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Sammanfattning:
Brekke & Strand Akustik AB har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en
trafikbullerutredning för planområdet i syfte att undersöka ifall planerad bebyggelse uppfyller
gällande riktvärden för buller.
Ekvivalenta ljudtrycksnivåer från väg- och tågtrafik beräknats uppfylla trafikbullerförordningens
riktvärden för samtliga lägenheter i planförslaget, både för nuläget och den framtida
trafiksituationen. Den mest dominanta bullerkällan i för planområdet är Havsbadsvägen. I framtiden
planeras denna väg att avlastas genom andra vägdragningar i Ängelholm, således kan beräkningen
för 2040 ses som ett värsta fall.
För att uppfylla riktvärden för ljudnivåer på uteplats behöver varje bostad där uteplats anordnas ha
tillgång till minst en bullerskyddad uteplats. Bullerskyddade uteplatser kan för del 2 och del 3
anordnas genom balkonger mot innergården, alternativt genom att uppföra gemensam uteplats på
innergården. För del 1 ges möjlighet för bullerskyddade uteplatser ifall balkonger anordnas på husets
östra sida. Ifall taket på livsmedelsaffären blir anlagd gårdsyta ges där möjlighet för gemensam
uteplats i bullerskyddad miljö. Riktvärden för buller innehålls för samtliga bostäder även ifall huset
närmast Havsbadsvägen inte får någon påbyggnad.

Brekke & Strand Akustik AB
www.brekkestrand.se • info@brekkestrand.se
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1.

Bakgrund

En ny detaljplan för Körsbärsträdet 5 och 6 håller på att tas fram. Detaljplanen syftar att möjliggöra
bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter och handel.
Brekke & Strand Akustik AB har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en
trafikbullerutredning för planområdet i syfte att undersöka ifall planerad bebyggelse uppfyller
gällande riktvärden för buller.
Resultaten redovisas i form av bullerspridningskartor för fasad och uteareal.

2.

Situations-/objektsbeskrivning

Fastigheterna är belägna mellan Havsbadsvägen och Nybrovägen i centrala Ängelholm.
Trafikbullerberäkningen ska utreda kring möjligheten att uppföra sex lägenhetshus samt en
livsmedelsaffär på tomten.
Figur 1 visar en översikt på fastigheternas utformning idag. Figur 2 visar förslag för fastigheternas
framtida utformning.

Figur 1: Översikt över planområdet idag
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Figur 2: Situationsplan

2.1. Verksamhetsbuller
Buller från planerade verksamheter i området har inte utretts då dessa ej antas ge upphov till
bullernivåer över zon A (BFS 2020:2). Leveranser till livsmedelsaffären kan ge upphov till maximala
ljudnivåer, således rekommenderas att leveranser förläggs till dag och kvällstid för att undvika
störning till bostäderna.
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3.

Riktvärden

Följande riktvärden för trafikbuller är angivna i ’Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader’ och bör inte överskridas vid nybyggnation.
Tabell 1: Gällande riktvärden för buller från spårtrafik och vägar enligt SFS 2015:216

Ekvivalent ljudnivå dB(A)

Maximal ljudnivå dB(A)

Utomhus vid fasad

60*

-

Uteplats i anslutning till bostad

50

70

*För lägenheter som är mindre än 35 kvm gäller 65 dBA

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå ändå överskrids vid en fasad bör minst hälften av
bostadsrummen förläggas vid en fasad där den ekvivalenta ljudnivån 55 dB(A) inte överskrids och
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00.

4.

Beräkningar

4.1. Underlag
I Tabell 2 ges en förteckning över underlaget som använts i samband med beräkningarna.
Tabell 2: Underlag till beräkningar

Dokument

Källa

Digitalt kartunderlag över det relevanta området

Ängelholms kommun

Underlag för planerade byggnader

Ängelholms kommun

Trafikdata

Ängelholms kommun, Trafikverket

4.2. Beräkningsmetod
Beräkningarna är baserade på de gemensamma nordiska modellerna för beräkning av trafikbuller
från väg och spårbunden trafik, ”Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method; 1996” samt ”Nordic
Pred. Method For Train Noise; 1996. Beräkningarna har utförts med hjälp av mjukvaran SoundPlan
version 8.2.

4.3. Beräkningsmodell
Utifrån underlag från Ängelholms kommun har en digital beräkningsmodell skapats i
beräkningsprogrammet SoundPlan. I beräkningsmodellen har hänsyn tagits till terräng,
markförhållanden, byggnaders och vägars placering. I Figur 3 visas en vy från beräkningsmodellen.
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Figur 3: Vy från beräkningsmodell

4.4. Trafikdata
Trafikdata för relevanta vägar har erhållits av Ängelholms kommun från tidigare
trafikbullerutredningar i området. Trafikmängd för nya lokala vägar uppskattades enligt antagandet
att varje lägenhet i genomsnitt tillför en trafikrörelse per dag.
Tabell 3: Trafikmängd för vägtrafik för nuläge och 2040.

Väg

Hastighet

ÅDT nuläge

ÅDT 2040

Tunga fordon
Nuläge/2040

Havsbadsvägen

40 km/h

3300

10 800

5%

Nybrovägen

30 km/h

993

1337

2%

Industrivägen

40 km/h

3000

3000

8%

Hantverkaregatan

30 km/h

150

150

5% / 5%

Coop

10 km/h

50

50

10% / 10%

Ny lokal väg

10 km/h

150

150

0% / 0%

Trafikdata för tåg är tillhandahållet av Trafikverket och redovisas i Tabell 4 och 5. Tabellerna avser
trafikdata vid Ängelholm station. Hastigheten är STH på sträckan och motsvarar passage utan stopp
vid stationen.
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Tabell 4: Trafikdata för tåg, nuläge

Tåg

Antal tåg, Dag

Antal tåg, Kväll

Antal tåg, Natt

Längd

Hastighet

Gods

1,5

1,1

2,1

625

100 km/h

GodsDi

0,0

0,0

0,1

441

100 km/h

Pass

0,0

0,0

0,0

335

130 km/h

X2

1,2

0,9

0,1

165

130 km/h

X31/32

23,0

8,0

5,4

134

130 km/h

X50-54

8,1

2,5

0,0

110

130 km/h

X60

24,4

7,8

7,3

75

130 km/h

Övriga

0,4

0,7

0,7

124

100 km/h

Tabell 5: Trafikdata för tåg, 2040

Tåg

Antal tåg, Dag

Antal tåg, Kväll

Antal tåg, Natt

Längd

Hastighet

Gods

6,9

2,3

4,6

578

100 km/h

X31/32

29,8

9,9

19,9

160

130 km/h

X50-54

12,3

4,1

8,2

110

130 km/h

X60

23,7

7,9

15,8

150

130 km/h
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5.

Resultat

Nedan redovisas ett utdrag från utförda bullerberäkningar som visar bullersituationen både för
nutida och framtida trafiksituation. Resultaten redovisas också i sin helhet i bilaga 5816522 - 0005-A.

5.1. Nuläge
I Figur 4 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer på husens fasader och i Figur 5 redovisas
beräknade ljudnivåer på uteareal.

Figur 4: Högsta ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.

Samtliga lägenheter för planförslaget beräknas uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden för
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
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Figur 5: Ekvivalenta- och maximala ljudnivåer vid uteplats. Ekvivalent - vänster, maximal - höger.

För uteareal uppfylls riktvärden för buller på uteplats på innergårdarna.

5.2. 2040
I Figur 6 redovisas beräknade ljudnivåer på husens fasader och i Figur 7 redovisas beräknade
ljudnivåer på fastighetstomten.

Figur 6: Högsta ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
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Samtliga lägenheter för planförslaget beräknas uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden för
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.

Figur 7: Ekvivalenta- och maximala ljudnivåer vid uteplats. Ekvivalent - vänster, maximal - höger.

För uteareal uppfylls riktvärden för buller på uteplats på innergårdarna.
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5.3. 2040 utan påbyggnad
Nedan redovisas beräknade ljudnivåer vid fasad och för uteareal för år 2040 utan påbyggnad på huset
närmast Havsbadsvägen. I Figur 8 redovisas beräknade ljudnivåer på husens fasader och i Figur 9
redovisas beräknade ljudnivåer på fastighetstomten.

Figur 8: Högsta ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.

Samtliga lägenheter för planförslaget beräknas uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden för
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
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Figur 9: Ekvivalenta- och maximala ljudnivåer vid uteplats. Ekvivalent - vänster, maximal - höger.

För uteareal uppfylls riktvärden för buller på uteplats på innergårdarna.

6.

Slutsats

Ekvivalenta ljudtrycksnivåer från väg- och tågtrafik beräknats uppfylla trafikbullerförordningens
riktvärden för samtliga lägenheter i planförslaget, både för nuläget och den framtida
trafiksituationen. Den mest dominanta bullerkällan i för planområdet är Havsbadsvägen. I framtiden
planeras denna väg att avlastas genom andra vägdragningar i Ängelholm, således kan beräkningen
för 2040 ses som ett värsta fall.
För att uppfylla riktvärden för ljudnivåer på uteplats behöver varje bostad där uteplats anordnas ha
tillgång till minst en bullerskyddad uteplats. Bullerskyddade uteplatser kan för del 2 och del 3
anordnas genom balkonger mot innergården, alternativt genom att uppföra gemensam uteplats på
innergården. För del 1 ges möjlighet för bullerskyddade uteplatser ifall balkonger anordnas på husets
östra sida. Ifall taket på livsmedelsaffären blir anlagd gårdsyta ges där möjlighet för gemensam
uteplats i bullerskyddad miljö. Riktvärden för buller innehålls för samtliga bostäder även ifall huset
närmast Havsbadsvägen inte får någon påbyggnad.
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