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1. Bakgrund och syfte 
Peab Sverige AB har kontaktat Soundcon AB då man önskar uppdatera 
trafikbullerutredning gällande Kv. Gladan 4 i Kumla. Uppdatering önskas då flertalet 
av byggnationerna inom kvarteret ändrats från tidigare trafikbullerutredningar.     

Då planområdet ligger i anslutning till tåg– och vägtrafik efterfrågas 
trafikbullerutredning. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka 
trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid byggnaden i framtiden. 

Nedanstående trafikbullerutredning avser hela kvarteret, dvs. samtliga  
bostadsbyggnader inom området. 
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2. Riktvärden för trafikbuller 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
redovisas i sammanfattning nedan. 

 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

Inomhus  30    45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats       70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

 

För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från 
riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer 
vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i 
planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och 
spårtrafik”. Nedan anges några av de vägledande principerna som enligt Boverket 
bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. 

 

• 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. 

• Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en 
ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, 
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 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. 

• Även maximalnivån 70 dBA skall uppfyllas på tyst och ljuddämpad sida. 
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3. Förutsättningar 
Det aktuella planområdet ligger söder om Västra Drottninggatan och norr om 
Nygatan. Området påverkas främst av ljudnivåer från Västra Drottninggatan samt 
från järnväg öster om planområdet  

Bostäder är markerade som röda byggnader nedan (mindre röda byggnader avser 
förrådsutrymmen).    

Gällande byggnader norr samt öster så skall dessa byggnader sammanlänkas med 
en skärm (se lila markering i figur nedan). Skärm/inglasning mellan byggnader 
kommer att begränsa bullerspridningen in till planområdet och således möjliggöra 
möjlighet till tyst/ljuddämpad sida. I bifogade bilagor redovisas även 
skärm/inglasning mellan byggnader. 

I nedanstående figur redovisas planområde. 

 

 

 

 

 

Figur 1 Skiss över situationsplan. 

4 – 5 våningar 

4 – 6 våningar 

4 våningar 
3 våningar 
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4. Trafikdata 
Följande trafikdata för tåg och väg har använts i beräkningarna. 

4.1. Tågtrafik 

Uppgifter angående trafikdata för järnvägen har erhållits från Trafikverket. 
Beräkningarna har utförts för en framtidsprognos för kapacitetsutnyttjande år 2040. I 
tabellen visas vilken trafik som har använts i beräkningarna.   

Tågtyp  Antal per dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Godståg 86 500m 90 km/h 

Övriga IR-tåg 70 100m 601 km/h 

1) IR-Tåg bedöms stanna vid stationen och hastigheten har anpassats till detta i modellen. 

 

4.2. Vägtrafik 

I utredningen har beräkningar utförts för en framtidsprognos år 2040. Trafikuppgifter 
har erhållits från Kumla kommun och avser mätningar utförda 2014. Gällande 
framtidsprognos så har trafiken räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstal 
(EVA) för regionen.  

Vägar   ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Västra Drottninggatan 5600 2 % 40 km/h 

Fabriksgatan 1600 3 % 40 km/h 

Kvarngatan 2200 4 % 40 km/h 

Nygatan 900 31 % 40 km/h 

Parkgatan 170 - 30 km/h 

1) Gällande maximal ljudnivåberäkning så har detta utförs på lätta fordon då det ej passerar mer 

än 5 st tunga fordon under nattetid  
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5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och 
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet 
SoundPlan ver 7.4. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. Samtliga ljudnivåer 
vid fasad redovisas som frifältsvärden. 

Bilaga D01 Ekvivalent ljudnivå vid fasader. Framtidsfall (2040) 

Bilaga D02 Maximal ljudnivå vid fasader (Väg). Framtidsfall (2040) 

Bilaga D03 Maximal ljudnivå vid fasader (Järnväg). Framtidsfall (2040) 

6. Slutsatser 
Av bilagor framgår det att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna utmed fasad mot öst 
(Fabriksgatan) får ljudnivåer inom intervallet 60-62 dBA.  

Fasader mot norr erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer inom intervallet 58-60 dBA.  

Fasader mot syd erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer inom intervallet 53-58 dBA.  

Fasader mot väst erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer inom intervallet 50-55 dBA.  

Likt de flesta detaljplaner inom stads- och tätortsnära miljöer överskrids de 
ekvivalenta ljudnivåerna riktvärdet på 55 dBA vid fasaderna mot gatutrafiken. För att 
möjliggöra bostadsbebyggelse längs dessa gator skall således en bedömning av 
bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden med 
hänsyn till trafikbuller göras. För mer vägledning kring dessa frågor hänvisas till 
Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen - Planera för bostäder i 
områden utsatta för buller från väg - och spårtrafik”.  

För att avsteg från riktvärdena skall kunna medges anges i rådet bl a 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), vilket för stora delar av detaljplanen innebär att 
bostäder mot gator måste vara genomgående. 

Gällande bostadsbyggnader mot norr samt öster (Västra Drottninggatan, 
Fabriksgatan) så är samtliga bostäder genomgående, dvs. hälften av 
boningsrummen är vända mot innergård där den ekvivalenta ljudnivån underskrider 
50 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå för minst hälften av boningsrummen. Dock 
krävs det att delar av balkonger samt uteplatser förses med inglasning samt 
skärmar. I bifogade bilagor redovisas vilka balkonger som delvis skall förses med 
inglasning samt vilka uteplatser som skall avskärmas för uppfyllnad av avsteg enligt 
Boverkets Allmänna råd 2008:1.  
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För delvis inglasning av balkonger så gäller det att inglasningen skall vara helt tät. 
Dvs. inglasningen skall anslutas tätt mot golv, tak, fasad samt att glaspartierna skall 
anslutas tätt mot varandra. Övrigt så bör det även inom delvis inglasade balkonger 
placeras ljudabsorbent inom balkongtak, typ mineralullsabsorbent eller likvärdig. 

 

Gällande bostadsbyggnad mot söder samt väster så överskrides ej riktvärdet 55 
dBA vid bostadsfasader och således uppfylls riktvärde vid fasad enligt 
Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53. Detta innebär således att bostäder ej 
behöver utformas som genomgående. 

Riktvärdet för de maximala ljudnivåerna om 70 dBA uppfylls för samtliga 
uteplatser/balkonger riktade mot innegård (väst). Lämpligt är dock att anlägga en 
gemensam skyddad uteplats vid innergård där riktvärdet för maximal ljudnivå 
uppfylls, lämpligtvis i skydd av bostadsbyggnader (se lila markering nedan). 

Gällande skärm som sammanlänkar byggnader i norr, öst så bör denna ha en höjd 
inom 2,5 – 3 m över vägbana. Övrigt så skall skärmen vara helt tät, anslutas helt tätt 
mot mark samt mot byggnader. Öppning i skärm skall utföras enligt nedan dvs. så 
att det bildas en sk. slussöppning. 

 

 

 

 

 

Skärm 
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7. Beräkningsnoggrannhet 
Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik har en noggrannhet på ± 3 dB för 
avstånd upp till 50 m från väg och ± 5 dB för avstånd upp till 200 m från väg. 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror även på kvaliteten/noggrannheten i 
indata, såsom t ex trafikuppgifter, höjdinformation, placering/utformning av 
byggnader och byggnaders höjder. Sammantaget ger detta, som bäst, en 
noggrannhet på ± 3 dB. 
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Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasader
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ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.
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Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
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48 < <= 58
58 <  


