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Bakgrund

Nya fastigheter med bostäder planeras bland den befintliga bebyggelsen i planområdet Lagmannen
2 och 3. Detta för att få ett tillskott med åtta stycken nya bostadsbyggnader.
I denna rapport belyses, med avseende på trafikbuller förutsättningarna för de planerade
bostäderna som är orangemarkerade i figur 1.

Kv. 3

Kv. 2

Kv. 1

Figur 1. Planområdet Lagmannen 2 och 3 med planerad förtätning.

3

Riktvärden

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från omgivande trafik.

3.1

Förordning om trafikbuller

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216,
som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07-01 har sedan införts. Förordningen
innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar
enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan.
Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359.

Buller från spårtrafik och vägar
Utomhus
Vid bostadsfasad
Vid fasad till bostad om högst 35 m2
På uteplats (om sådan ska anordnas i
anslutning till bostaden)

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

60 a)

-

65

-

50

70 b)

3 (14)

752436 RAPPORT A

2018-12-14

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:
1.
2.

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasaden och
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 stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900)
gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Figur 2. Riktvärden för fasadljudnivåer
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Boverkets byggregler

I Boverkets byggregler, BBR, anger följande riktvärden för utifrån kommande buller inomhus.
Tabell 2. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer

Ekvivalentnivå, LpA

Utrymme

1)

Bostadsrum

30 dBA

Kök

35 dBA

Maximalnivå natt LpAFmax
45 dBA

1)

-

Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00).

3.3

Riktvärden externt industribuller

Riktvärden för industri- och verksamhetsbuller vid nybyggda bostäder är enligt Boverkets
vägledning för industribuller Rapport 2015:21.
Tabell 3. Riktvärde ekvivalent ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärden vid fasad
Leq, dag
(06-18)

Leq, kväll
(18-22)
Lördagar,
söndagar och
helgdagar

Leq, natt
(22-06)

Leq dag + kväll
(06-22)
Zon A*

50 dBA

45 dBA

45 dBA

60 dBA

55 dBA

50 dBA

>60 dBA

>55 dBA

>50 dBA

Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras upp till angivna
nivåer

Zon B
Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras förutsatt att
tillgång till ljuddämpad sida
finns och att byggnaderna
bulleranpassas.

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte
accepteras

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt tabell 2.

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus
vid bostadsfasad och uteplats.

Ljuddämpad sida

Leq, dag

Leq, kväll

Leq, natt

(06-18)

(18-22)

(22-06)

45 dBA

45 dBA

45 dBA

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid
enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.
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Figur 3. Åtgärdstrappa för att innehålla riktvärde för externt industribuller

4

Bedömningsgrunder

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna att
innehålla kraven på:




högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad med avseende på bostäder om högst 35 m 2
ljuddämpad sida:
högst 55 dBA ekvivalent utanför minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid
uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå



Vidare kommenteras även ljudnivåerna som genereras av inlastningen vid Lidl - affären.

5

Trafikuppgifter

Följande trafikuppgifter är tagna från dokumentet ”Trafiken i Eskilstuna 2016” samt från
beställaren som genomfört en trafikanalys av området. 10 % av dygnstrafiken antas gå på dagens
mest trafikerade timme respektive 10% på nattetid kl. 22-06.
Tabell 4. Trafikflöden runt planområdet Lagmannen 2 och 3
Gatunamn

% tunga fordon

ÅDT 2018

ÅDT 2040

Lagmansgatan

5

654

814

Domaregatan Ö

5

933

1161

Domaregatan V

5

466

580

Gillbergavägen

7,3

8010

10375

Fröslundavägen

7,3

7830

10142

Stavangergatan

5

Råbergsparken

5

800
1399

1741
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Externt industribuller

Externt industribuller förekommer då lastbilar lossar varor till Lidl – butiken som ligger ca 40 meter
sydöst om Kv. 2. Enligt personal på Lidl – butiken sker lossning av varor normalt på dagtid, men i
enstaka fall kan varutransport även ske nattetid.

Kv. 2

Lastkaj Lidl
Figur 4. Lastkaj Lidl - butiken

6.1

Indata beräkningar industribuller

Indata för beräkningar baseras ljuddata från ÅFs ljuddatabas. Alla spektrum är i tersband. Antalet
ljudkällor är baserat på kartbilder. Uppgifter om drifttid är uppskattade av ÅF, ljudkällornas
ljudeffektnivå är uppskattad enligt ÅFs ljuddatabas.
Tabell 5. Indata externt industribuller

Verksamhet

Källor

Drifttid

Ljudeffektnivå

Lastning Lidl-butiken

2 st tomgång lastbil
2 st lastning av varor

Dagtid vardagar
Verksamhet igång 5 % per
timme tomgång 20% per
timme lastning

Tomgång: 95 dBA
Lastning: 90 dBA

7

Beräknade bullernivåer från vägtrafik

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för
vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653). De ekvivalenta och maximala bullernivåerna på grund
av vägtrafik har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA.
Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej
representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt
fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer. Fasadnivåer har beräknats med 5 m
mellanrum mellan varje fasadmottagare, enligt ”Anvisningar för kartläggning av buller enligt
2002/49/EG”. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus och för
vägledning vid placering och utformning av uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla
riktvärden vid uteplats. Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m och 3 reflexer har använts.
Dessa visas i bilagor.
Observera att redovisade nivåer under 40 dBA kan påverkas av bullerregn från vägar och leder
belägna >300 m från fastigheten. Sammantaget bedöms nivåerna även i skyddade lägen ändå inte
överskrida kravnivåer
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Ekvivalenta nivåer

7.1.1

Fasad Kv. 1

2018-12-14

Figur 5. Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad
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Fasad Kv. 2

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad

7.1.3

Fasad Kv. 3

Figur 9. Ekvivalent ljudnivå vid fasad
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Figur 10. Ekvivalent ljudnivå vid fasad

7.1.4

Ljudutbredningskarta

Figur 11. Ljudutbredningskarta, ekvivalent ljudnivå

10 (14)

752436 RAPPORT A

7.2

Maximala nivåer

7.2.1

Fasad Kv. 1

2018-12-14

Figur 12. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid

Figur 13. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid
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Fasad Kv. 2

Figur 14. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid

Figur 15. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid

7.2.3

Fasad Kv. 3

Figur 16. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid
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Figur 17. Maximal ljudnivå vid fasad, nattetid

7.2.4

Ljudbredningskarta

Figur 18. Ljudutbredningskarta, maximal ljudnivå mest trafikerade timme
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Buller från busshållplats

Beroende på placering av närliggande busshållplatser kan hänsyn behöva tagas till buller relaterat
till hållplatser. Ljud som kan förekomma vid busshållplatser är högtalarutrop, pratorer för
människor med någon form av funktionsnedsättning, väntande resenärer, bussar på tomgång samt
accelererande bussar.

9

Slutsatser

9.1

Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

Alla planerade bostäder i planområdet Lagmannen 2 och 3 innehåller riktvärdet enligt förordningen.

9.2

Nivå på uteplats

Gemensamma uteplatser kan anordnas inom bostadsområdet så att ljudnivån blir lägre än 70 dBA
maximal ljudnivå respektive 50 dBA ekvivalent ljudnivå. För husen i Kv. 3 bör uteplats anordnas på
baksidan av husen så uteplatsen blir skärmad från Domaregatan.

9.3

Externt industribuller

Ljudnivåerna har beräknats till som högst 27 dBA ekvivalent vid fasad vilket betyder att ljudnivån
ligger under riktvärdet för industribuller som är 45 dBA för kvälls- och nattetid. Maximala nivåer vid
Kv. 2 är 47 dBA vilket är under riktvärdet för maximalnivå som är 55 dBA.
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