räcke på 1.1 -1.3 m
erhålls Leq högst 50 dBA även utanför fönster till vardagsrum. Undersida balkong skall förses
med ljudabsorbenter.

Övriga lägenheter är lokaliserade mot innergård där Leq < 55 dBA erhålls generellt.

Kommentarer hus B

Mot Dalbyvägen erhålls trafikbullernivåer på upp mot Leq 56 dBA. På bottenvåningen finns
lokaler samt en lägenhet. Lägenheten är vänd mot gårdssidan med Leq < 55 dBA.

På övriga våningsplan finns 2 st lägenheter med 3 rum och kök mot Dalbyvägen. Den ena
lägenheten har två rum som endast har fönster mot Dalbyvägen, medan den andra lägenheten
har två rum mot sida med Leq < 55 dBA. Båda lägenheterna har ett rum mot sida med Leq
högst 50 dBA. Genom att förse ett av fönstren mot Dalbyvägen med lokal avskärmning kan Leq
50 dBA erhållas uanför ytterligare ett bostadsrum. Därmed kommer Leq högst 50 dBA att
uppfyllas för minst hälften av bostadsrummen..

Övriga lägenheter är lokaliserade mot gårdssida med Leq < 55 dBA generellt.

Kommentarer hus C

Mot Dalbyvägen erhålls trafikbullernivåer på upp mot Leq 58 dBA. På bottenvåningen finns en
lokal samt två lägenheter. Ena lägenheten är vänd mot gårdssidan med Leq < 55 dBA. Den
andra lägenheten har två rum mot Dalbyvägen och ett rum mot gavel /gårdssida. Mot
gårdssidan erhålls Leq högst 50 dBA. Genom att ena sovrummet förses med lokal avskärmning
utanför fönster lika hus B kommer minst hälften av bostadsrummen att ha fönster mot sida med
Leq högst 50 dBA.

På övriga våningsplan lika hus B.

Kommentarer hus D

För hus D gäller att ett LSS-boende planeras på bottenvåningen. Lägenheterna här består av 1
rum och kök. Detta innebär att lägenheten lokaliserad mot Dalbyvägen får trafikbullernivåer
överskridande Leq 55 dBA. Lägenheten är planerad att vara 45 m2 stor. För övriga våningsplan
finns lägenheter med 2 – 3 rum. För gavellägenheten överskrids Leq 55 dBA utmed gavel mot
Dalbyvägen. Utanför samtliga övriga fasader erhålls dock högst 55 dBA. Genom en lokal
avskärmning utanför fönster mot Dalbyvägen kommer Leq 55 dBA att uppfyllas även utanför
samtliga fönster till hörnlägenheten

Övriga lägenheter är lokaliserade mot sidor med Leq < 55 dBA.

Kommentarer hus E, F och G

Utanför samtliga fasader erhålls nivåer med Leq < 55 dBA. Detta medför att valfria
planlösningar kan väljas.
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Inomhus

Kravet på ljudisolering hos fönster bestäms förutom av trafikbullernivån utanför fönster av
fönstrets storlek i förhållande till rumsvolymen, om det finns loftgångar etc. Då planlösningar
finns framme föreslås att erforderlig ljudisolering hos fönster markeras på planritningar.

Med ca 30 % fönsterarea krävs följande ljudisolering hos fönster:

· Rw 39 dB / Rw+Ctr för fasader ut mot Dalbyvägen för hus A, B, C och D samt gavlar
hus A

· Rw 35 dB / Rw+Ctr för övriga fasader

Ytterväggar skall väljas med en ljudisolering som är 10 dB högre än fönstrens ljudisolering.
eventuella friskluftsventiler väljs med Dn,e,w-värde rel 10 m2 som är 10 dB högre än fönstrens
Rw-värde.

Slutsats/sammanfattning

Aktuellt planområde påverkas av trafikbuller på de närbelägna gatorna, Dalbyvägen och
Elisetorpsvägen samt motorvägarna E22 samt Stockholmsvägen. Motorvägarna är kraftigt
trafikerade men vägarna är belägna på långt avstånd från de planerade bostadshusen. Vägarna
är även delvis skärmade av bullerplank och befintlig bebyggelse. För framförallt fasaderna mot
Elisetorpsvägen påverkas dock den totala trafikbullernivån av trafiken på motorvägarna.

Utförda beräkningar visar på ekvivalenta ljudnivåer överskridande Leq 55 dBA för fasader
utmed Dalbyvägen. För samtliga övriga fasader erhålls Leq högst 55 dBA.

För nya planer som påbörjats innan årsskiftet gäller generellt att kravet är att Leq 55 dBA skall
uppfyllas vid fasad. Om Leq > 55 dBA så skall minst hälften av bostadsrummen ha fönster mot
sida med Leq högst 50 dBA.

För lägenheter ut mot Dalbyvägen med Leq > 55 dBA gäller således att planlösningarna måste
utformas så att minst hälften av bostadsrummen har fönster mot sida där Leq högst 50 dBA
erhålls. Med visade planlösningar för de olika bostadshusen uppfylls detta för merparten av
lägenheterna. I de fall Leq överskrider 55 dBA så kan man genom en kombination av placering
av fönster mot gårdssida, täta balkongräcken med ljudabsorbenter på balkongundersidor och
lokala avskärmningar tillse att Leq högst 50 dBA uppfylls utanför fönster till minst hälften av
bostadsrummen.

För övriga bostadshus kan valfria planlösningar väljas.

Inne i området kan gemensamma uteplatser anordnas där högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA
uppfylls.

Malmö 2015-10-28

Tyréns AB

Eva Sjödahl




