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Förord 

Denna rapport är en bullerutredning som Burlövs kommun efterfrågat i 

samband med detaljplanearbete för att en före detta lekplats i Burlövs egnahem 

ska kunna bli två fristående villor eller ett parhus. Beräkningar av buller visar 

om det är lämpligt med bostäder på platsen eller ej och ger förslag på hur 

riktvärden kan uppnås. 

Utredningen har genomförts av civ ing Lovisa Indebetou och kvalitetsgranskare 

har civ ing Petra Ahlström varit, båda på Trivector Traffic AB. Kommunens 

kontaktperson har varit Linda Larsson, planarkitekt i Burlövs kommun. 

Lund augusti 2013 

  



 

 

 

 



 

 

Innehållförteckning 

1. Bakgrund och syfte 1 
2. Beräkningsförutsättningar 2 

2.1 Den nya föreslagna bebyggelsen 2 
2.2 Trafik 3 
2.3 Befintliga bullerskydd 4 

3. Riktvärden 5 
4. Beräkningarna av ljudnivåer 6 

4.1 Beräkningspunkter 6 
4.2 Beräkningsmetod 6 
4.3 Beräknade ljudnivåer 7 
4.4 Krav på fasadernas ljudisolerande förmåga 7 

5. Förslag till åtgärder 9 

 

 



 

 

  



1 

 Trivector Traffic 

 

1. Bakgrund och syfte 

I samband med Burlövs kommuns detaljplanearbete för att en före detta 

lekplats i Burlövs egnahem ska kunna bli två fristående villor eller ett parhus 

önskar kommunen få utrett vilka ljudnivåer som kommer att uppstå vid 

bostäderna och om det med hänsyn till bullersituationen är lämpligt med 

bostäder på platsen. Vidare ska bullerskydd i anslutning till husen 

dimensioneras om det visar sig att ljudnivåerna överskrider riktvärden för 

buller från vägtrafik. 
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2. Beräkningsförutsättningar 

2.1 Den nya föreslagna bebyggelsen 

Planområdet ligger i norra halvan av Burlövs egnahem. Längs med 

Mimosavägen och cykelvägen i dess förlängning. Inom planområdet finns det 

en gammal lekplats som håller på att växa igen. Den används idag mestadels 

som hundrastplats. Söder om lekplatsen leder en cykelväg som ansluter till 

Mimosavägen.  

  

Utdrag ur gällande detaljplan för området. Marken är planlagd som parkmark, gata och 

kvartersmark. Föreslagen planområdesgräns i rött.(källa: Förhandskopia, 2013-08-09 Detaljplan för 

del av Burlöv 13:1, Mimosavägen, Burlövs kommun, Skåne län – enkelt planförfarande, 

Planbeskrivning) 

 

Inom fastigheten planeras för två friliggande hus eller ett parhus. Husen 

kommer att anpassas till de omkringliggande fastigheterna och kommer att vara 

1-plan till 1½-planshus. Eftersom en eventuell ovanvåning troligtvis blir mer 
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bullerutsatt än bottenvåningen sker beräkningar av buller vid båda 

våningsplanen. 

2.2 Trafik 

Den största mängden buller till området kommer österifrån från E6 och från 

E22/Stockholmsvägen i nordväst. Bullret från trafiken på lokalgatorna bedöms 

som försumbart och vid bullerberäkningarna tas därmed endast hänsyn från 

buller från dessa båda stora vägar. Vid beräkningarna bortses från eventuellt 

buller på av-/tillfartsramper utan endast bullret från själva huvudvägarna 

studeras. Rampen närmast i norr ligger på samma höjd som 

E22/Stockholmsvägen och bullervallen ligger i direkt anslutning till denna. 

Genom att bullervallen ligger mycket nära rampen dämpar den bullret från 

rampen effektivt. Ramperna i väster ligger lägre än E22/Stockholmsvägen och 

ger därmed ett relativt litet bidrag till den totala ljudnivån. Sammantaget 

bedöms därför effekten av att ramperna inte är med i beräkningarna som liten. 

I figuren nedan visas områdets läge i förhållande till vägarna. 

 

Enligt Trafikverket uppgick trafiken på E22/Stockholmsvägen norr om 

korsningen med Dalbyvägen till 37 000 f/d år 2011. Andelen tung trafik var då 

7,6 %. Söder om korsningen med Dalbyvägen uppgick trafiken till 40 400 f/d 

varav 7,5 % var tung trafik. E6 trafikerades samma år av 37 070 f/d varav 

14,6 % var tung trafik 

Beräkningarna av buller baseras på att trafiken kan komma att öka i framtiden. 

Beräkningsår har satts till år 2030. Enligt Trafikverket beräknas personbilarna i 

regionen öka med 59 % mellan 2006 och 2040 och lastbilstrafiken med 121 % 

E6 
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under samma period. Det motsvarar en årlig ökning med cirka 1,4 % för 

personbilarna och 2,4 % för den tunga trafiken. År 2030 förväntas därmed 

trafiken ha ökat trafikmängder enligt nedan: 

 E6: 49 500 f/d, varav 17 % tung trafik 

 E22, norr om Dalbyvägen: 48 900 f/d, varav 9 % tung trafik 

 E22, söder om Dalbyvägen: 53 200 f/d, varav 9 % tung trafik 

För beräkningarna antas 13 % av den tunga trafiken går nattetid och att 8 % av 

den tunga trafiken går mest belastad timme under dag/kväll.  

Båda vägarna har skyltad hastighet 110 km/h. 

2.3 Befintliga bullerskydd 

Det finns idag bullervallar utmed E22/Stockholmsvägen norr om korsningen 

med Dalbyvägen. Vallarna sträcker sig en bit söderut längs med E6 närmast 

korsningen med E22/Stockholmsvägen, ungefär till i höjd med det studerade 

planområdet. På en sträcka utmed E22/Stockholmsvägen kompletteras 

dessutom bullervallen med ett bullerplank som är cirka 1,5 m högt. 

Inventeringar har visat att det finns glipor i planket som gör att dess 

bullerskyddande funktion försämras. Vid beräkningarna har planket dock tagits 

med i beräkningarna som ett bullerskydd. 

Omkringliggande byggnader kommer att ge visst skydd för bakomliggande 

bebyggelse. Vid beräkningarna antas att alla bostadsbyggnader är 6 m höga 

(totalhöjd) och att alla garage är 3 m höga (totalhöjd). 
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3. Riktvärden 

I samband med infrastrukturpropositionen som antogs i mars 1997 (Infra-

strukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53) fastställde riksdagen 

riktvärden för trafikbuller. I propositionen angavs också ett åtgärdsprogram i 

två etapper mot störningar i trafikbuller i befintlig bebyggelse för den statliga 

infrastrukturen.   

I propositionen anges att riktvärden enligt tabellen nedan normalt inte bör 

överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 

eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Noteras bör här att riktvärdet 

på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad för vägtrafik inte motsvarar en 

god ljudmiljö utan snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. Vid 

55 dBA i buller från vägtrafik upplever en viss andel av de boende sig som 

starkt störda. Påverkan på sömnen (hjärnaktivitet, hjärtfrekvens och 

andningsförändringar) har konstaterats vid maximala ljudnivåer över 40 dBA. 

Risken för sömnstörningar har konstaterats vid fler än fem bullertoppar på 

45 dBA. 

Tabell 3.1 Riktvärden för buller från väg- och tågtrafik vid bostäder (enligt Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter, 1996/97:53), Naturvårdsverkets förslag till tolkning. 

Utrymme Ekvivalentnivå (dBA) Maximalnivå (dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad (frifältsvärde) 55  

- på uteplats (verklig ljudnivå) 55 70** 

*riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt 

**riktvärde får överskridas 5 gånger/mest belastad timme dag/kväll 

I Naturvårdsverkets förslag till tolkning anges att som uteplats ska betraktas 

iordningsställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som 

ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal. Vidare anger 

man att riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå på uteplats ska innefatta 

fasadreflexer. Utifrån Naturvårdsverkets förslag till tolkning har för denna 

utredning antagits att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå på uteplats ska 

innefatta fasadreflexer. 

Vidare anger man från Naturvårdsverkets sida att riktvärdet för maximal-

ljudnivå på 70 dBA på uteplats får överskridas högst 5 gånger per maxtimme 

under dag/kväll (06-22). Maximal ljudnivå inomhus i utrymmen avsedda för 

vila får överskrida 45 dBA högst 5 gånger per natt (kl 22-06). 
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4. Beräkningarna av ljudnivåer 

4.1 Beräkningspunkter 

Beräkningar av ljudnivåer har gjorts mitt på varje fasad för de två husen, se 

figur nedan där beräkningspunkterna markerats med svart. 

 

Beräkningspunkter för buller (markerade med svart) 

4.2 Beräkningsmetod 

Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta 

är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället. Bullernivåerna från 

vägtrafiken har i detta fall beräknats med hjälp av beräkningsprogrammet 

Soundplan 7.1. Programmet bygger på den nordiska beräkningsmodellen som 

svenska Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder.  

De bullernivåer som anges i resultatet är ekvivalent ljudnivå och maximal 

ljudnivå. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över en viss 

tidsperiod (vanligtvis ett dygn). Maxnivån är det högsta värde som erhålles 

under tidsperioden. De ekvivalenta ljudnivåerna presenteras dels som 

frifältsvärden vid fasad, dels som verkliga ljudnivåer vid eventuell uteplats 

belägen framför fasaden (d v s inkl ljudreflexer i den egna fasaden). 
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Notera att den nordiska beräkningsmodellen ger mer osäkra värden för längre 

avstånd från källan och modellen är bara giltig upp till 300 m från vägen. Den 

studerade bebyggelsen ligger långt från E22/Stockholmsvägen och E6, nästan 

300 m från E6. De beräknade värdena är därför mer osäkra. Vidare har som 

nämnts tidigare inte heller buller från på- och avfarterna tagits med i 

beräkningarna. 

4.3 Beräknade ljudnivåer  

Ljudnivåer vid fasad 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad (frifältsvärden) på bottenvåningen av 

husen blir år 2030 51-54 dBA, d v s under riktvärdet på 55 dBA vid samtliga 

fasader. På ett eventuellt övre våningsplan blir dock de ekvivalenta 

ljudnivåerna högre; 56-58 dBA. Riktvärdet överskrids därmed med 1-3 dBA 

vid alla fasader på eventuella övre våningsplan. Riktvärdet på 55 dBA har 

tillkommit för att möjliggöra att sova med öppet fönster utan alltför stor 

bullerstörning. Utformar man husen så att sovrum förläggs till bottenvåningen 

skulle man klara riktvärdet på 55 dBA åtminstone vid sovrummen. 

De beräknade maximala ljudnivåerna blir mycket låga både vid bottenvåningen 

och vid ett eventuellt övre våningsplan. De blir desamma som de ekvivalenta 

ljudnivåerna, d v s man hör inte varje enskilt fordon utan ett konstant brus från 

de stora vägarna.  

Ljudnivåer vid uteplatser i markplan 

Ovan har konstaterats att de maximala ljudnivåerna blir mycket låga och långt 

under riktvärdet för uteplats på 70 dBA. 

För de ekvivalenta ljudnivåerna på uteplatser gäller att om uteplatser eller 

balkonger anläggs nära fasaderna tillkommer cirka 2-3 dBA i ekvivalent 

ljudnivå till följd av ljudreflexer i den egna fasaden. Den ekvivalenta ljudnivån 

på uteplats i markplanet, ca 1,5 m ovan mark blir 53-55 dBA vid samtliga 

fasader och därmed klaras riktvärdet på 55 dBA. Undantaget är det östra husets 

sydliga fasad där riktvärdet överskrids med ca 1 dBA. Uteplats vid detta hus 

bör därmed förläggas i annan riktning. 

4.4 Krav på fasadernas ljudisolerande förmåga 

För att på bottenvåningen av husen klara riktvärdena om högst 30 dBA i 

ekvivalent ljudnivå inomhus och högst 45 dBA i maximal ljudnivå i utrymmen 

avsedda för sömn och vila krävs att fasaderna dämpar ljudet med 25 dBA. 

Skulle man trots att riktvärden överskrids utanför fasad på andra våningsplanet 

välja att bygga ett övre våningsplan krävs att fasaden dämpar bullret med minst 

28 dBA. Detta motsvarar relativt ordinär ljuddämpning som bör vara relativt 
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enkelt att uppnå. Man brukar räkna med att en ljuddämpning på 25 dBA fås 

med äldre kopplade-tvåglasrutor. 
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5. Förslag till åtgärder 

Det går inte att skydda eventuella övre våningsplan med hjälp av bullerskydd i 

närheten av husen utan för att minska bullret här skulle det krävas utökade 

bullerskydd längs vägarna. Framförallt skulle bullervallarna längs 

E22/Stockholmsvägen behöva förlängas söderut. Detta ter sig som en orimligt 

omfattande åtgärd för att möjliggöra ett övre våningsplan på två hus. Däremot 

skulle utökade bullerskydd längs vägarna få en positiv effekt genom att 

förbättra ljudnivån i hela området, och kan vara motiverade m h t detta. Om 

man förlägger sovrummen till nedre våningsplan kanske man kan acceptera att 

riktvärdet på 55 dBA i frifältsvärde överskrids med ett par decibel utanför fasad 

på övre våningsplan. 

Om man endast anlägger hus i ett plan och inte orienterar uteplatsen vid det 

östra huset åt söder klaras alla riktvärden. 

 

 


