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1.

INLEDNING
1.1 Bakgrund
Kristianstad kommun planerar för nya bostäder i Östra Hammar. Detaljplanen
för Hammar 8:12 och 8:127 mfl har varit ute på samråd och i samband med
det inkom synpunkter på trafiksituationen och buller.
1.2 Uppdraget
Ramboll har fått i uppdrag att ta fram en trafik- och bullerutredning. I trafikutredningen ska en
trafikalstring samt trafikfördelning tas fram baserat på den bebyggelse som kommunen föreslår i
detaljplan för Östra Hammar 8:12 och 8:127 mfl. Utifrån trafikalstringen skall sedan påverkan på
korsningar utmed Gamla Fjälkingevägen och mot Nosabyvägen beskrivas. I uppdraget
ingår också att se över konsekvenserna av en cykelvägskoppling från planområdet till Gamla
Fjälkingevägen 34 A-G samt hur smittrafik på grusvägen Gamla Fjälkingevägen söderut ska
förhindras.
Bullerutredningen presenteras i ett separat kapitel sist i utredningen.

Figur 1. Planområdet läge i Hammar med närliggande gator som nämns i utredningen.
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2.

PLANFÖRSLAGET
I detaljplanen föreslås bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus, radhus, parhus och
flerfamiljshus. Planen omfattar också utökad skolgård till befintlig skola öster om planområdet.
Inom området föreslås även allmän platsmark för trafik, rekreation samt dagvattenhantering.
Förslaget möjliggör 51 radhus/parhus, 15 villor och 190 lägenheter. Av lägenheterna ingår 36 av
lägenheterna i en föreslagen Boviera, ett boendekoncept för seniorer med gemensamt inglasat
uterum.

Figur 2. Bebyggelseförslag för planområdet.

Tillfart till området för biltrafik föreslås i planförslaget ske i två anslutningspunkter från Gamla
Fjälkingevägen. Befintlig grusväg i öster föreslås utgöra en av anslutningarna och föreslås därför
uppgraderas till en matargata med separerad gång-och cykeltrafik enligt vägsektionen som
illustreras i Figur 10 längre fram i rapporten.
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3.

FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1 Resvanor
Som underlag till att utföra alstringsbedömningar används resvaneundersökningen som utfördes i
Skåne under 2018. Figur 3 visar färdmedelsfördelningen för boende i kommunen och tätorten
Kristianstad.

Resvanor 2018
Boende i kommunen

Resvanor 2018
Boende i tätorten

1%

0%

7%
4%

Annat

11%

11%

Bil
Buss

16%
11%
66%

6%

53%

13%

Tåg
Cykel
Till fots

Figur 3. Färdmedelsfördelning inom kommunen samt Kristianstad tätort.

3.2 Trafikmängder
Kristianstad kommun har tillhandahållit trafikmängder för det kommunala vägnätet. För det
statliga vägarna har trafikmängder hämtats från Trafikverkets webbtjänst vägtrafikflödeskartan.
Se Figur 4. Trafikmängder i detta kapitel avser enbart fordonstrafiken.

Figur 4. Trafikmätningar kring utredningsområdet, ÅDT, andel tung trafik och året som mätningen utfördes.
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Två större förändringar i det närliggande gatunätet har utförts. Blekingevägen väster om
Nosabyvägen stängdes för genomgående trafik i september 2017 och trafiken hänvisas istället till
Fundationsvägen. C4 Shopping ett nytt handelsområde sydväst om planområdet öppnades i
september 2018. Dessa förändringar förväntas påverka trafikflöden och rörelsemönster kring
utredningsområdet men på grund av att flertalet av trafikmätningarna utförts innan åtgärderna
genomförts behöver dessa justeras för att bättre spegla verkligheten. Till stöd för bedömningen
har GPS-data från fordon använts. Genom en start- och målpunktsanalys för C4 shopping ges en
bild av hur trafiken till och från handelsområdet fördelar sig på omgivande vägnät. GPS-data för
en tremånadersperiod 2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats och cirka 36 000 resor till och
från handelsområdet utgör underlag för analysen. Fördelning av trafiken visas i Figur 5.

Figur 5. Fördelning av trafik till och från C4 Shopping.

Kristianstads kommun har utfört en mätning vid östra infarten till C4 shopping under våren 2020.
Handelsområdet genererar enligt mätningen en årsmedeldygnstrafik, ÅDT, på cirka 9300 fordon.
Mätningen omfattar inte trafiken till och från det västra området på C4 shopping som har en
separat anslutning. Med stöd av GPS-data har andel besökare till det västra området bedömts till
20% av den östra delen. Uppföljningar från liknande handelsområde visar att i genomsnitt ca
20% av kunderna är trafikanter som normalt passerar förbi ett handelsområde i det övergripande
vägnätet och inte alstrar någon extra resa. Därför har tillskottet på omgivande gatunät reducerats
med 20% för att undvika att kedjeresor dubbelräknas.
Innan tillskottet från C4 shopping adderas har samtliga mätpunkter justerats med Trafikverkets
uppräkningstal så att de återspeglar trafiksituationen år 2020.
En del mätpunkter ligger en bit ifrån de korsningspunkter som ska studeras vilket också innebär
att bedömningar behöver göras för hur detta påverka trafikflödet i korsningspunkterna.
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För korsningen mellan Nosabyvägen, Gamla Fjälkingevägen och Häggvägen finns inga mätningar i
direkt anslutning till korsningen. En uppskattning av trafiksom inte fångas upp av mätningar görs
utifrån antalet bostäder och verksamheter som ligger mellan mätpunkten och korsningen. Till stöd
för bedömningen används också Trafikverkets alstringsverktyg med justerad färdmedelsandel
enligt resvaneundersökningen för hela Kristianstad.
För Häggvägen har mätning på Tulpanvägen öster om Buxbomsvägen använts med ett tillskott för
alstring från 32 bostäder.
För Gamla Fjälkingevägen har mätningen på Gamla Fjälkingevägen öster om Bågvägen använts
med ett tillskott för 60 villor och 20 radhus. För punkten har även ett tillskott för Hammars skola
gjorts som har en parkering för hämtning och lämning och kortare besök utmed Gamla
Fjälkingevägen direkt öster om korsningen med Nosabyvägen. På skolan går cirka 400 elever i
årskurs F-6. Enligt skolan är byggnaden närmst parkeringen främst för yngre elever samt
fritidsverksamhet och därför har antagits att årskurserna F och 1 använder parkeringen. Hammar
och Kristianstad har sin tyngdpunkt västerut och därför antas att merparten av eleverna kommer
från väster och inte finns medräknade i befintlig mätpunkt. Även tillkommande trafik till följd av
C4 shopping har lagts till i punkten.
På Nosabyvägen norr om korsningen har mätningen utförts under 2017 innan C4 shopping
öppnade. Ett tillskott från C4 shopping i punkten görs enligt tidigare resonemang. Punkten
bedöms inte ha påverkats av att Blekingevägen stängdes under september 2017. Trafikverkets
samtliga mätningar i punkten har kontrollerats och inga skillnader kan utläsas.
På Nosabyvägen söder om korsningen med Gamla Fjälkingevägen finns ingen mätpunkt men
trafikmängden har bedömts med hjälp av mätningarna söder om vid korsningen med
Blekingevägen. Mätningen som är från 2017 bedöms spegla förändringen som skedde till följd av
att Blekingevägen stängdes utifrån kontroll av samtliga mätningar under året. Figur 6 visar de
bedömda trafikflödena för nuläget år 2020 med hänsyn till alla förändringar i närområdet.

Figur 6. Bedömda trafikmängder, ÅDT, år 2020 med andel tung trafik inom parentes.
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4.

TRAFIKPROGNOS ÅR 2040
4.1 Trafikalstring från planområdet
För att bedöma trafiken som alstras av planförslaget har Trafikverkets alstringsverktyg använts.
Alstringsverktyget räknar med en färdmedelsfördelning för bil på 44% vilket bedöms vara lågt
jämfört med resvaneundersökningen som beskrivs tidigare i kapitel 3.1. Resvaneundersökningen
har en färdmedelsandel för bil för hela Kristianstad kommun på 66% vilket bedöms vara
representativt för Östra Hammar som ligger i utkant av Kristianstad tätort. Därför har bedömd
alstring justerats till en färdmedelsandel för bil på 66%.
Planområdet är uppdelat i två delområden som ansluter med separata anslutningar mot Gamla
Fjälkingevägen, se Figur 7. Tabell 1 anger fördelningen av bostäder för de två områdena.

Figur 7. Planområdets delområden med separata anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen.

Tabell 1. Fördelning av bostäder enligt planförslaget.
Delområde

Lägenheter

Väster

Radhus/parhus

Villor

190

31

7

Öster

0

20

8

Totalt

190

51

15

För alstringen har ett tillskott på 5% gjorts för nyttotrafik som godsleveranser och sophämtning.
Andelen tung trafik har antagits vara i samma storlek som på andra bostadsgator i närområdet
och har satts till 3%.
36 av lägenheterna i det västra området är tänkta att utformas som Boviera, ett boendekoncept
för seniorer. För att inte underskatta alstringen har ingen hänsyn tagits till detta. Sammantaget
förväntas planområdet alstra cirka 770 fordonsrörelser ÅDT.

Tabell 2. Bedömd alstrad trafik från planområdet.
Delområde

ÅDT

Väster

660

Öster

110

Totalt

770
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För att bedöma påverkan på omgivande gatunät har en bedömning gjorts kring hur alstrad trafik
från planområdet fördelar sig, se Figur 8. Merparten av trafiken bedöms ha sin tyngdpunkt åt
väster mot Kristianstad.

Figur 8. Bedömd trafikfördelning av trafik från planområdet.

4.2 Trafikprognos år 2040
Trafikverket har trafikuppräkningstal för perioden 2014 till 2040. De senaste uppräkningstalen
gäller från 2018-04-01. I Tabell 3 anges aktuella uppräkningstal för personbilstrafik och
lastbilstrafik. Eftersom befintliga trafikmätningar tidigare har anpassats för att spegla trafiken år
2020 justeras uppräkningstalen till att motsvara perioden 2020 till 2040.

Tabell 3. Uppräkningstal för Skåne.
Period

Uppräkningstal lastbil

Uppräkningstal personbil

2014-2040

1,53

1,44

2020-2040

1,39

1,32

Utifrån alstringsbedömning för planområdet och Trafikverkets uppräkningstal har framtida
trafikflöden beräknats, se Figur 9.
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Figur 9. Bedömda trafikflöden, ÅDT, år 2040 med andel tung trafik inom parentes.
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5.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
5.1 Kapacitetsbedömning i korsningspunkter
Genom kontroll av befintliga trafikmätningar har konstaterats att maxtimmen på eftermiddagen,
kl16-17, är den mest belastade. Cirka 11% av ÅDT passerar under maxtimmen.
Riktningsfördelningen av trafiken på Nosabyvägen under maxtimmen på eftermiddagen är att
cirka 60% kör söderut och 40% norrut. På Gamla Fjälkingevägen är motsvarande fördelning 60%
österut och 40% västerut.
Som stöd för bedömning av svängandelar har GPS-data kontrollerats i korsningen mellan
Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen. GPS-data för vardagar under en tremånadersperiod
2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats. För att spegla svängandelarna under maxtimmen har
vissa justeringar utförts eftersom GPS-datan inte är tillförlitlig för så korta tidsperioder.
För korsningen mellan Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen visar kapacitetsbedömningen
under eftermiddagens maxtimme på låga belastningsgrader i alla tillfarter, se Tabell 4.
Tabell 4. Bedömd belastningsgrad i korsningen mellan Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen år 2040.
Tillfart
Häggvägen
Nosabyvägen från norr
Gamla Fjälkingevägen
Nosabyvägen från söder

Belastningsgrad
0,1
0,25
0,3
0,25

Med belastningsgrad menas förhållandet mellan aktuellt trafikflöde och vad korsningen eller
tillfarten maximalt kan klara av. I kravdelen för Vägar och gators utformning, VGU, anges att
servicenivån utryckt som att belastningsgrad under dimensionerande timme inte bör överstiga
0,6.
Eftersom beräkningen av belastningsgraderna baserar på en del antagande och bedömningar
finns det en viss osäkerhet i resultaten. Därför har belastningsgraderna även kontrollerats med en
ökning av alla flöden med 20%. Gamla Fjälkingevägen med högst belastning får en
belastningsgrad på 0,45 vilket fortfarande uppfyller god standard med bred marginal.
Planområdets anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen kommer inte kräva någon speciell
utformning med hänsyn till belastningsgraderna i korsningspunkterna. Eftersom anslutningarna
enbart servar planområdet samt några fastigheter utmed den enskilda vägen blir
belastningsgraderna låga, under 0,1 i alla tillfarter. Den västra tillfarten ansluter till Gamla
Fjälkingevägen där huvudled gäller och anslutningen föreslås därför utformas och regleras likt
övriga korsningar i närheten med väjningsplikt. Gång- och cykelbanan som korsar anslutningen
görs upphöjd och genomgående förbi anslutningen likt övriga korsningar.
Vid den östra tillfarten till planområdet gäller högerregeln idag. Gång- och cykelbanan växlar till
norra sidan direkt väster om korsningen och korsar därför inte den östra anslutningen till
området. Efterhand som Hammar exploateras och får en tyngdpunkt i bebyggelsen längre österut
kan övervägas att flytta regleringen för huvudled så att den överensstämmer med gränsen för
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tättbebyggt område. Sker en sådan förändring så kan den östra anslutningen mot Gamla
Fjälkingevägen regleras med väjningsplikt. Annars behålls högerregeln likt idag.
5.2 Föreslagna gång- och cykelvägar
Cykeltrafik inom planområdet föreslås i huvudsak ske i blandtrafik. Utmed matargatorna planeras
en gång-och cykelväg som separeras från biltrafiken med gcm-stöd, se Figur 10.
Utöver gång-och cykelvägar inom planområdet har kommunen uppgett att det planeras för en ny
gång- och cykelväg från planområdets sydvästra delar mot befintlig gång- och cykelväg längs
Nosabyvägen. Gång- och cykelvägen möjliggör en gen och snabb väg för att knyta ihop
planområdet med skolan, hållplatsläge vid Blekingevägen där flera busslinjer angör, samt som
vidare koppling mot Blekingevägen som leder in mot Kristianstads centrala delar.

Figur 10. Sektion för matargata i öster enligt samrådsversion av detaljplanen.

Figur 11. Karta över planerad gång och cykelväg i väster samt närliggande busshållplatser från
planbeskrivningen.

Målpunkterna för gående och cyklister ligger idag koncentrerat åt väster, in mot centrum. Mer
lokalt utgörs målpunkterna i området i huvudsak av skolan och C4 shopping.
Det finns idag separerade gång- och cykelvägar längs med Gamla Fjälkingevägen, Nosabyvägen
och Blekingevägen. Vidare västerut finns även ett friliggande gång- och cykelvägnät mellan
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bostadsområdena på den västra sidan om Nosabyvägen, som leder vidare mot centrala
Kristianstad.
I detaljplanen föreslås koppling för gång- och cykel mellan planområdet och Gamla
Fjälkingevägen 34 A-G. Användning av den planerade gång- och cykelvägen bedöms i huvudsak
vara lokal. För boende på Fjälkingevägen 34 A-G blir det en gen koppling mot skolan och C4shopping, samt den planerade grönytan med lek. För planområdet blir det en gen koppling mot
hållplatsläge utmed Gamla Fjälkingevägen. Mängden gående och cyklister som kommer använda
kopplingen bedöms vara få men för barn och ungdomar blir det en värdefull koppling när de kan
undvika att färdas längs med Gamla Fjälkingevägen för att ta sig till och från skolan.
För mer långväga cyklister som färdas genom Hammar förväntas Gamla Fjälkingevägen även i
framtiden bli det huvudsakliga alternativet. Att ta sig igenom planområdet och via Fjälkingevägen
34 A-G innebär flera skarpa svängar vilket inte är attraktivt för en pendlingscyklist.
5.3 Smittrafik
I planförslaget föreslås befintlig grusväg i planområdets östra delar bli en av två kopplingar för
biltrafik in till området. Grusvägen ansluter idag i norr till Gamla Fjälkingevägen och i söder till
Blekingevägen. Vid båda anslutningar finns reglering som visar att fordonstrafik är förbjuden,
undantaget behörig trafik. Grusvägen är idag privat, enskild väghållare. I planförslaget föreslås
norra delen av den enskilda grusvägen bli allmän gata där kommunen har väghållningsansvar.
Gatan föreslås få en ny sektion enligt tidigare beskrivning, se Figur 10.
Under samrådet framkom synpunkter från boende på den enskilda vägen kring risken med
smittrafik söderut där gatan inte föreslås ny utformning när planområdet byggs ut. Samt risk för
höga hastigheter och ökad trafik på grusvägen vilket kan innebära extra kostnader för underhåll
av vägen.
För att förhindra smittrafik på den enskilda vägen till och från Blekingevägen är det viktigt att
skyltningen är tydlig redan från korsningen med Gamla Fjälkingevägen så att trafikanter inte kör
mot planområdet och sedan upptäcker att vägen är avstängd. Därför föreslås att vägmärke som
anger återvändsväg placeras i korsningen med Gamla Fjälkingevägen. Där gatan delas upp i två
med koppling västerut mot planområdet och fortsättning på den enskilda vägen söderut föreslås
att dagens förbudsmärke mot fordonstrafik placeras.
Om det skulle visa sig att förbudsmärket mot fordonstrafik inte respekteras kan märket
kompletteras med ett fysiskt hinder, till exempel en bom. Med en bom kan begränsas så att bara
behörig trafik har tillgång till att öppna bommen, alternativt att all trafik till den enskilda vägen
använder anslutningen söderut mot Blekingevägen. Bommen möjliggör att renhållningsfordon och
räddningstjänst fortfarande kan passera vid behov.
Vidare föreslås utformningen av korsningen mellan den ombyggda gatan, grusvägen och
lokalgatan åt väster utformas på ett sådan sätt att relationen norr-väst accentueras. Det vill säga
förtydliga den sydliga kopplingens funktion som enskild väg för behörig trafik.
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6.

BULLERUTREDNING
6.1

Inledning

6.1.1
Bakgrund och syfte
Bullerutredningen görs som ett stöd inför planläggning av Hammar 8:12 m.fl. i Kristianstads
kommun. Inom planen planeras bostäder och undervisning. I utredningen beräknas
vägtrafikbuller i området för prognosåret 2040. Ljudnivåerna jämförs därefter mot riktvärden för
bostadsbebyggelse i trafikbullerförordningen. Utifrån resultaten ges eventuellt förslag på åtgärder
och råd till hur området kan planeras med hänsyn till buller. Området för vilken bullerutredningen
görs visas i figur 12 nedan.

Figur 12. Översiktsbild över det berörda området.
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6.1.2
Utredningsområdet och bebyggelseförslag
Inom planområdet planeras nya bostäder och undervisning. Se figur 13 och figur 14 nedan.

Figur 13. Plankarta för Hammar 8:12 m.fl.

Figur 14. Bebyggelseförslag.
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6.2

Förutsättningar

6.2.1
Beräkningsmetod
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik
i programmet SoundPLAN version 8.0. I beräkningsprogrammet byggs en 3D-modell upp som
bland annat inkluderar markytor, byggnader och vägar. Noggrannheten i beräkningarna beror på
beräkningsnoggrannheten hos nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i indata såsom
trafikuppgifter, höjdkurvor, placering av hus och husens höjder och vägstandard.

6.2.2
Trafikflöden och hastigheter
I kapitel 3.2 och 4 förklaras trafikdata och trafikalstring mer ingående. I Tabell 5 och Figur 15
vissas en sammanställning av ingående trafikuppgifter till bullerberäkning.

Tabell 5. Trafik prognosår 2040.

Vägnamn

Uppräknat
2040
(ÅDT)

Blekingevägen
Gamla Fjälkingevägen
Nosabyvägen
Sölvesborgsvägen, E22

Tung trafik

Hastighet

(%)

(km/h)

3 700

11

40

2 600/2 100

8

40

7 500

9

40

29 700

11

110

Figur 15. Vägar i anslutning till det berörda området

16

Ramboll - Trafik- och bullerutredning Östra Hammar

6.2.3
Allmänt om buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. Buller påverkar
hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället.
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, problem att
kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.
För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i decibel med
beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som
motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för
trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av
medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn.
Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en
fordonspassage.

Figur 16. Exempel på ljudtrycksnivåer.

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens öra. När vi i
vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. Enheten för luftljud är i dagligt
tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, se Figur 16 ovan.
Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland annat att vid
addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt ger
en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå.
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6.3

Riktvärden

6.3.1
Ny bostadsbebyggelse
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden
utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017 har
Regeringen beslutat om en höjning av förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). Dessa
riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras
så att följande nivåer ej överskrids:

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå *
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå **
*

Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
under nattid 22.00–06.00.
**

Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under

dagtid 06.00-22.00.

Riktvärdet avser den sammanvägda ljudnivån från alla trafikbullerkällor. Förordningen definierar
ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge avstegskraven ovan uppfylls.
Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök,
badrum och hall i begreppet.
I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas från riktvärdet om
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa
lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad.
Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller undervisningslokal.
Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om det finns bör minst en uppfylla
riktvärden i förordningen. Uteplatser till bostäder kan vara såväl balkonger och anordnade platser
på egen tomt eller på en gemensam yta.
Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt ger ca 3
dB(A) högre ljudnivå framför fasaden. Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är
ljudnivån utan inverkan av fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse
mm.
Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus samt i Boverkets byggregler som reglerar en byggnadstekniska egenskaper.
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6.4 Resultat
Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1. I bilagan redovisas frifältsvärden vid fasad på
respektive våningsplan och ljudutbredning för dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå på 2
meters höjd ovan mark enligt trafikprognos 2040.
6.4.1

Beräkningsresultat och avstämning mot riktvärden

6.4.2
Ljudnivå vid fasad
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för planförslagets bostad närmast Gamla Fjälkingevägen
beräknas som högst till 54 dBA och innehåller därmed riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
6.4.3
Ljudnivå vid uteplats
För huset närmast Gamla Fjälkingevägen överskrids riktvärden för uteplats vid fasad mot vägen
samt vid husets gavlar, se figur 17 nedan. Ett rimligt antagande kan vara att radhusens tomter
avdelas med någon typ av avskärmning i tomtgränser i anslutning till uteplatser. Under
förutsättning att en sådan skärm uppförs i ett heltäckande material som går ner till mark bör den
ljudreducerande effekten av en sådan skärm innebära att riktvärden för uteplats kommer att
klaras inom hela planområdet.

Figur 17. Överskridande av riktvärde för uteplats.

I figur 18 nedan ges ett exempel på var skärm kan upprättas.
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Figur 18. Exempel på placering av lokal skärm.

6.4.4
Befintlig bebyggelse
Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 2020 till
nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från nivåer runt 71–74
dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040.

6.5 Slutsats
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen med
avseende på ny bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen
överskrider riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att innehålla
riktvärden vid uteplats. I övrigt bör det finnas möjlighet till att uppföra en gemensam uteplats
inom respektive boningstomt där riktvärdet för uteplats erhålls. I samband med byggprojektering
bör säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda krav i BBR.
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