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1. Bakgrund
En planprocess pågår med syfte att möjliggöra användning av fastigheten
Lilla Åsa 23:165 för bostadsändamål och förskola. Fastigheten består idag av
skogsmark.
Fastigheten ligger söder om Åsasjön och marken sluttar ner mot sjön vilket
gör att bostäderna planeras byggas som suterränghus med 3-5 våningar.
Fastigheten avgränsas av Sjövägen i norr och Åsastigen i öster. Söder om
fastigheten ligger ett bostadsområde med villor.
Se fastighetens läge och angränsande lokalgator i figur 1 nedan.

Figur 1.

Lilla Åsa 23:165
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2. Bullerberäkning
2.1 Metod och förutsättningar
Ljudnivåerna för trafikbuller har beräknats enligt ”Nordisk beräkningsmodell”
och gällande EU-krav. Beräkningar och ljudutbredningskartor avseende
trafikbullret har tagits fram med programmet Novapoint 20.00 Buller. Som
beräkningsunderlag använder programmet en 3D-modell av terrängdata,
vägar med trafikdata, eventuella byggnader, hårdgjorda ytor och bullerskärmar.
De trafikdata som använts i beräkningen presenteras i tabell 1 nedan.
Beräkningarna har gjorts med framtida prognostiserad trafik för år 2035.
För samtliga närliggande gator runt fastigheten har trafikmängderna
uppskattats med hänsyn till mängden bostäder utmed gatan och antal
bilresor de antas alstra. Sjövägen antas ha samma trafikmängd som dess
anslutande gata Sjögatan på vilken Jönköpings kommun har gjort en
trafikmätning under 2007.
Trafikmängder har antagits öka med 1,5% per år.
Tabell 1.
Väg

Trafikmängder väg
Trafikmängd 2017
[fordon/årsdygn]

Trafikmängd 2035
[fordon/årsdygn]

Andel tung trafik
[%]

Skyltad hastighet
[km/h]

1970 (samma som
Sjögatan)

2570

7

60

Norra Vägen

110 (uppskattad)

150

3

40

Åsastigen

560 (uppskattad)

730

5

60

Ny gata

380 (uppskattad)

500

3

40 (antagen)

Sjövägen

2.2 Riktvärden bostäder
Den 1 juli 2017 började en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader att gälla. Ändringen innebär att riktvärdena
för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads
fasad samt från 60 till 65 dBA vid bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till
35 kvm. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på
55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön
inomhus.
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I svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges nu följande avseende buller från spårtrafik och
vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. (Av riksdagen antaget riktvärde -97)
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om maximal ljudnivå 70 dBA överskrids, finns en möjlighet till bedömning
enligt förordningen §5:
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 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.
Riktvärdena ska ses som en utgångspunkt och vägledning för en bedömning
som bör göras i varje enskilt fall.
2.2 Riktvärden förskolor
Vad gäller buller inomhus på skolor och förskolor är högsta ljudnivå i
undervisningsrum 30 dBA ekvivalent ljudnivå (samma som vid
bostadsbyggnad) och 45 dBA maximal ljudnivå.
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För förskolors utemiljö finns en ny vägledning från Naturvårdsverket:
Vägledningen sätter ett riktvärde för ekvivalent ljudnivå för dygn till 50 dBA
för de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet och 55 dBA för övriga vistelseytor inom skolgården. Riktvärdet
för den maximala ljudnivån sätts till 70 dBA för bägge dessa typer av ytor.
För övriga vistelseytor bör detta värde inte överskridas mer än 5 gånger per
maxtimme och årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas enligt
vägledningen.
Riktvärdena ska ses som en utgångspunkt och vägledning för en bedömning
som bör göras i varje enskilt fall.

3. Resultat
Ljudutbredningen har beräknats för hela planområdet med ett antal
beräkningspunkter med 2 meters mellanrum i ett rutnät. Samtliga uppgifter
om ljudnivåer avser frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella fasadreflexer. Ljudnivåerna är genomgående beräknade för situationen 2,0 m över
mark.
I beräkningarna har antagits att; ett 2 m högt bullerplank placeras i
förlängningen av förskolans fasad utmed Sjövägen.
Den ekvivalenta ljudnivån (medelljud) från bullerberäkningen redovisas
som ljudutbredningskartor i bilaga 1, i intervall om 5 dBA. Värden vid
byggnadens fasader redovisas för samtliga planerade våningsplan.
Den maximala ljudnivån från bullerberäkningen redovisas som
ljudutbredningskartor i bilaga 2, i intervall om 5 dBA. Värden vid byggnadens
fasader redovisas för samtliga planerade våningsplan.
Riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 dBA, avser endast ljudnivå för uteplats i
anslutning till bostaden och gäller ej hela fasaden. Dock krävs det att
maximalnivån 70 dBA uppfylls för att uppfylla definitionen av ”tyst” sida.
Varje bostad bör ha en uteplats där riktvärdena klaras. Antingen gemensam
eller privat.
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4. Slutsats och föreslagna åtgärder
4.1 Bostäder
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad är som högst för fasader ut mot
Sjövägen i den västra/nordvästra delen av området. Här uppgår ljudnivån till
som mest 57.5 dBA. Även i förskolans fasad mot sjövägen ligger ljudnivån
mellan 55 och 60 dBA. För övriga bostadsbyggnader/fasader ligger ljudnivån
under 55 dBA. Samtliga huskroppar klarar riktvärdet 60 dBA ekvivalent
ljudnivå. Det innebär att inga krav behöver ställas på tyst sida.
För att uppfylla riktvärdet för ljudnivån inomhus på 30 dBA, kan
byggnadstekniska åtgärder krävas, som t ex fönster med tillräcklig
bullerdämpning.
Den maximala ljudnivån överskrider riktvärdet 70 dBA på stora delar av
fastigheten, om man beräknar att tung trafik går på samtliga vägar.
Fastigheten är omgiven av vägar och dessutom planeras för en ny gata
genom bostadsområdet, vilket leder till att riktvärdet överskrids inom ett visst
avstånd från samtliga vägar.
Det maximala riktvärdet får dock överskridas med upp till 10 dBA fem
gånger/timma. Både den nya gatan, Norra vägen samt Åsastigen uppskattas
ha en så pass liten trafikmängd samt försumbar andel tung trafik att de därför
kan antas uppfylla detta. Dock överskrids riktvärdet med mer än 10 dBA på
samtliga fasader närmast den nya gatan genom området.
Den tunga trafiken på nya gatan kommer sannolikt endast utgöras av trafik
med målpunkter inom området, som till exempel sophantering, enstaka
leveranser och flyttransporter. Med det resonemanget bör den beräknade
maximala ljudnivån därför kunna accepteras.
I bilaga 3 redovisas den maximala ljudnivån från bullerberäkningen med
tung trafik på den nya gatan satt till 0%. Förutsätts den tunga trafiken vara
försumbar inom det nya bostadsområdet är istället resultatet i bilaga 3
lämpligt att utgå från i vidare planering.
Gemensamma uteplatser bör placeras så att de uppfyller riktvärdet på 50
dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå, alternativt klarar kravet i 5§;
”om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3§ första stycket
2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl 06-22.”
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Inom området finns goda möjligheter att anordna gemensamma utemiljöer
som klarar uppsatta riktvärden.
Uteplatser går att bullerskydda med ett plank som placeras utmed
uteplatsens sida mot vägen. Är balkonger utsatta för buller finns en möjlighet
att bullerskydda dessa genom att delvis glasa in dem.



En planbestämmelse bör införas som säkerställer att gemensamma,
bullerskyddade uteplatser anordnas inom området.
Ev. kan även en planbestämmelse med allmänt krav om att aktuella
bullerriktvärden klaras införas på plankartan. (Detta med hänsyn till ev.
behov av åtgärder för att klara inomhusmiljön.)

4.1 Förskola
Delar av utemiljön runt förskolan har en ljudnivå som ligger mellan 50 och 55
dBA, medan övriga delar har en nivå under 50 dBA. Det rekommenderas att
lugna och tysta zoner för barnen där pedagogisk undervisning och stillsam
lek kan förekomma planeras inom de områden som har en ljudnivå under 50
dBA. Goda möjligheter bedöms finnas att klara riktvärdena enligt
Naturvårdsverkets vägledning.
För att uppfylla detta krävs att bullerreducerande åtgärder som plank eller
vall mot Sjövägen uppförs. Ett bullerplank kan med fördel kläs i växtlighet för
att få ett mjukare intryck.


En planbestämmelse om uppförande av plank med placering enligt
bilagor, bör finnas.
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