PM 10192716.01 TRAFIKBULLER
Reviderad 2014-09-30
Reviderade/ nyskrivna stycken är markerade med vertikalt sträck till vänster om texten.
Tabell 5 och 6 samt figur 3 är nya.

Trafikbullerutredning, flerbostadshus i Sjömarken, Viared
8:40, Borås stad
WSP Akustik har fått i uppdrag att i rubricerat objekt beräkna trafikbullernivåer till
planerade fastigheter för fyra situationer. Beräkningarna har utförts med nulägestrafik
samt prognosår 2030 för väg och järnvägstrafik.
Situation
1. Beräknade värden utan bulleråtgärder.
2. Beräknade värden utan bullerplank nära järnväg men med helt plank vid garage/carport.
3. Beräknade värden med bullerplank nära järnväg men utan helt plank vid garage/carport.
4. Beräknade värden med bullerplank nära järnväg och helt plank vid garage/carport.

Figur 1 Planförslag över område, Viared 8:40, Gränsvägen, Sjömarken Alternativ 2, 200906-04, DTH arkitekter
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Sammanfattning
För situation 2 med bullerplank längs med garaget kan man uppnå en god bullersituation för prognosåret 2030 för järnvägstrafiken. Fönster- och fasaddimensionering, planering av lägenheternas planlösning samt placering av lokala bullerplank för uteplatser
behövs dock ha i åtanke vid fortsatt planering.

Förutsättningar
Handlingar:


Förslag på nya bostäder, e-post 2014-02-03, Viared 8:40, Gränsvägen, Sjömarken Alternativ 2, 2009-06-04, DTH arkitekter.



Höjdsatt kartmaterial, www.metria.se



Trafikuppgifter för vägtrafik, klickbara kartan,
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden, 2014-02-13, trafikdata är uppräknad
till år 2014.



Trafikuppgifter för tågtrafik, Trafikverket



Trafikuppgifter för väg och tågtrafik prognosår 2030, Trafikverket.

Beräkningar av ljudnivåer från trafik har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet
Soundplan, version 7.3. Beräkningar i Soundplan görs enligt Naturvårdsverkets rapport, ”Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996”, rapport 4653.
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Järnväg enligt Naturvårdsverkets rapport 4935, ”Buller från spårburen trafik Nordisk
beräkningsmodell”. Se över detta stycket
Beräkning av trafikbullernivåer förutsätter trafikuppgifter enligt nedan. Borås kommun
hade inga aktuella siffror över vägtrafiken. Vägtrafiksiffrorna är hämtade från Trafikverkets hemsida, Nationella VägDataBasen, NVDB på Web 2012. Järnvägstrafiken är
hämtad från Trafikverkets tidtabell för 2013, T13, trafikplats Sjömarken. Trafikdata
prognosår 2030 har erhållits från Trafikverket.
Tabell 1 Vägtrafikdata 2014
Väg

Antal fordon/ÅMD
[fordon/dygn]

Varav tunga fordon
[%]

Skyltad
hastighet
[km/h]

Gränsvägen*

500

0

50

Hästhovsvägen*

300

0

50

Göteborgsvägen

9650

6

50

Lyckebovägen *

50

0

30

22378

11

110/90

E6

*uppskattad mängd då Borås Stad inte har några trafiksiffror
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Tabell 2 Tågtrafik förbi Sjömarken 2014, Borås stad
Tågtyp
Pass
Gods
X50-54
Totalt

DAG KVÄLL NATT TOT MEDEL MAX TOT
Dim.
[st]
[st]
[st]
[st]
[m]
[m]
[m] Hastighet
6
4
16
26

2
0,6
3
5,6

0
4,8
1,2
6

8
9,4
20
38

150
518
86
207

150
615
140
615

140
100
140

1200
4865
1733
7798

Tabell 3 Vägtrafikdata 2030
Väg

Antal fordon/ÅMD
[fordon/dygn]

Varav tunga fordon
[%]

Skyltad
hastighet
[km/h]

Gränsvägen*

500

0

50

Hästhovsvägen*

300

0

50

Göteborgsvägen

12063

6

50

Lyckebovägen *

50

0

30

30720

11

110/90

E6

*uppskattad mängd då Borås Stad inte har några trafiksiffror
Tabell 4 Tågtrafik förbi Sjömarken 2030, Borås stad
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Tågtyp

DAG KVÄLL NATT TOT MEDEL MAX
[st]
[st]
[st]
[st]
[m]
[m]

Pass
Gods
X50-54
Totalt

-

-

-

15
12
70
97

120
500
100
152

TOT
[m]

Dim.
Hastighet

160 1800
650 6000
160 7000
650 14800

140
100
140

Ljudkrav
Trafikbuller
Fasader och fönster skall dimensioneras så att följande ljudnivåer från trafik inte överskrids inom lägenheter och lokaler.
Tabell 5: Krav på buller inomhus från trafik enligt BBR 21.
Utrymme

LpAeq (dB)

LpAFmax (dB)

för sömn vila och daglig samvaro

30

451

för matlagning och hygien

35

-

1

Gäller nattetid (22-06). Värde får ej överskridas fler än 5 ggr per medelnatt.
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För trafikbuller utomhus gäller ljudtrycksnivåer nedan enligt Boverkets allmänna råd
2008:1.
Tabell 6 Riktvärden på buller utomhus från trafik.
Utomhus

LpAeq (dB)

LpAFmax (dB)

Utanför fönster till bostad

55

-

Vid uteplats

55

70

Avsteg från riktvärdena i tabell 6 kan övervägas i centrala delar av städer eller vid
komplettering av eller nybyggnad av tät bebyggelse i kollektivtrafikstråk i större städer.
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras mot
andra allmänna intressen:
55–60 dBA
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår
till 55–60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45
dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad).
Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
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Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på
ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i
de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt
vid uteplatser och gårdsytor.
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Resultat
Trafikbullernivåer
Beräknade bullernivåer från väg- och järnvägstrafik redovisas i bilagor 1-8. Maximal
ljudnivå från järnvägstrafik redovisas som utbredningskartor där varje färg representerar ett 5 dB-intervall. Fasadnivåer redovisas i en liten tabell vid varje beräkningspunkt
enligt figur nedan. Ekvivalentnivån är den sammanlagda ekvivalentnivån från väg- och
järnvägstrafik.
Våning

Ekvivalentnivå

Maxnivå,
järnväg

Maxnivå,
väg

Beräkningar grundade på dagens trafikmängder redovisas i bilagor 1-4 medan motsvarande för år 2030 redovisas i bilagor 5-8.
I tabell 7 och 8 redovisas antal beräknade fasadpunkter över 55 dBA ekvivalent nivå
samt över 70 dBA maximal nivå från järnväg och vägstrafik. Totalt har 46 fasadpunkter
beräknats, för vardera situationen. Resultaten redovisas även grafiskt i figur 2 och 4.

Tabell 7 Antal beräkningspunkter över 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal
nivå vid fasad 2014.
Fasadvärden vid beräkningspunkt
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46 fasadpunkter har beräknats

Ekvivalent
över 55
dBA

Max över 70
dBA

Max över
70 dBA

Tåg

Väg

Tåg/Väg
Situation 1

20

44

7

Situation 2

5

40

2

Situation 3

2

34

2

Situation 4

2

33

2
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Ljudutbredning från järnväg som maxnivå samt redovisade fasadvärden vid beräkningspunkter för situation 1 till 4 visas i figur 2 nedan. Jag försökte få hänvisningstexterna på samma sida som bilder och tabeller men det blev väldigt dåligt, sorry. Redovisade ändringar gjor det inte bättre heller.

Situation 1

Situation 2

Inga bullerplank. Se även bilaga 1.

Bullerplank vid garage. Se även bilaga 2.

Situation 3

Situation 4

Bullerplank vid järnväg. Se även bilaga 3.

Bullerplank vid garage och järnväg. Se även
bilaga 4.

Bullerplanken är utritade som gröna streck. Spridningsberäkningen visar ekvivalentvärde från

väg+järnväg, tabell visar våningsplan/sammanlagda ekvivalentnivå/maxnivå från järnväg/maxnivå från vägtrafik.

Figur 2: Fasadvärden och utbredningskarta, maxnivå för järnvägstrafiken 2014.
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Bullerskärmarnas höjd över mark redovisas i figur 3 nedan.

6m

6m
6m
6m

6m

6m

6m

4m

3m

4m

4m

2m

2m
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2m

Figur 3 Höjder på bullerskärmar. Situation 4.

Bullerplanket längst i söder vid Hästhovsvägen och till öster vid Lyckebovägen är till
för maxvärde från vägtrafiken.
Tabell 8 Antal beräkningspunkter över 55 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal nivå vid
fasad prognosår 2030.
Fasadvärden vid beräkningspunkt
46 fasadpunkter har beräknats

Ekvivalent
över 55
dBA

Max
över 70 dBA

Max
över 70 dBA

Tåg

Väg

Tåg/Väg
Situation 1

20

44

7

Situation 2

9

39

2

Situation 3

5

33

2

Situation 4

4

33

2
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Ljudutbredning från järnväg som maxnivå samt redovisade fasadvärden vid beräkningspunkter för situation 1 till 4 visas i figur 4 nedan prognosår 2030.

Situation 1 2030

Situation 2 2030

Inga bullerplank. Se även bilaga 5.

Bullerplank vid garage. Se även bilaga 6.

Situation 3 2030

Situation 4 2030

Bullerplank vid järnväg. Se även bilaga 7.

Bullerplank vid garage och järnväg. Se även
bilaga 8.

Bullerplanken är utritade som gröna streck. Bullerplanket längst i söder vid Hästhovsvägen och till öster
vid Lyckebovägen är till för maxvärde från vägtrafiken. Spridningsberäkningen visar ekvivalentvärde
från väg+järnväg, tabell visar våningsplan/sammanlagda ekvivalentnivå/maxnivå från järnväg/maxnivå
från vägtrafik.
Tabell i ljudutbredningskartan visar trafikbullernivåer,
LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Figur 4: Fasadvärden och utbredningskarta, maxnivå för järnvägstrafiken 2030.
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Sammanfattning
Trafikbuller utomhus
Sammanfattningen gäller bara prognosår 2030 då den är mer relevant än för nulägessituationen. Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs ett bullerskydd för att få en
godtagbar ljudmiljö i bostadsområdet. Det är järnvägstrafiken som ställer till det med
maxnivån vid uteplats för alla situationer. Den mest effektiva åtgärden är ett plank nära
järnvägen, men ett plank vid garaget har nästan samma effekt på ljudmiljön.
Situation 1
Som situation 1 är räknad utan några bullerreducerande plank kommer riktvärden för
ekvivalent ljudnivå vid fasad att överskridas vid 20 av 46 beräkningspunkter samt att
maxnivån från järnväg vid uteplatser överskrids. För att få tysta uteplatser behövs lokalt bullerplank sättas upp.
Situation 2
För situation 2 med ett bullerplank vid garagelänga kommer den ekvivalenta ljudnivån
att klaras längsmed alla fasader för första våningen. För andra våningen för de tre flerbostadshusen beräknas sammanlagt nio punkter att överskridas. Den mest utsatta fasaden är den norra fasaden på byggnaderna, men även gavlarna som vetter väster och öster ut mot vägtrafiken utsätts för nivåer över riktvärdet. För att få tysta uteplatser behövs lokalt bullerplank sättas upp.
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Situation 3 och Situation 4
För situation 3 och situation 4 kan man säga att situationerna är ganska lika som bullerutbredningskartor två meter ovan mark förutom mellan det mest nordliga husen och
garagen. Att sätta upp ett plank nära järnvägen vore det bästa alternativet för en bra
ljudmiljö för det nya bostadsområdet vid Viared 8:40. Men då det är osäkert om ett
plank får sättas upp nära järnvägen eftersom Trafikverket äger marken och de har inte
svarat på frågan om det går att köpa loss marken eller sätta upp ett plank. Med de ofullständiga uppgifterna om ett planks placering nära järnvägen görs ingen ytterligare utredning av dessa alternativ. För att få tysta uteplatser behövs lokalt bullerplank sättas
upp.
Lokala bullerplank vid väg
Bullerplanket längst i söder vid Hästhovsvägen och till öster vid Lyckebovägen är till
för maxvärde från vägtrafiken. Med lokalt bullerplank runt uteplats kan dessa tas bort.
Då kommer dock max ljudnivå från väg att öka vid fasad och ytterligare beräkning för
fönsterdimensionering behöver göras. För alla alternativ, situation 1 till 4, behövs ett
lokalt bullerplank för att klara riktvärdet max 70 dBA vid uteplats. Hur plankets utformning skall se ut beror på var uteplatsen kommer vara placerad. Fönster- och fasaddimensionering bör utföras för att klara ställda ljudnivåer inomhus.
Göteborg 2014-04-17
WSP Akustik
Jesper Lindgren
Granskad av: Henrik Lundgren
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Reviderad 2014-09-30
Christoffer Westas Janco
Granskad av Henrik Lundgren
Bilagor
Bilaga 1 Situation 1 – Trafikbullernivåer 2014, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 2 Situation 2 – Trafikbullernivåer 2014, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 3 Situation 3 – Trafikbullernivåer 2014, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 4 Situation 4 – Trafikbullernivåer 2014, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 5 Situation 1 – Trafikbullernivåer 2030, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 6 Situation 2 – Trafikbullernivåer 2030, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
Bilaga 7 Situation 3 – Trafikbullernivåer 2030, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg
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Bilaga 8 Situation 4 – Trafikbullernivåer 2030, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 1 Situation 1 – Trafikbullernivåer 2014 Beräknade värden utan bulleråtgärder, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 2 Situation 2 – Trafikbullernivåer 2014 Beräknade värden utan bullerplank nära järnväg men med helt plank vid garage/carport, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 3 Situation 3 – Trafikbullernivåer 2014 Beräknade värden med bullerplank nära järnväg men utan helt plank vid garage/carport,, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 4 Situation 4 – Trafikbullernivåer 2014 Beräknade värden med bullerplank nära järnväg och helt plank vid garage/carport, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 5 Situation 1 – Trafikbullernivåer 2030 Beräknade värden utan bulleråtgärder, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 6 Situation 2 – Trafikbullernivåer 2030 Beräknade värden utan bullerplank nära järnväg men med helt plank vid garage/carport, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 7 Situation 3 – Trafikbullernivåer 2030 Beräknade värden med bullerplank nära järnväg men utan helt plank vid garage/carport, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

Bilaga 8 Situation 4 – Trafikbullernivåer 2030 Beräknade värden med bullerplank nära järnväg och helt plank vid garage/carport, LpAeq tot, väg+tåg / LpAFmax tåg / LpAFmax väg

