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Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings
Kommun, nybyggnad HVB-boende
PM Buller från trafik och ställverk Granskningshandling
Förutsättningar
Trafikflöden och ställverk
Planerat boende utsätts från buller från trafik på Hammarvägen, Egnahemsvägen samt
Stenbäcksvägen. Förutsättningar avseende trafikmängder, har erhållits från Jönköpings
Kommun. Det finns även ett ställverk i närheten som ger ett bullerbidrag till den aktuella
fastigheten.
Följande indata har använts vid beräkning av trafikbuller
Väg/gata
Norra Hammarvägen
Egnahemsvägen
Stenbäcksvägen

Fordon/dygn
(ÅDT)
4600
1350
180

Andel tung trafik
(%)
11
0
0

Hastighet
(km/h)
40
30
30

Planerat HVB-boende. Ett plank mellan huvudbyggnad och miljöhus byggs för att skapa
tystare ljudmiljö för uteplatser söder om byggnaden.
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Riktvärden för ljudnivå utomhus
Enligt Kv Norra Hammar 28:45 & 43:1 Norrahammar Jönköpings Kommun – Underlag för
planbesked, 2016-04-05, skall riktvärden enligt Förordning om trafikbuller vi
bostadsbyggnader SFS 2015:2016 tillämpas. Följande gäller enligt planbeskedet:
Ekvivalent ljudnivå vid fasad bör inte överskrida 55 dBA. För en bostad om högst 35 m2
gäller i stället 60 dBA.
Om en uteplats anordnas bör trafikbullret inte överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå.
Om ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA bör:
1. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl 22 och 06 vid fasaden
Anm. Det har förutsatts att detta villkor avser bostäder större än 35 m2 i enlighet med
formulering i Förordning 2015:16.

Förordningen avser trafikbuller. När det gäller buller från verksamheter tillämpas riktvärden
enligt Boverkets Rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning.
Enligt denna vägledning bör frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad inte överskrida
riktvärden enligt följande:

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
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•

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.

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
Riktvärden för ljudnivå utomhus
För ljudnivå inomhus tillämpas ljudkrav enligt BBR. För lokaler tillämpas (enligt BBR)
ljudklass C enligt SS 25268:2007. Detta innebär följande värden:
Rumstyp

LPAeq (dB)

LPAFmax (dB)

Utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro,
exempelvis boenderum, dagrum, jourrum för
personal

30

45

Utrymme för enskilt arbete, samtal exempelvis
kontor, konferensrum, samt matsal

35

50

Övriga utrymmen där människor vistas mer än
tillfälligt, exempelvis personalrum,
storköksutrymme

40

-

Resultat
Trafikbuller
Beräknade trafikbullernivåer redovisas i bilaga 1-5.
I bilaga 1 och 2 redovisas ljudutbredning över mark för ekvivalent, respektive maximal
ljudnivå (inklusive fasadreflexer). Beräkningar har gjorts både med och utan skärm mellan
huvudbyggnad och miljöhuset. Maximal ljudnivå avser här den nivå som överskrids högst
fem gånger under dygnets mest trafikintensiva timma.
I bilaga 3, 4 och 5 redovisas ekvivalenta ljudnivåer (frifältsvärden) vid fasader.
Av beräkningsresultaten framgår följande:
• Ekvivalent ljudnivå 55 dBA överskrids vid större delen av fasad mot norr, samt
mindre del av fasad mot väster. Den mest utsatta delen av byggnaden innehåller
dock inte några bostadsrum.
• Ekvivalent ljudnivå 60 dBA överskrids inte för någon del av byggnaden.
• Med planerat plank mellan huvudbyggnad och miljöhus innehålls riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå på uteplats, LpAeq≤ 50 dB på planerade uteplatser söder om
huvudbyggnaden. Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats LPAFmax≤ 70 dBA
överskrids på mindre del på en av de planerade uteplatserna. Utan planket kommer
ytan där maximal ljudnivå överskrids öka något och även den ekvivalenta ljudnivå
kommer att överskrida riktvärdet på del av uteplats.
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Då bostäderna är mindre än 35 m2 tillåts 60 dBA utanför fasad och därmed innehålls krav
enligt planbeskedet.

Buller från ställverk
En mätning av ljud från ställverket har gjorts strax utanför ställverkets inhägnad. Utifrån
denna mätning har ljudnivå från ställverket vid det planerade boendet beräknats. Mätningen
påverkades av trafikbuller men en utvärdering har gjorts för att kunna bedöma bidrag enbart
från ställverk.
Ljudet, som är tonalt till sin karaktär, beräknas till LpAeq≤ 30 dBA tomtgräns.
Då ljudet är tonalt (rena toner vid 100 och 200 Hz) gäller att de riktvärden som anges i tabell
ovan (Boverkets vägledning om industri/verksamhetsbuller) skall skärpas med 5 dB. För zon
A, där bostäder kan accepteras, blir därmed riktvärdet LpAeq≤40 dBA för kvälls- och
nattperiod. Beräknad ljudnivå från ställverket innehåller alltså detta riktvärde.
Ljudisolering hos fasad
En översiktlig kontroll har gjorts av behovet av ljudisolering hos fönster. Resultat redovisas i
bilaga 6.
Anm. Krav gäller även planlösning alternativ B
Utöver ljudnivån utomhus påverkas behovet av ljudisolering hos fönster av fasadens
ljudisolering, storlek hos fönster, förekomst/typ av friskluftsventil samt rumstyp och
rumsstorlek. Fönsterstorlekar har förutsatts vara ca 2 m 2.
I beräkningarna har vi förutsatt att ytterväggen utformas för att ge en ljudisolering lägst
R’w+Ctr 42 dB. Detaljerad utformning av fasad studeras vidare i projektering. En annan
ljudisolering kan påverka behovet av ljudisolering hos fönster.
Eventuella friskluftsventiler måste också väljas så att ljudkrav inomhus inte överskrids. I
bullerutsatt fasad mot norr/nordväst kan inte spaltventiler väljas.
I fortsatt projektering görs en avstämning av fasadens behov av ljudisolering då
konstruktioner, fönsterstorlekar etc. är slutligt bestämt.
Bilagor:
Bilaga 1A – Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå, utbredning 1,7 m över mark utan skärm
Bilaga 1B – Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå, utbredning 1,7 m över mark med skärm
Bilaga 2A – Trafikbuller, maximal ljudnivå ljudnivå, utbredning 1,7 m över mark utan skärm
Bilaga 2B – Trafikbuller, maximal ljudnivå ljudnivå, utbredning 1,7 m över mark med skärm
Bilaga 3 – trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå, värden vid fasad vy mot sydväst
Bilaga 4 – trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå, värden vid fasad vy mot väst
Bilaga 5 – trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå, värden vid fasad vy mot norr
Bilaga 6 – ljudkrav för fönster

4 (4)

1B

2A

2B

Bilaga 3
Kv Norrahammar 28:45, 43:1
Bruksborg
VÄGBULLER

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

Upprättad av: Johanna Gervide
Datum: 2017-03-17

Uppdragsnummer: 104 33 76

Bilaga 4
Kv Norrahammar 28:45, 43:1
Bruksborg
VÄGBULLER
Ekvivalent ljudnivå

[dB(A)]

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

Upprättad av: Johanna Gervide
Datum: 2017-03-17

Uppdragsnummer: 104 33 76

Bilaga 5

Kv Norrahammar 28:45, 43:1
Bruksborg
VÄGBULLER

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

Upprättad av: Johanna Gervide
Datum: 2017-01-12

Uppdragsnummer: 104 33 76

Nya Bruksborg Nybyggnad HVB-hem i Norrahammar, Jönköping, BILAGA 6 - Ljudkrav fönster

