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TRAFIKBULLER I PLANERAT BOSTADSOMRÅDE I HENTORP,
SKÖVDE

SAMMANFATTNING
Trafikbullernivåer från järnvägs- och vägtrafik i det planerade bostadsområdet i Hentorp,
Skövde har beräknats enligt gällande beräkningsmodeller. Beräkningsresultaten visar att
riktvärdena gällande ekvivalent- och maximalnivå klaras för hela området. 

1. UPPDRAGSGIVARE
Skövde kommun, 541 35 Skövde
Kontaktperson: Ingemar Frid, tel 0500 - 49 80 58

2. UPPDRAG
Att beräkna trafikbullernivåer från väg- och järnvägstrafik i det nya planerade
bostadsområdet i Hentorp, Skövde. 

3. GÄLLANDE RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER OCH BOSTÄDER
Tabell 1 ger riktvärden för trafikbullernivåer vid och i bostäder (ur SS 252 67:2004 Ljudklas-
sning av utrymmen i byggnader - Bostäder). Om dessa riktvärden uppfylls är också kraven i
BBR uppfyllda.

Plats Leq24h, dB(A) LFmax, dB(A)

Utomhus 55 -

Vid uteplats 55 70

Inomhus 30 45

Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller för bostäder.

Inomhusriktvärdet för maximal bullernivå gäller endast nattetid och i utrymmen för sömn,
vila och daglig samvaro (ej hall, förråd, WC etc). Övriga värden är dygnsvärden. Utomhus-
riktvärdet gäller utanför fönstren till minst hälften av utrymmena för sömn, vila och daglig
samvaro. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan av ev reflekterande ytor.
Man kan i undantagsfall godkänna en högre nivå vid övriga fönster, men då bör man skärpa
kraven för uteplatsen och för de förstnämnda fönstren med 10 dB.
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I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:6 Buller inomhus, finns även riktvärden
för bullernivåer i lågfrekvensområdet i rum för sömn, vila och daglig samvaro (se tabell 2).

Tersband (Hz) 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksnivå (dB) 56 49 43 41,5 40 38 36 34 32

Tabell 2. Riktvärden för buller i bostadsrum vid låga frekvenser.

De ovan beskrivna riktvärdena praktiseras allmänt vad gäller nybyggnation samt väsentlig om-
byggnad av bostäder eller väg och järnväg. Riktvärdena omfattar även befintlig bebyggelse.

För närvarande är endast riktvärdena utomhus intressanta. Inomhusnivåerna beror på fasadens
konstruktion och denna är inte klar. 

4. BESKRIVNING AV TRAFIKSITUATIONEN
Det nya tilltänkta bostadsområdet är beläget centralt i Hentorp, en bit från Västra stambanan.
Dimensionerande trafikuppgifter till bullerberäkningar enligt Trafikverket vid planering av ny
bebyggelse intill befintlig järnväg, Skövde /Hentorp km 316 – 317, för år 2020 presenteras i
tabell 3. I tabellen är fördelningen mellan dag/kväll/natt också angivits vilken uppskattats av
undertecknad. Längden på tågen är angiven som medel/maximal längd.

Tågtyp Antal Längd (m) Hastighet (km/h)

X2 50 250/330 200

Regina 50 120/160 160

Loktåg 20 220/400 160

Gods 90 450/650 100

Tabell 3. Banverkets framtidsprognos för 2020 vad gäller tågtrafik förbi Hentorp.

Biltrafik kommer även att finnas på Skövdevägen öster om bostadsområdet och trafikflödet
har erhållits från Skövde kommun, se tabell 4. Andelen tunga fordon har uppskattats av
undertecknad. .

Väg Antal fordon/ÅMVD Hastighet (km/h) Andel tunga fordon (%)

Skövdevägen 8000 70 10

Tabell 4. Trafikflöde som användes vid beräkningarna.

5. BERÄKNING AV TRAFIKBULLERNIVÅER
Trafikbullernivåerna i bostadsområdet har beräknats med gällande beräkningsmodeller, d v s
enligt metoden beskriven i Buller från spårburen trafik - Nordisk beräkningsmodell (Natur-
vårdsverket rapport 4935) för järnvägsbuller och enligt metoden beskriven i Vägtrafikbuller -
Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för vägtrafikbuller.
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Beräkningarna har gjorts i CadnaA v4.1, som bygger på en digital tredimensionell modell av
området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad från Skövde kommuns
kartmaterial och ritningar. Byggnader som finns i kartmaterialet har i modellen antagits vara 6
m höga samt med akustiskt reflekterande fasader.

Beräkningsresultat för hela området kan ses i bilagorna 1-2 enligt:
1. Ekvivalentnivå Leq24h 1,5 m över mark.
2. Maximalnivå LFmax 1,5 m över mark.

I bilagorna är det 1 dB(A) skillnad mellan två intilliggande linjer och de tjockare linjerna
motsvarar färgerna i beskrivningen.

Reflexer upp till andra ordningen är medtagna i beräkningarna. Högre ordning bedömdes inte
vara nödvändigt i det aktuella området. Eventuella bulleråtgärder som utförts längs stambanan
har inte medtagits i beräkningarna, varvid resultatet kan vara något högt om sådana finns.

6. UTVÄRDERING
6.1 Ekvivalentnivåer
Ekvivalentnivåerna i det planerade bostadsområdet, vars fastigheter är gulfärgade på
nivåkartorna i bilaga 1, uppfyller riktvärdena i tabell 1 mycket väl. På 1,5 m höjd över marken
erhåller den fastighet som är närmast väg och järnväg, samt inte skärmas av höjder mellan
järnväg och område en ekvivalentnivå på Leq24h = 44 dB(A). 

6.2 Maximalnivåer
Riktvärdet 70 dB(A) på uteplats i markplan, 1,5 m över mark, klaras för alla fastigheter i det
nya området. Den fastighet närmast väg och järnväg erhåller en maximalnivå på LFmax = 69
dB(A). 

6.3 Sammanfattning av utvärderingen
Sammanfattningsvis anser undertecknad att alla bostäder i området har möjlighet att bli bra
boenden vad gäller bullernivåer från väg- och järnvägstrafik då alla riktvärden gällande
trafikbuller utomhus är uppfyllda.

Anders Bertilsson 
Civilinjengör i akustik

Granskad av Pontus Thorsson, 2011-01-21
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BILAGA 1: EKVIVALENTNIVÅER
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BILAGA 2: MAXIMALNIVÅER
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