
Swecore
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29
14

RAPPORT ORRAKULLEN ALVESTA

UPPDRAGSNUMMER 11511340000

BULLERUTREDNING, ORRAKULLEN ALVESTA KOMMUN

2017-04-04

Sweco Environment AB

Upprättad av Henrik Naglitsch
Granskad av Rikard Sjöholm



1 (10)

RAPPORT ORRAKULLEN ALVESTA
2017-04-04

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29
14

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Uppdragets omfattning 3
1.2 Vad är buller? 4
1.3 Ordlista 5
1.4 Riktvärden 6

2 Indata - trafik 7

3 Metodik för bullerberäkning 8

4 Resultat 9
4.1 Slutsatser 9

Bilagor
Bilaga 1 Utbredningskarta över ekvivalenta ljudnivåer, nuläge
Bilaga 2 Utbredningskarta över maximala ljudnivåer, nuläge
Bilaga 3 Utbredningskarta över ekvivalenta ljudnivåer, östlig sträckning utan vall
Bilaga 4 Utbredningskarta över maximala ljudnivåer, östlig sträckning utan vall
Bilaga 5 Utbredningskarta över ekvivalenta ljudnivåer, västlig sträckning utan vall
Bilaga 6 Utbredningskarta över maximala ljudnivåer, västlig sträckning utan vall
Bilaga 7 Utbredningskarta över ekvivalenta ljudnivåer, östlig sträckning 2 meter hög vall
Bilaga 8 Utbredningskarta över maximala ljudnivåer, östlig sträckning 2 meter hög vall
Bilaga 9 Utbredningskarta över ekvivalenta ljudnivåer, östlig sträckning 4 meter hög vall
Bilaga 10 Utbredningskarta över maximala ljudnivåer, östlig sträckning 4 meter hög vall



2 (10)

RAPPORT ORRAKULLEN ALVESTA
2017-04-04

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

Sammanfattning

Denna bullerkartläggning avser att beskriva ljudnivån vid bostäder i västra delen av
Alvesta tätort i nuläget samt i en framtidsprognos där en ny förbifartsväg väster om
Alvesta tätort studeras i två olika sträckningar med och utan en bullerskyddsvall i två olika
höjder.

Riktvärden för buller överskrids inte i nuläget.

Om den studerade förbifarten byggs ökar ljudnivån, dock utan att riktvärden överskrids.

Skillnaderna mellan det västliga och östliga alternativet för förbifarten är mycket små.

Effekterna av en två meter hög vall är mycket begränsade.

Effekterna av en fyra meter hög vall är något större.
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1 Inledning

1.1 Uppdragets omfattning
Denna rapport redovisar en bullerkartläggning av bostäder i västra delen av Alvesta tätort
(Påvelsgård). Rapporten omfattar nuvarande bullersituation samt en framtidsprognos där
en ny förbifartsväg väster om Alvesta tätort studeras i två olika sträckningar. Effekten av
en bullerskyddsvall längst med förbifarten, med två respektive fyra meters höjd, har också
studerats.

I beräkningen inkluderas befintliga vägar, ny väg samt järnvägstrafik på Kust-till-
kustbanan. Endast befintlig bebyggelse redovisas i beräkningen.

Figur 1 Kartutsnitt över studerat område
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1.2 Vad är buller?

Allt oönskat ljud kan sägas vara buller. Begreppet innefattar alltså både ljud som är direkt
skadligt för hörseln och ljud som ”bara” upplevs som störande.

Ljud uppkommer genom förändringar av kraft, tryck eller hastighet. Människan kan höra
ljud som ligger inom frekvensen 20–20000 Hz (Hertz). Stora förändringar i tryck ger
mycket ljud och små förändringar ger lite ljud. Örat kan hantera ljudtryck inom ett mycket
stort område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en speciell skala för att
beskriva hur starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån - anges då i decibel (dB). På
grund av den speciella skalan gäller att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre
ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och
hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå.

Människor som exponeras för buller under längre tid kan drabbas av flera typer av
besvär. Förutom att tal och andra ljud blir svårare att uppfatta kan bullerstörning bl.a.
även leda till sömnstörning, försämrad koncentrationsförmåga, hörselskador, förhöjt
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan alltså komma från flera olika källor och
för de påverkade är det den totala ljudmiljön som är avgörande för upplevelsen av buller.
I figur 1 redovisas olika exempel på ljudnivåer från olika ljudkällor.

Figur 2 Exempel på ljudnivåer
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1.3 Ordlista

Decibel, dB

Det mätetal som används för buller. En ökning av ljudtrycksnivån med 8 till 10 dB upplevs
av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså dubbelt så starkt
som 45 dB.

A-vägd ljudnivå

En särskild skala för ljudnivåer som tar hänsyn till hur örat är olika känsligt för ljud med
olika frekvenser.

Ekvidistans

Anger konstant vinkelrät höjdskillnad mellan två höjdkurvor.

Maximal ljudnivå, Lmax

Den högsta uppnådda ljudnivån inom en tidsperiod (vanligen ett dygn), detta ljudmått är
oberoende av antalet händelser då det är endast den händelse som skapar högsta
maximala ljudnivå som räknas. LAmax avser den A-vägda maximala ljudnivån.

Ekvivalent ljudnivå, Leq

En medelljudnivå över en given tidsperiod, vanligen ett dygn. Leq kan ses som en
genomsnittsnivå, detta värde är till skillnad mot Lmax beroende på antalet händelser som
inträffar under den betraktade perioden. LAeq avser den A-vägda ekvivalenta ljudnivån.

SoundPlan

Programvara använd för att beräkna ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- och
tågtrafik.
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1.4 Riktvärden

2015-04-09 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande,
SFS 2015:216. Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid
bostadsbyggnader och ska från och med 2015-06-01 tillämpas både vid bedömningar
enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Riktvärden för buller från trafik enligt
förordningen framgår av Tabell 1.

Tabell 1 Riktvärde för trafikbuller enligt SFS 2015 vid nybyggnation av bostäder.

Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå (dBA)

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) för bostäder

> 35 m2 55 (#1) (#2) -

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) för bostäder

≤ 35 m2 60 -

Ljudnivå utomhus vid
uteplats i anslutning till

bostad
50 70 (#3)

#(1) Om ljudnivån 55 dBA ändå överskrids bör: (SFS 2015:210, 4 §)

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

Med bostadsrum avses, rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.

#(2) Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden
helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som
byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats
till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, gäller att. Minst ett
bostadsrum i en bostad i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad. (SFS 2015:210, 4 §)

#(3) Om maximala ljudnivån 70 dBA 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.
(SFS 2015:210, 5 §)
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2 Indata - trafik

Trafikmängder i samtliga scenarion är baserade på uppgifter erhållen av Alvesta
kommun, se Tabell 1 och Tabell 2. Härifrån har även andelen tung trafik, tågtyper och
hastigheter på järnvägarna hämtats. Trafikmängd för Sköldstavägen saknades varför
denna uppgift hämtades från Trafikverkets Karta med trafikflöden TIKK och avser mätt
värde 2008.

Beräkningarna förutsätter att 16 % av den tunga trafiken går nattetid.

Vägbredder har hämtats från Google Maps Street View Hastigheter har erhållits från
kommunen.

Tabell 2 Vägtrafik från Trafikverket, kommunen

Väg ÅDT
(st/dygn)

Andel
tung
(%)

ÅDT
prognos
(st/dygn)

Andel
tung
prognos
(%)

Hastighet
(km/tim)

Källa

Värnamovägen 3000 16 3000 16 80 Kommun
Väg 25/27 9600 12 9600 12 100 Kommun
Ny förbifart - - 5000 12 80* Kommun
Sköldstavägen 290 3,5 290 3,5 70 Trafikverket

* 60 km/tim i korsning med Värnamovägen

Tabell 3 Tågtrafik från Trafikverket

Sträcka NuGods NuPerson NuSnabb Hastighet
Nuläge 5 24 0 160
Prognos 2030 8 30 0 160

Förutom det som redovisas i Tabell 3 så har följande indata antagits:
· Persontåg av typ X50 med längden 50 meter per tågsätt
· Godståg med längden 500 meter och hastighet 100 km/tim

Vägens dragning är inte projekterad. Det innebär att varken profil eller sektion för vägen
finns framtaget. Enligt uppgift från beställaren har profilen antagits följa befintlig mark. Om
vägen skulle ges en profil som ligger högre en omgivande mark sprider sig bullret mer. Av
denna orsak har vägen antagits ligga cirka 0,5 meter över befintlig mark för att inte
överdriva markens dämpning. Vidare har utformning av vall antagits vara utförd enligt
skiss nedan.
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Figur 3 Antagen vägsektion

3 Metodik för bullerberäkning

Beräkningarna är utförda enligt Nordisk beräkningsmodell för väg- och tågtrafikbuller
(Naturvårdsverket, 1996). Beräkningshöjden för utbredningsberäkningarna är två meter
över mark. Beräkningarna presenteras som utbredningskartor med frifältsvärde för både
ekvivalent och maximal ljudnivå.

Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet SoundPlan 7.4 där en tredimensionell
terrängmodell modellerats med tillgängligt digitalt kartmaterial som underlag.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets
utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och skärmningar som påverkar
ljudutbredningen ingår i beräkningarna. För att korrelera med riktvärden har reflektioner
inte tagits med i beräkning för utbredningskartorna vilket betyder att frifälltvärden
redovisade vid fasad har en högre noggrannhet än kartan.

I de områden där ljudsituationen är påverkad av buller från både väg och järnväg har de
ekvivalenta ljudnivåerna beräknats tillsammans för att ge en sammanlagd bild. På samma
sätt redovisas den maximala ljudnivån som den högsta nivån för de båda trafikslagen.

Höjddata erhölls från kommunen i form av höjdkurvor med ekvidistans 1m. De har
använts för att modellera hela utredningsområdet i 3D. Tätheten mellan
beräkningspunkterna för ljudutbredningen är 5 meter.

Byggnaders placering och inmätta höjder har hämtats från kommunens höjddata.

Reflektionsförlust är satt till 1dB för alla byggnader i modellen.

2,5% 1:6 1:4

0,
5

1:2
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4 Resultat

Utbredningsberäkningar är genomförda för nuläget och för prognos med utbyggd förbifart
samt med och utan bullerskyddsvall. Utbredningskartor med ljudnivå 2 meter över
marknivå redovisas i Bilaga 1-10. Ljudnivåerna redovisas som färglagda fält, se figur 3,
där varje fält motsvarar fem dB.

Figur 4 Färgskalor använda för redovisning av ljudnivåer. Grönt motsvarar
ljudnivåer under riktvärdet.

4.1 Slutsatser

Som tydligt framgår av de bilagda bullerutredningskartorna överskrids inte riktvärden för
buller inom området Påvelsgård i nuläget. Ljudnivåerna är mycket låga med en ekvivalent
ljudnivå under 45 dBA med nivåer upp till 47 dBA för enstaka byggnader. För byggnader
längs med Ryttarvägen förekommer högre ljudnivåer men då dessa ligger mycket långt
från den studerade förbifarten kommenteras detta inte ytterligare.

Om den studerade förbifarten byggs ökar ljudnivån märkbart, i synnerhet i områdets
västra del av den uppenbara orsaken att avståndet till förbifarten blir minst där. Den
ekvivalenta ljudnivån blir under 55 dBA inom hela området, väl under för den största
delen av området, med nivåer upp mot 52 dBA för de bostäder där ljudnivån blir som
högst. På samma sätt blir den maximala ljudnivån väl under 70 dBA med 56 dBA från
tågtrafiken som de högsta nivåerna.

Skillnaderna mellan det västliga och östliga alternativet för förbifarten är mycket små som
framgår av en jämförelse av bilaga 3 och 5 respektive 4 och 6. I den dominerande delen
av området är skillnaden väl under 1 dB och därmed helt försumbar. För bostäder i
områdets norra del är skillnaden upp mot 4 dB med de lägre nivåerna i det västliga
alternativet. Dock är ljudnivåerna så låga att detta inte behöver kommenteras ytterligare.
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Två höjder av bullerskyddsvallar har studerats, två respektive fyra meter.
Längdutsträckningen är cirka en km i båda alternativen. Som har konstaterats tidigare är
skillnaderna så små mellan västligt och östligt alternativ att beräkningen med
bullerskyddsvall endast har utförts för det östliga alternativet. De slutsatser som dras är
helt tillämpliga även för det västliga alternativet.

Effekterna av en två meter hög vall är mycket begränsade. Vid de byggnader som får
mest effekt av vallen sjunker den ekvivalenta ljudnivån med 2 dB. I den dominerande
delen av området är effekten väl under 1 dB och därmed helt försumbar.

Effekterna av en fyra meter hög vall är något större. Även med denna vall är effekten väl
under 1 dB i den dominerande delen av området men vid de byggnader som får mest
effekt av vallen, vilket även är de byggnader som har de högsta ljudnivån, sjunker den
ekvivalenta ljudnivån med 3-4 dB. För enstaka byggnader är effekten 5-6 dB. Den högsta
ekvivalenta ljudnivån blir 49 dBA.
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 Ljudnivå i dB(A)
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