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Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.

1.

Sammanfattning
En trafikbullerutredning där buller från både väg- och tågtrafik ingår har
genomförts för detaljplan Kajutan 1 m. fl. Inom detaljplanen planeras avstyckning
av tomter för ny bebyggelse. Planområdet prövas mot riktvärden för buller för att
visa på förutsättningar att uppföra ny bebyggelse inom området. Det saknas
förslag på ny bebyggelse så utredningen är gjord generellt för området.
Planområdet ligger direkt mot Valhallsvägen och mindre delar av fastigheterna
mot vägen kommer att få ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) från vägtrafik.
Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafiken överskrider aldrig 55 dB(A) inom
planområdet. Maximala ljudnivåer från tåg överskrider dock 70 dB(A) inom större
delen av planområdet.
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För att bostäder ska kunna uppföras utan att riktvärden för trafikbuller överskrids
krävs att de inte placeras för nära Valhallsvägen. I övrigt kan bostäder placeras
inom planområdet utan risk för överskridanden av riktvärden vid fasad. Dock
överskrids riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplatser som placeras oskyddat
mot järnvägen. Antalet överskridanden per timme är så få att detta bör kunna
accepteras.
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2.

Förutsättningar

2.1

Uppdraget
Uppdraget omfattar en trafikbullerutredning för planområdet Kajutan 1 m.fl. i
Ängelholm. Beräkningarna görs inför en eventuell avstyckning av tomter inom
detaljplanen. Ljudnivåer utvärderas mot riktvärden för nybyggnad av bostäder.
Beräkningar görs av ekvivalent- och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik.
Detta presenteras i form av ljudutbredningskurvor. Utredningen baseras på en
framtida trafiksituation år 2030.

2.2

Metod
Beräkningarna har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägoch spårtrafik i programmet SoundPlan version 7.1. Som förberedelse till
beräkningarna så har en tredimensionell modell byggts upp med hjälp av digital
höjddata. I denna modell har sedan byggnader, vägar, järnväg och befintlig
bullerskärm längs järnvägen lagts in som utgångspunkter för beräkningarna.

2.3

Utredningsområde
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Utredningsområdet ligger i Norra Ängelholm, norr om Rönne Å och öster om både
Valhallsvägen och Västkustbanan. Området visas i översiktsbild nedan. Området
består av villabebyggelse fördelat på cirka 10-12 fastigheter. Bild från plankartan
visar hur bebyggelsen är placerad inom området. Det saknas information över hur
avstyckningar är planerade att genomföras och hur byggnader planeras.

Figur 1; Översikt av utredningsområdet.
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Figur 2; Plankarta (detaljplan Ängelholms kommun)

2.4

Trafik
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Trafiken på Valhallsvägen ingår i beräkningarna. Trafikuppgifter kommer från
genomförd trafikmätning under 2012. I denna mätning uppmättes ca 2500 fordon
per vardagsdygn (motsvarande ca 2250 fordon per årsmedeldygn). Tidigare års
mätningar har visat på lägre antal, vilket tyder på en viss trafikutveckling på
vägen. Sett till Trafikverkets uppräkningstal 2010-2030 för nordvästra Skåne ska
trafiken öka med 39 % till 2030. För trafiksituation 2030 har därför en ökning till
3000 f/d antagits. Denna ökning kan bedömas som något överskattat eftersom
Valhallsvägen inte är en genomfartsled för extern trafik. Övriga vägar i området
har inte bedömts ha inverkan på utredningen.
För tågtrafiken har prognostiserade trafiksiffror, levererade av Trafikverket, för år
2030 för respektive tågtyp använts. Det totala antalet tåg har fördelats jämt på de
båda spåren. I beräkningarna har snabbtågen använts för utvärdering av
maximalnivå, då dessa visat sig ge upphov till högst ljudnivåer i det aktuella
utredningsområdet. Maximalnivån från övriga tågtyper har också studerats och
detta presenteras under kapitlet resultat.

5 av 12

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Unr

Tabell 1-2
2030

Vägar och järnväg som ingår i bullerutredningen. Trafiksituation år

Vägnamn
Valhallsvägen
Järnväg

2.5

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

3000 f/d

8%

50 km/h

Tågtyp

Antal

Längd

Hastighet

Gods

20

500

90 km/h

S-tåg

16

165

200 km/h

Pågatåg

50

150

120 km/h

Öresundståg

66

240

160 km/h

Bullerskydd mot järnvägen
En nyligen uppförd bullerskärm mot Västkustbanan är inkluderad i beräkningarna.
Skärmen sträcker sig söderifrån och i norr avslutas skärmen i höjd med
småbåtshamnen. Bullerskärmen har enligt de ritningar som tillhandahållits av
Trafikverket en höjd över räls överkant på 1,2 meter och totalt 1,9 m över mark.
Skärmen är placerad 4,7 meter från närmaste spårmitt. Följande ritning visar
skärmens konstruktion.
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Figur 3 Skiss av bullerskärm mot Västkustbanan, (Trafikverket)
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3.

Allmänt om buller
Buller definieras ofta som oönskat ljud, vilket gör att när ljud uppfattas som störande kan variera från person till person. Örat uppfattar ljud med olika frekvens
olika starkt. För att beskriva upplevelsen av ljud används ofta en frekvensvägning
A som efterliknar örats förmåga att uppfatta ljudstyrka vid olika frekvenser av
ljud. Denna A-vägda ljudtrycksnivå har enheten dB(A), och kallas ibland lite förenklat enbart för ljudnivå. Bullernivå uttrycks vanligtvis som A-vägd ljudtrycksnivå, dvs med enheten dB(A).
Allmänt kan sägas att buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3
dB(A), likaså att en fördubbling eller halvering av trafikflödet ger 3 dB(A) skillnad i
den ekvivalenta ljudnivån. En tumregel är också att en förändring med 8-10 dB(A)
upplevs som en halvering eller fördubbling av bullret. Den minsta förändring som
normalt uppfattas av människan är 2-3 dB(A). Det finns dock undersökningar som
visar på att även lägre förändringar kan uppfattas ge stor skillnad. På skalan visas
några exempel på ljudnivåer. Nedanstående värden är ungefärliga och beror bl a
på avståndet till det som bullrar.
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Exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter

Hur störande ett ljud är beror inte bara på nivån, utan även på t ex karaktären,
hur länge störningen pågår och vilken inställning man har till den. För samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå:
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Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i
tiden.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för
maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses
med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår när ett
fordon passerar.

I figuren nedan ges ett exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå. Figuren visar
ett starkt varierande buller under två timmar.
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Figur 5

Exempel på ljudnivåregistrering

På korta avstånd mellan en bullerkälla och en mottagare är avståndet avgörande
för ljudtrycksnivån. På längre avstånd har parametrar som markdämpning, vind
och temperaturförhållanden stor betydelse för ljudutbredningen. Det innebär exempelvis att ljudnivån normalt är lägre på 2 m höjd ovan mark än 10 m ovan
mark. Det innebär samtidigt att det är svårare att med bullerskärmar dämpa ljudet högre upp i luften eftersom det mesta av ljudet kommer att passera över
skärmen.
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4.

Riktvärden
I tabell 3 nedan sammanfattas de av Riksdagen i Infrastrukturpropositionen
fastställda riktvärdena för trafikbuller som bör tillämpas vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). Riktvärdena gäller för
permanentbostäder, fritidsbostäder, samt vårdlokaler där vårdtagare vistas under
bostadsliknande förhållanden. I de fall riktvärden utomhus inte kan minskas med
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder ska inriktningen vara att
inomhusnivåerna inte överskrids.
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Tabell 3

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnad av bostäder eller nybyggnad/väsentlig ombyggnad av
infrastruktur

Utrymme
Inomhus

Högsta trafikbullernivå dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
30

45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärde)
Vid fasad
På uteplats

55
70
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Dessa riktvärden gäller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
infrastruktur. I samband med detaljplanering och byggnation av bostäder är
ambitionen att riktvärdena för buller ska klaras. Om riktvärdet för ekvivalent
ljudnivå vid fasad inte kan uppfyllas så kan avstegskrav tillämpas. Dessa bygger
på att det ska finnas tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida och att
rumsfördelningen i bostadsbebyggelsen är fördelad så att minst hälften av
rummen vetter mot en tyst eller ljuddämpad sida. Riktvärdena för ljudnivåer
inomhus ska alltid klaras vid nybyggnation.
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5.

Beräkningsresultat
Vägtrafik
I bilaga 1 visas den ekvivalenta ljudutbredningen från vägtrafik på 2 meters höjd
över mark. Beräkningen visar att ljudnivån i anslutning till den närmaste husraden
är mellan 50-55 dB(A). I plangräns mot vägen uppgår den ekvivalenta ljudnivån
till ca 60 dB(A).
För den maximala ljudnivån visar ljudutbredningen i bilaga 2 att nivåerna uppgår
till omkring 65-70 dB(A) mot befintliga byggnader närmast Valhallsvägen. I
plangräns mot vägen uppgår den maximala ljudnivån till drygt 75 dB(A).
På ett avstånd av 20-25 meter från vägkant till Valhallsvägen är både den
ekvivalenta och den maximala ljudnivån från vägtrafiken lägre än riktvärdena på
55 dB(A) ekvivalentnivå respektive 70 dB(A) maximalnivå.
Spårtrafik
I bilaga 3-4 visas resultatet i form av ljudutbredningskurvor för ekvivalent
respektive maximal ljudnivå från spårtrafik. Beräkningarna visar att ekvivalenta
ljudnivåer från tågtrafik inte överskrider 55 dB(A) någonstans inom planområdet.
Däremot uppgår de maximala ljudnivåerna till över 70 dB(A) i nästan hela
planområdet.
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Beräkningar av maximalnivå för respektive tågtyp visar att Pågatåg och
Öresundståg inte orsakar ljudnivåer som överskrider 70 dB(A) vid befintlig
bebyggelse inom planområdet. Öresundstågen ger maximalnivåer över 70 dB(A)
enbart på en mindre yta i planområdets nordvästra del. Detta bedöms inte
påverka möjligheterna till avstyckning inom området. X2000 tågen ger
maximalnivåer på omkring 73-74 dB(A) vid befintliga bostadshus inom
planområdet närmast järnvägen. För bostadshus längre från järnvägen är den
maximala ljudnivån vid passage av X2000 ca 72 dB(A). Vid godstågspassager
överstiger den maximala ljudnivån också 70 dB(A). Vid befintliga bostadshus
närmast järnvägen är den maximala ljudnivån 73 dB(A) och för befintliga hus
längre från järnvägen uppgår den maximala ljudnivån till 71 dB(A). Antal
överskridanden beskrivs i tabellen nedan.
I tabellen ingår uppgift om antal överskridanden per timme. Godstågspassagerna
har fördelats hälften mellan 22-06 (natt) och hälften mellan 06-22 (dag/kväll). För
X2000 tågen har samtliga fördelats till perioden mellan 06-22 (dag/kväll).
Detsamma gäller för Öresundstågen och Pågatågen. Enligt prognos så rör det sig
om totalt 26 passager fördelat på 10 godståg och 16 X2000. Detta innebär att
maxnivån överskrids i genomsnitt 1,6 ggr/timme under dagtid. Det är också under
denna tid som uteplatser inom området används.
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Tabell 4 Maximala ljudnivåer från tågtrafik på Västkustbanan.

Högsta
maximal
ljudnivå vid
befintliga
hus inom
planområdet
Tågtyp
Lmax
X2000
73-74 dB(A)
Godståg
73 dB(A)
Öresundståg* 70 dB(A)
Pågatåg
<70 dB(A)

Maximal
ljudnivå vid
andra
radens
bebyggelse
Lmax
71 dB(A)
72 dB(A)
<70 dB(A)
<70 dB(A)

Överskridan
Antal
den/timme
överskrida dag/kväll
nden/dygn 06-22
16
20
0
0

Överskridan
den/natt
22-06

1
0,6
0
0
Tot 1,6

0
10
0
0
Tot 10

*Överskridanden från Öresundståg sker enbart på mindre yta i planområdets
nordvästra del. Bedöms inte påverka möjligheterna till avstyckning.
För buller från tågtrafik brukar en schablonmässig fasaddämpning på 30 dB(A)
användas. Det skulle innebära att riktvärdet 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus
inte riskerar att överskridas vid någon befintlig bostad. För hus med
nybyggnadsstandard (med treglasfönster och nya ventiler) brukar
fasaddämpningen vara något högre, och höga maximalnivåer inomhus bedöms
inte vara ett problem för ny bebyggelse någonstans inom planområdet förutsatt
att detta tas i beaktning i byggprocessen. För uteplatser är det i många fall praxis
att tillåta 5 överskridanden av maximalnivåer per timme under dagtid (Boverkets
allmänna råd). I detta fall får uteplatser som lokaliseras oskyddat mot järnvägen
mellan 1-2 överskridanden per timme. Det finns annars möjlighet att uppföra en
uteplats i bullerskyddat läge i en annan riktning, och i ett sådant fall kan
uteplatsen mot söder räknas som en kompletterande uteplats där överskridanden
av riktvärden kan accepteras.
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Sammanvägning av väg- och spårtrafik
Beräkningar har också genomförts för den totala ekvivalenta ljudnivån från vägoch spårtrafik gemensamt. Resultatet visas som ekvivalent ljudnivå 2 meter över
mark i bilaga 5. Hela ytan mellan väg och befintlig bebyggelse får sammanvägda
ekvivalentnivåer över 55 dB(A).
Då olika trafikslag hanteras separat vid avstämning mot riktvärden så syftar
bilagan med sammanvägt resultat för väg och tåg enbart till att ge en samlad bild
av påverkan från olika bullerkällor.

6.

Bullerskyddsåtgärder
Om ambitionen är att klara riktvärdena för buller från vägtrafik inom planområdet
som helhet så måste någon form av bullerskyddsåtgärd utföras. Det är då främst
skärmande åtgärd mot Valhallsvägen som skulle kunna få effekt på ljudnivåerna
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inom planområdet. Då höjdförförhållandena på platsen kan försvåra möjligheterna
att uppföra en effektiv bullerskärm mot Valhallsvägen så kan ett alternativ i så fall
vara att på vissa platser inom området överväga lokala skärmande åtgärder.
Störst effekt får en skärm vid de delar av planområdet där höjdskillnaderna är
som minst.

7.

Slutsatser
Från vägkant vid Valhallsvägen och omkring 20-25 meter in i planområdet
överstiger den ekvivalenta ljudnivån 55 dB(A) från vägtrafik och inom detta
område skulle riktvärdet på 55 dB(A) vid fasad således överskridas om ny
bebyggelse uppförs. Även den maximala ljudnivån från vägtrafiken överstiger
riktvärdet på 70 dB(A) utomhus vid uteplats på motsvarande avstånd. Antalet
tunga fordonspassager på Valhallsvägen är dock lågt och förekomsten av höga
maximalnivåer från vägtrafiken kommer inte att vara dimensionerande.
De ekvivalenta ljudnivåerna från spårtrafiken innebär inga begränsningar för
nybyggnation inom planområdet. Beräkningarna visar däremot att de maximala
ljudnivåerna från spårtrafiken inom stora delar av planområdet överstiger 70
dB(A). Att tillåta ett visst antal överskridanden av maximalnivåerna för buller från
spårtrafik bör vara tillämpligt i detta fall. Enligt tidigare resonemang är antalet
tågpassager där riktvärdet för maximal ljudnivå överskrids så lågt att det inte bör
föreligga några problem att uppföra uteplatser inom området. Vid nybyggnad av
bostäder inom planområdet går det att med fasadåtgärder se till att riktvärdet för
maximala ljudnivåer inomhus klaras.
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När buller från väg- och spårtrafik vägs samman leder detta till högre ekvivalenta
ljudnivåer inom planområdet. Riktvärden för buller vid nybyggnation gäller dock
enskilt för de olika bullerkällorna, dock bör vid bedömning om erforderlig
fasadisolering den sammantagna bullernivån från alla trafikkällor användas som
bedömningsgrund.
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BILAGA 1 (5)

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark - Vägtrafik 2030
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BILAGA 2 (5)

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark - Vägtrafik 2030
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BILAGA 3 (5)

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark - Tågtrafik 2030
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BILAGA 4 (5)

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark - Tågtrafik 2030
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BILAGA 5 (5)

Bullerutredning Kajutan 1 m.fl.
Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark - Väg- och Tågtrafik 2030
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