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Sammanfattning 

Det planeras för nya bostäder vid Saltkällan Åsen (uppe på höjden). Området 
ligger utsatt för buller från vägtrafik (E6) och tågtrafik (Bohusbanan). 

På landsbygden tillämpas normalt riktvärden enligt Infrastruktur propositionen 
1996/97:53. Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå är 55 dBA. För maximal 
ljudnivå (på uteplats) är riktvärdet 70 dBA. 

Bullerberäkningar har gjorts för en framtida trafiksituation. I figurer i rapporten 
redovisas beräkningsresultatet på ljudutbredningskartor. Olika färger 
representerar olika ljudnivåintervall.  

I rapporten ges kommentarer till hur nya bostäder bör/kan placeras med hänsyn 
till beräkningsresultat och riktvärden.  

1 Bakgrund och uppdrag 

Området planeras i framtiden att bebyggas med bostäder. För att undersöka 
lämpliga framtida placeringar skall det göras en översiktlig bullerutredning. 

Vårt uppdrag är att göra en bullerutredning i ett tidigt skede innan nya hus 
placerats ut. I uppdraget ingår att göra trafikbullerberäkningar i utomhusmiljön. 
Med hjälp av bullerutredningen kan t.ex. nya bostadsområden placeras och 
planeras så att riktvärdena för buller från vägtrafik kan innehållas och att 
ljudmiljön blir god.  

  
Figur 1. Vy över området. Aktuellt område (ungefärligt område) är inringat med blå 
streckad linje. 
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2 Redovisade ljudnivåer 

Ljudnivåer i denna rapport redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer.  

Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under 
en given tidsperiod, t ex ett dygn som är normalt förekommande för vägtrafik.  

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en viss tid. För trafikbuller 
används normalt tidsvägning ”Fast”. I beräkningsmodellen för vägtrafik antas 
att maximala ljudnivån överskrids av 5 % av fordonspassagerna. För bostäder är 
maximal ljudnivå framförallt viktigt nattetid (inomhus) samt på uteplats under 
dagtid.  

3 Underlag och förutsättningar 

o Grundkarta (dwg) med uppgifter om befintliga byggnader, vägar, mark, z-
koordinater på vägar etc.  

o I tabell 1 och 2 redovisas trafikuppgifter som använts som indata till 
bullerberäkningarna. 

o Bullerskärm väster om E6 ingår i bullerberäkningen. 

 

Tabell 1. Tågtrafik. Trafikuppgifter för en framtida tågtrafik som Trafikverket anser 
skall användas vid bullerberäkning för ny bebyggelse. Uppgifter från Trafikverket. 

Tågtyp Antal 

tågpassager/dygn 

 

Medellängd (m) Maxlängd (m) Hastighet 

(km/h) 

Gods 10 350 450 70 

Motorvagn 
X51/X52 

10 80 110 70 
 

 

Tabell 2. Trafikuppgifter för vägtrafik som använts som indata till bullerberäkningarna.  

Väg 
Totalt antal 

fordon/dygn 

Andel tunga 

fordon 
Hastighet 

Kommentar 

832 7601 12 % 1 70 km/h Mätning år 2009. Uppgifter 
enligt www.trafikverket.se 

E6 22652 2 
 

16 % 2 110 (lätta fordon) 
90 (tunga fordon) 

Prognos år 2020 2 

 

1. Trafikuppgifter enligt mätning år 2009. Buller bidraget från denna väg 
ger ett försumbart bidrag till den ekvivalenta ljudnivån. En framtida 
uppräknad trafikmängd skulle inte påverka beräkningsresultatet. 

2. Enligt Trafikverkets senaste mätning som gjordes år 2006 trafikerades 
sträckan av 16510 fordon/dygn och andelen tung trafik 16 %. 
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Trafikverket planerar att göra en ny mätning. Mätresultat kommer att 
redovisas under år 2012. Trafikverket har sett att trafikflödet ökat på 
sistone i andra mätpunkter på E6. Trafikverket gör bedömningen att 
trafikmängden ökat med 3 % per år från år 2006 till år 2010 och från år 
2010 till 2020 med 2 % per år.  

4 Riktvärden vägtrafik bostäder 

Riksdagen, Boverket och även olika kommuner tillämpar riktvärdena på lite 
olika sätt. För landsbygd brukar normalt riktvärden enligt 
Infrastrukturpropositionen tillämpas. 

4.1 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur.  

Tabell 3. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av trafikinfrastruktur. 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå 

dBA 

Maximal ljudnivå dBA 

Inomhus 30  45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55* 

 

 

 

70  

* Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 
dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalent ljudnivå i övrigt. 

 

4.2 Boverket  

Boverket har gett ut publikationen ”Buller i planeringen – planera för bostäder i 
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” Allmänna råd 2008:1. 
Denna innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. 
Publikationen är främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder i 
stadsmiljö som utsätts för trafikbuller. Utgångspunkten för publikationen är de 
långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som riksdagen satt upp. För uteplats 
anges: 70 dBA maximal ljudnivå gäller för väg- och spårtrafik och avser en 
ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande fordonstypen under ett 
årsmedeldygn. Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till 
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fasadreflektion och gäller vid fasad och på uteplats med instrumentinställning F 
(fast). Med uteplats avses gemensamt eller privat iordningställt område eller yta 
såsom terrass balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden. 
Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärden 
korrigerat värde. Om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats 
eller balkong, gemensam eller privat i anslutning till bostaden bör den uppfylla 
huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan 
en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.  

Det beräknade värdet för respektive trafikslag bör jämföras med respektive 
riktvärde. Det finns i dagsläget inga vedertagna metoder som beskriver hur eller 
om buller från olika ljudkällor t.ex. väg- och tågtrafik skall adderas ihop med 
tanke på att en eventuell störning förväntas kunna öka om fastigheterna blir 
utsatta för buller från olika trafikslag. I Boverkets allmänna råd 2008:1 för 
planering av bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik anges 
för bedömning när det finns flera bullerkällor: 

o Hänsyn skall tas till den samlade bullersituationen. 

o När det förekommer flera bullerkällor, eller när buller från en källa 
kombineras med andra miljöbelastningar (tillexempel vibrationer eller 
luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och 
åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö.  

o Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla 
förekommande ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivån 
inomhus. 

5 Beräkningsmodell 

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för väg- 
och spårtrafik i beräkningsprogrammet SoundPlan ver 7. Osäkerheten kan delas 
upp i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av 
uppgifter i rapport 4935 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet 
och är mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 - 500 m avstånd.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp 
av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på 
avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB 
på 200 m avstånd. 
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6 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultatet redovisas på ljudutredningskartor för väg och tågtrafik 
(ekvivalent och maximal ljudnivå) samt sammanlagrad ljudnivå (väg+tågtrafik). 
På bullerkartorna redovisas beräknade ljudnivåer på höjden 2 och 4m ovan 
mark på högre höjd blir ljudnivån normalt högre.  

I detta fall där det inte finns några hus på området motsvarar redovisade 
ljudnivåer frifältsvärden. 

6.1 Vägtrafik 

 
Figur 2. Vägtrafik. Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark. 
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Figur 3. Vägtrafik. Dygnsekvivalent ljudnivå 4 m ovan mark.  

 

 
Figur 4. Vägtrafik. Maximal ljudnivå 2 m ovan mark. 
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6.2 Tågtrafik 

 
Figur 5. Tågtrafik. Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark.  
 

 
Figur 6. Tågtrafik. Dygnsekvivalent ljudnivå 4 m ovan mark. 
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Figur 7. Tågtrafik. Maximal ljudnivå 2 m ovan mark. Ljudnivån gäller för 
godståg. 

6.3 Väg + tågtrafik (sammanlagrad ljudnivå) 

 
Figur 8. Väg+tågtrafik (sammanlagrad ljudnivå. Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m 
ovan mark).  
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Figur 9. Väg+tågtrafik (sammanlagrad ljudnivå). Dygnsekvivalent ljudnivå 4 m 
ovan mark. Ej frifältsvärden. 

7 Slutsatser och kommentarer 

På landsbygden tillämpas normalt riktvärden enligt Infrastruktur propositionen. 
Riktvärdena enligt Infrastruktur propositionen är 55 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats. 

Bullerberäkningar har gjorts för en framtida trafiksituation. I figur 2-9 redovisas 
beräkningsresultatet på ljudutbredningskartor. Olika färger representerar olika 
ljudnivåintervall. Då det i detta fall ännu inte finns några byggnader på området 
motsvarar beräknade värden frifältsvärden (riktvärdena är angivna som 
frifältsvärden). Nya byggnader minskar ljudet vid bakomliggande byggnader. 
Bullerberäkning med byggnader kan göras senare i projektet.  

Av beräkningsresultatet framgår att det är vägtrafiken (E6) som ger upphov till 
den högsta ekvivalenta ljudnivån. Den ekvivalenta ljudnivån från tågtrafiken är 
betydligt lägre än riktvärdet för detta trafikslag. Enligt beräkningsresultatet 
(redovisat figur 2, 3, 5 och 6) framgår det att tågtrafiken inte ger något direkt 
bidrag till den sammanlagrade ljudnivå (väg +tågtrafik). Ljudutbredningskartor 
redovisas på höjden 2 och 4m ovan mark. Höjden 2m kan normalt anses 
motsvara våningsplan 1 och höjden 4m ett eventuellt våningsplan 2. Nya 
bostäder kan således med hänsyn till riktvärdena placeras där den ekvivalenta 
ljudnivån är ≤ 55 dBA, dvs. ”gröna ytor” i figur 2 och 3. 
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Ljudnivån ökar med höjden ovan mark. Om byggnaderna skulle byggas i fler än 
två plan eller om fasadens z-koordinat skulle hamna högre än 4 m ovan mark 
blir ljudnivån högre än vad som redovisas på ljudutbredningskartor. 

I beräkningarna ingår inte bullerbidraget från ett framtida eventuellt lokalt 
vägnät på området. Dessa vägar bör ur bullersynpunkt utföras så att 
trafikmängderna inte blir för stora och att hastigheten blir låg. Dessa gator kan 
annars i sin tur även kräva ett visst skyddsavstånd pga. buller. 

Trafik kan ge upphov till vibrationer i byggnader. Detta gäller särskilt för 
lerjordar och för korta avstånd. Området består i dag delvis av berg i dagen (vid 
Åsen), det bedöms därför inte finnas någon risk för vibrations störningar. 
Planerade bostäder kommer dessutom att placeras på ett betryggande avstånd 
från väg och järnväg (skyddsavstånd pga. buller).  
 


