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1. Bakgrund och syfte 
Kumla kommun arbetar med en ny detaljplan för Kv Gladan & Rapphönan som skall 

möjliggöra nybyggnation av bostäder på 3-5 våningar samt möjlighet till kontor och 

handel i bottenvåning. Området i fråga ligger inom Kumla tätort. 

Det aktuella planområdet angränsar till vägtrafik runtom och ca 150-160 meter 

österut passerar järnvägen, varför man efterfrågar en bullerutredning avseende väg 

– och järnvägstrafik. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka 

trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid byggnadsfasaderna för ett 

nutida trafikfall samt ett framtida trafikfall år 2030. 

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 
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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 då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter 
en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa 
speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och 
utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller 
ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör 
konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpade sidan. 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 planeras i sex byggnader om tre till fem våningsplan. Byggnader ut mot 

Västra Drottninggatan samt mot järnväg (Fabriksgatan) planeras vara 

sammanbyggda för att minska störande ljud från trafik samt erhålla en tyst innergård  

(tyst/ljuddämpad sida). Bottenplan i höjd med gatuplan planeras utgöras av handel 

och kontor. I nedanstående figur (situationsplan) redovisas planområde. 

 

Figur 1 Skiss över situationsplan. 

4. Trafikdata 
Nedan redovisas nutida samt framtida trafiksiffror avseende väg – och tågtrafik. 

4.1. Vägtrafik 2014 

För vägtrafiken på de lokala gatorna har trafikmängder erhållits från Kumla kommun. 

Dessa siffror bygger på mätresultat från 2014.  
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Följande trafikmängder har använts i beräkningarna: 

Vägtrafik år 2014 ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Västra Drottninggatan 4300 2 % 50 km/h 

Fabriksgatan 1200 3 % 50 km/h 

Kvarngatan 1700 4 % 50 km/h 

Nygatan 700 3 % 50 km/h 

Parkgatan 170 - 30 km/h 

 

4.2. Tågtrafik 2020 

Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser 

prognos för 2020.  

Tågtyp  Antal/dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Godståg 90 500m 90 km/h 

Övriga IR-tåg 84 100m 601 km/h 

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

4.3. Vägtrafik 2030 

Utifrån de trafikmängder som erhållits från Kumla kommun (2014), har vi i 

utredningen använt en uppskattad trafikökning om 1,5 % per år till 2030. Idag är den 

skyltade hastigheten 50 km/h på de aktuella vägarna men inom fem år bedömer 

kommunen att det skall vara 40 km/h. 

Följande trafikmängder har använts i beräkningarna: 

Vägtrafik år 2030 ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Västra Drottninggatan 5400 2 % 40 km/h 

Fabriksgatan 1500 3 % 40 km/h 

Kvarngatan 2200 4 % 40 km/h 

Nygatan 900 3 % 40 km/h 

Parkgatan 170 - 30 km/h 
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4.4. Tågtrafik 2030 

Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser 

prognos för 2030.  

Tågtyp  Antal/dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Godståg 86 500m 90 km/h 

Övriga IR-tåg 70 100m 602 km/h 

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

 

5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg– och 

tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 och SNV rapport  4935 och genomförts i 

programmet SoundPlan ver 7.3. 

6. Resultat från beräkningar 
Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. Samtliga ljudnivåer 

vid fasad redovisas som frifältsvärden. 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå vid fasader. Nutidsfall (2015) 

Bilaga 02 Ekvivalent ljudnivå vid fasader. Nutidsfall (2015) 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå vid fasader. Framtidsfall (2030) 

Bilaga 04 Ekvivalent ljudnivå vid fasader. Framtidsfall (2030) 

7. Slutsatser 
Av bilagor framgår det att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna utmed de värst 

utsatta fasaderna (Västra Drottninggatan och Fabriksgatan) får ljudnivåer inom 

intervallet 61-63 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 
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sida (45 – 50 dBA vid fasad), vilket för stora delar av detaljplanen innebär att 

bostäder mot gator måste vara genomgående. 

Det är främst de dygnsekvivalenta ljudnivåerna som blir dimensionerande för 

husutformningar och planlösningar inom området. Riktvärdet för de maximala 
ljudnivåerna om 70 dBA vid uteplatser bör för de flesta bostäder kunna uppfyllas 

vid uteplatser/balkonger mot gårdsmiljöerna alternativt med gemensamma 

skyddade uteplatser på innergårdar. 

Med genomgående lägenheter samt komplettering av delvis inglasade 

balkonger/uteplatser (framförallt gällande hörn/vinkellägenheter) bör således de 

flesta lägenheter kunna utformas med minst hälften av rummen mot en ljuddämpad 

sida. Området har således förhållandevis goda förutsättningar att uppfylla de 

vägledande principerna som enligt Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena 

och bör för ett antal bostäder kunna göra detta med komplettering av enklare 

tekniska lösningar, som ex. inglasning av balkonger/uteplatser. 
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