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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns AB har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att översiktligt utreda trafikbuller samt
industribuller på området Kv. Kristianstad 4:47. Området är lokaliserat i centrala Kristianstad och
avgränsas i öster av Vattentornsvägen, i väst av järnvägen och i norr av ett banområde. För mer
information hänvisas till ramdokument ”Översiktlig risk- och störningsutredning Kristianstad
4:47, Kristianstad”.

Kristianstad Mejeri

Bussdepå

Utredningsområde

Allöverket
Befintlig
bussuppställningplats

Vattenverket
Figur 1 Översikt över området.
1.2

MÅL OCH SYFTE

Målet med bullerutredningen är att redovisa bullersituationen för både industri och trafikbuller
utifrån den information som finns tillhanda idag. För väg och järnvägstrafikbuller redovisas en
framtida bullersituation för prognosår 2040. För industribuller redovisas erhållen information för
de omkringliggande verksamheterna. En inmätning av befintliga källor på Vattenverket samt
beräkning har utförts.
Inom utredningsområdet planeras för bostäder, kontor, centrumändamål så som hotell, handel
etc och kriminalvård (rättscentrum).
Syftet med utredningen är att ge information om vad man behöver förhålla sig till vid en
nybyggnation i området och vilka riktvärden som riskeras överskridas.

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2017-12-15
2018-04-27

2

BEDÖMNINGSGRUNDER VID NYBYGGNATION

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts
för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver kan buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.
Störningsmått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter
”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga
örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och
maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn medan dygnet för
industribuller delas upp i tre perioder. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är en
momentan händelse, exempelvis den högsta förekommande ljudnivån under en fordonspassage
eller ett arbetsmoment, under ett årsmedeldygn.
2.1

UTOMHUS

2.1.1 TRAFIKBULLER VID LOKALER
Det finns inga riktvärden utomhus för lokaler och verksamheter, endast för utbildningslokaler.
Beräknade trafikbullernivåer behöver dock beaktas vid dimensionering av fasad för att
säkerställa att riktvärden inomhus för kontorslokaler, konferensrum, hotell och restaurang
liksom för lokaler i rättscentrum, klaras.
2.1.2 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER
Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.
Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för
ombyggnationer eller icke planlagd mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av
om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a §
plan- och bygglagen (2010:900). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § från och med den
2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungs-formuleringen. Uppdateringen gäller dock för
alla nya bygglov och planer med start januari 2015 eller senare.
Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader,
uppdaterade värden enligt riksdagsbeslut 2017.
Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,nT [dBA]
Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
som inte bör överskridas
-

Dock om bostaden < 35 m2

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

60a)
65

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i
50
70b)
anslutning till byggnaden
Högsta ljudnivå vid fasad på en
55
70 (kl. 22-06)
ljuddämpad sida
a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid
ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
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b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen.
Förklaringar trafikbuller
Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn
dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå
Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett
frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år
Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen
med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde
Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad
Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus
2.1.3 EXTERNT INDUSTRIBULLER VID LOKALER
För lokaler så som bland annat kontorslokaler, handel eller vårdlokaler finns det inte några
riktvärden utomhus.
2.1.4 EXTERNT INDUSTRIBULLER VID BOSTÄDER
Riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från industriverksamhet styrs genom Boverkets
rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning
av bostäder. Dessa är harmonierade med Naturvårdsverkets riktvärden som sedan april 2015
beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 6538. Denna vägledning ersätter de tidigare allmänna
råden 1978:5.
I dokumentet beskrivs principer för bedömning i tre så kallade zoner se fig. 1 Zon A innebär att
bostäder kan accepteras utan vidare, zon B innebär att en ljuddämpad sida måste anordnas och i
zon C bedömer Boverket att bostadsbebyggelse inte bör accepteras.
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Figur 2. Åtgärdstrappa för bästa ljudnivå
Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad
Leq,dag [dBA]
(06-18)

Leq,kväll [dBA] (18-22) samt
Lördag, söndag och
helgdag Leq dag+kväll (06-22)

Leq,natt [dBA]
(22-06)

Zon A*
Bostadsbyggnader bör
50
45
45
accepteras upp till angivna
nivåer.
Zon B
Bostadsbyggnad bör kunna
accepteras förutsatt att
60
55
50
tillgång till ljuddämpad sida
finns och att byggnaderna
bulleranpassas
Zon C
Bostadsbyggnader bör inte
>60
>55
>50
accepteras
* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller
värden enligt Tabell 3
Tabell 3.Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad och uteplats.

Ljuddämpad sida

Leq,dag [dBA] (0618)
45

Leq,kväll [dBA]
(18-22)
45

Leq,natt [dBA]
(22-06)
40

Utöver detta gäller:
•
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 tabell 1 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.
Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt
fall. En bedömning av vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller föreläggande,
(skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras. Bedömningarna kan leda till
avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
2.2

INOMHUS

2.2.1 LOKALER - BOVERKETS BYGGREGLER OCH SS 25268:2007
Boverkets byggregler, BBR, hänvisar för lokaler till att föreskriftens krav, enligt SS 25268:2007,
skall anses vara uppfyllt då ljudklass C uppnås. I tabellen nedan återges krav enligt SS 25268
ljudklass C avseende högsta tillåtna nivåer från yttre ljudkällor så som trafik, industri,
ventilationsanordningar för kontorslokaler mm. I praktiken innebär det att ytterväggar, fönster
och don skall dimensioneras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån inomhus inte överskrider
värdena i nedanstående tabell.
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Tabell 4. Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor (sammanfattat ur SS 25268:2007
ljudklass C).

Utrymme

Dygnsekvivalent Avägd ljudnivå,
LpAeq,24h,nT dBA

Maximal ljudnivå,
LpAFmax,nT , dBA

30

45

35

50

35

55

40
45

---

30

45

30

45

35

50

Inomhus
Kontor
Utrymme för presentationer (> ca 20 personer)
t ex större konferensrum
- Utrymme för enskilt arbete, samtal eller vila
t ex cellkontor, mötesrum, reception, vilrum
- Dock i stora utrymmen
t ex öppen planlösning, kontorslandskap
Övriga utrymmen där människor vistas mera än tillfälligt
t ex restaurang, matsal, pausutrymmen
Utrymmen där människor vistas tillfälligt
t ex korridor, foajé, entréhall, kopiering mm
Vårdlokaler
Utrymme för patienters sömn och vila
t ex vårdrum (häkte)
Hotell och restaurangl
-Utrymme inom hotell
Gästrum
- Utrymme för enskilt arbete, samtal eller personalens vila
t ex kontor, mötesrum, reception och vilrum
-Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
t ex matsal, pausutrymme, lounge och restaurangkök

40

Amn.
För lokaler inom rättscentrum, t ex häktesceller bör dessa jämställas med det som anges
för vårdlokaler enligt tabellen ovan.
Restaurang omfattas inte av Boverkets byggregler, BBR men ovanstående riktvärden
återfinns i 25268:2007.
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2.2.2 BOSTÄDER - BOVERKETS BYGGREGLER
Boverkets byggregler anger följande krav på ljudtrycksnivå inomhus från trafik och andra yttre
störkällor inomhus. I praktiken innebär nedanstående tabell att ytterväggar, fönster och don
skall dimensioneras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån inomhus inte överskrider värdena i
nedanstående tabell.
Tabell 5. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor sammanfattat ur Boverkets
byggregler.

Dygnsekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,24h,nT [dBA]1)

Maximal ljudnivå nattetid,
LpAFmax,nT [dBA]2)

I utrymme för sömn,
vila eller daglig
samvaro

30

45

I utrymme för
matplats och
matlagning eller i
utrymme för
personlig hygien

35

-

1)

Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok
Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses
ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.
2) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än
tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00.
Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och
flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga
röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt
och aldrig med mer än 10 dB.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av
ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport
4653.
Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning av
ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets
rapport 4935.
För ljud som faller under kategorin externt industribuller har beräkningsmodellen,
Environmental noise from industrial plants – General prediction method,
Report 32 from Lydteknisk laboratorium, Lyngby används, även kallad DAL 32.
Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 7.4) från Braunstein +
Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm.,
hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.
I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000
meter och för reflexerna 50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3
reflexer har använts.
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3.2

BERÄKNINGSNOGGRANNHET

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från
omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger
med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad
beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av noggrannheten.
För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda ljudnivån till ±
3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För de maximala ljudnivåerna
är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 dBA-enheter.
3.3

GEOGRAFISKA INDATA

Primärkarta i 2D samt markhöjder med 2m grid erhållet 2017-10-16 från Henrik Stagnell på
Kristianstads kommun.
Vägar med vägmitt i shape-format erhållet 2017-10-18 från Henrik Stagnell, Kristianstads
kommun. Koordinatsystem för indata är Sweref 99 13 30.
3.4

UTFORMNING AV OMRÅDET

Uppgifter har erhållits från Magnus Nilsson, Jernhusen 2017-12-13.
3.4.1 RÄTTSCENTRUM
Placering av byggnad är ännu inte fastställd, tänkbar byggnadshöjd 15-17m. Tidig skiss som
erhållits är följande. Beräkningar har endast utförts utan byggnader:

Figur 3: Tidig skiss på tänkbar placering av rättscentrum.
3.4.2 KONTOR OCH BOSTÄDER
En tänkbar utformning på resterande området är enligt figur nedan där grå box längst till öster
är ett P-hus och övriga är kontor. De bruna boxarna är bostäder. Tänkt byggnadshöjd är 1517m, i beräkningar sätts byggnadshöjderna till 17m. Skrafferade delen som delar av området är
en eventuell placering av Kristianstadlänken som dock inte ingår i denna utredning och inte
finns med i resultaten.
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Figur 4: Exempel på en eventuellt tänkt utformning av området norr om rättscentrum erhållen från
Jernhusen.

3.5

INDUSTRIBULLER

Följande utredningar för externt industribuller har använts som underlag i denna utredning och
tillhandahållits från Kristianstad kommun:
Allöverket, miljötillstånd från 2005
Allöverket – möte MEX, 2015-09-30, powerpoint presentation.
Bilaga N, Konsekvenser för verksamheten på Allöverket vid etablering av bostäder skolor
eller förskolor närmare verket än idag.
Kristianstad Mejeri, miljötillstånd från 2014
Från Länsstyrelsen har vi inhämtat de utredningar vilka ligger till grund för miljötillstånden med
avseende på buller för Allöverket och för Kristianstad mejeri.

3.5.1 BUSSUPPSTÄLLNINGSPLATS
I dagsläget finns det en uppställningsplats för lokal- samt regionbussar nordväst om korsningen
mellan Vattentornsvägen och Skjutstallavägen. Uppgifter angående uppställningsplatsen har
erhållits från Carl Björklund, Skånetrafiken samt ett av de bolag som kör den mesta busstrafiken
i området, Transdev, (Mersid Merdzic).
Skånetrafiken har inga uppgifter om antalet fordonsrörelser som sker till och från platsen per
dygn. Främst rör det sig om att platsen används som vändplan och i vissa fall uppehåller sig
bussarna på platsen en kortare tid. En fördubbling av antalet fordonsrörelser på platsen år 2040
förefaller vara möjlig men det är även möjligt enligt Skånetrafiken att bussuppställningsplatsen
flyttas.
Transdev, som är ett av företagen som kör busstrafiken i området, uppger att de har ca 15
bussar där dagligen och att bussarna alltid har motorn avstängd när de är stillastående. Andra
aktörer är Bergkvara buss och vid tågstopp även ersättningsbussar.
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3.5.2 INMÄTTA LJUDKÄLLOR VATTENVERKET
Vid platsbesök 2017-11-13 inmättes flertalet ljudkällor vid Vattenverket i Kristianstad. Några
källor är i drift kontinuerligt medan reservkraftaggregatet (5-6) är igång vid strömbortfall.
Tabell 6. Uppmätt ljudeffektnivå i dBA.
Källa
Fläktutlopp på fasad
Fläktutlopp på fasad
Takhuv, norr
Takhuv, söder
Reservkraft, ventilationsgaller alla
Reservkraft, avgasutblås

Ljudeffekt,
Lw, dBA
93
73
77
72
102
118

Höjd över
mark
6m
6m
8m
8m
0,5 m
8m

Nummer
på bild
1
2
3
4
5
6

5.
6.
1.
2.

3.
4.

Figur 5 Översikt över källornas placering.
Reservkraftaggregatet (nummer 5 och 6) är i drift ca 1h i månaden, dagtid, för funktionskontroll
och bedöms av Vattenverket, genom Jan Bugdanowicz, vara i drift ca 2-3 gånger/år i skarpt läge.
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3.5.3 ÖVRIGA NOTERADE LJUDKÄLLOR I NÄRLIGGANDE OMGIVNING
Vid platsbesöket noterades även inlastning till befintliga företag, fläktar på tak och vissa andra
aktiviteter i området på östra sidan av Vattenverksvägen. Dessa bedöms dock inte ha den
ljudnivån så att de påverkar utredningsområdet. Mellan Allöverket och Kristianstad Mejeri finns
även en bussdepå. Något miljötillstånd för buller för denna finns inte enligt uppgift från
Länsstyrelsen.

3.6

BEFINTLIGA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

I området finns i dagsläget inga befintliga bullerskyddsåtgärder. Privat byggda lokala skärmar
ingår inte i beräkningen.
3.7

TRAFIKBULLER

3.7.1 VÄGTRAFIK
Källdata för vägtrafik har erhållits från Kristianstads kommun genom Helén Schrewelius och
kommer från utförda mätningar och uppskattningar från kommunens trafikstrateg.
Trafikplanerare hos Tyréns, Anna-Karin Ekström, har sedan utfört uppräkning till prognosår
enligt de anvisningar som erhållits. I tabellen sammanfattas trafikmängder som avser det
beräknade prognosåret 2040 samt andel tungtrafik och skyltad hastighet.
Tabell 7. Prognostiserad vägtrafik år 2040.

Väg

Trafikmängd

1)

Andel tung trafik

2)

Hastighet (km/h)

3)

Prognosticerad trafikmängd

Vattentornsvägen

7682

11%

40

Norretullsvägen

2264

4%

30 syd / 40 norr

Skjutstallavägen

1122

1%

40

Magasinsgatan norr

561

1%

40

Magasinsgatan syd

112

1%

30

1)Antal

fordon under ett årsmedeldygn.
andel tung trafik av den totala mängden tunga forton nattetid är antagen till 11% samt vid
uteplats maxtimme dagtid 8 %
3)Avser skyltad hastighet.
2)Antagen

3.7.2 SPÅRTRAFIK
Källdata för tågtrafik har erhållits av Peter Andersson, järnvägsplanerare på Tyréns (2017-12-12)
och är hämtat från Wikabana. I tabellen sammanfattas spårtrafiken som avser det beräknade
prognosåret 2040.

Tabell 8. Prognostiserad järnvägstrafik.

Tågtyp Sträcka

Antal tåg

1)

Maximal tåglängd

2)

Hastighet (km/h) 3)

Prognostiserad trafikmängd

Snitt 1 / 2 / 3 / 4

Öresundståg Hm-Cr

34

240

100 / - / - / -

Öresundståg Cr-Ck

34

240

- / 70 / - / 70
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Pågatåg Hm-Cr

88

225

80 / - / - / -

Pågatåg Cr-Kh

32

150

- / 70 / - / 70

Godståg Hm-Cr

5

600

- / - / 70 / 70

Godståg Cr-Ck
Hm = Hässleholm
Cr = Kristianstad
Ck = Karlskrona
Kh = Karlshamn

4

600

- / - / 70 / 70

1)

Antal tåg som passerar under ett årsmedeldygn.
tågtypens maximala totala längd.
3)Avser skyltad hastighet.
2)Avser

Snitt 4
Snitt 3

Snitt 1

Snitt 2

Figur 6: Översikt över de olika järnvägssnitten 1-4 som hänvisas till i tabell 7 ovan.
3.8

ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom utredningsområdet har 50 % hård mark antagits. Utanför utredningsområdet har vägar,
vatten, och parkeringsytor har ansatts som hård mark, i övrigt är marken mjuk.
Hushöjder på befintliga byggnader är ansatta efter överslag från platsbesök och Google maps.
Inga höjduppgifter har kunnat erhållas från Kristianstad kommun.
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4

RESULTAT

Nedan redovisas beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer på höjden 2 och 10 meter
relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna om 5 x 5 meter.
4.1

TRAFIKBULLER

För utredningsområdet ser ljudutbredningen för ekvivalent ljudnivå från väg och järnvägstrafik
ut som nedan, redovisad på en höjd 2m över mark. Gröna och blå fält <60 dBA dvs riktvärden för
bostäder klaras utan kompensationsåtgärder.
Mot Vattenverksvägen klaras riktvärde 60 dBA på ca 18m avstånd från vägkant för 2m över mark
samt på kortare avstånd för övre våningsplan. 65 dBA klaras på ca 5m avstånd från vägkant.
Mot järnvägen i norr klaras 60 dBA på ca 20m avstånd från spårmitt.

Figur 7: Utbredningskarta ekvivalent ljudnivå 2m över
mark för järnväg- samt vägtrafik år 2040.
4.2

INDUSTRIBULLER

4.2.1 VATTENVERKET
De beräknade ljudnivåerna från permanenta installationer inom Vattenverkets
verksamhetsområde är låga inom hela utredningsområdet. I södra delen där rättscentrum
planeras, beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till 25-30 dBA och inom de delar av området där
bostäder eventuellt planeras, beräknas ljudnivåer < 22 dBA på både 2m och 10m höjd. Se figur
nedan för 10m höjd över mark, nivåerna för lägre höjder är lägre än de redovisade på 10m.
Grundriktvärde dag 50 dBA, kväll 45 dBA och natt 45 dBA klaras inom hela utredningsområdet.
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Figur 8: Utbredningskarta för ekvivalent
ljudnivå 10m över mark för kontinuerliga
källor inom Vattenverket.
Vid ett elavbrott kommer reservkraftaggregatet automatiskt att gå igång och då blir de
beräknade ljudnivåerna betydligt högre. Inom södra delen beräknas den ekvivalenta ljudnivån bli
53-55 dBA och inom delen för bostäder 48-55 dBA för 2m höjd över marken, se figur 9 nedan.
För höjden 10 m erhålls istället 55-58 dBA i området för rättscentrum och 50-55 dBA för tänkt
bostadsområde.
Detta medför att grundriktvärden för externt industribuller kommer överskridas för perioden
kväll och natt och delar av området även för dagen inom de delar av bostadsområdet som inte
ligger i skärmat läge, dvs ligger skyddade bakom andra byggnader. Då körning av
reservkraftaggregat sker vid fåtalet tillfällen bedöms ett avsteg från riktvärden kunna accepteras.

Figur 9: Utbredningskarta för ekvivalent
ljudnivå 2m över mark med
reservkraftaggregat igång.
Störst bidrag från driftsfallet med reservkraftaggregatet igång ger den oskärmade skorstenen på
taket (nummer 6), möjlighet till insättning av ljuddämpare bör utredas. Då denna källan är så
pass dominerande ger en åtgärd på enbart denna källan en god effekt på de totala ljudnivåerna.
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4.2.2 ALLÖVERKET
Allöverket ligger på norra sidan av Blekinge kustbana och har ett avstånd på ca 30 m mellan
dess fastighetsgräns och utredningsområdets fastighetsgräns. I sydöstlig riktning är närmsta
bostäder skärmade och på ca 120 m avstånd från Vattentornsvägen i sydöstlig riktning. I
Allöverkets miljötillstånd från 2005 anges följande krav på ljudnivåer dag, kväll och natt, vid
närmsta bostäder.
Hämtat ur miljötillstånd:

I tillståndet beskrivs också verksamheten enligt följande:
Buller från anläggningen uppkommer vid ångutsläpp, fläktar och vid transporter.
Normalutsläppen för ånga är försedda med ljuddämpning liksom rökgasfläktarna. För befintlig
anläggning har det inte förekommit några klagomål avseende buller. Vid ansökt omfattning
2005 bedöms bullernivån inte att öka.
Redovisade beräkningar nedan är hämtade ur erhållet material, 2015-09-30 Allöverket -MEX, en
erhållen powerpoint presentation från Kristianstad kommun.
Vid normaldrift har utredningsområdet ekvivalenta
ljudnivåer inom intervallet 40-50 dBA dagtid kl 7-18
(antagen beräkningshöjd 1,5-2m, ingen redovisad
beräkningshöjd i underlag), se figur till vänster.
Observera att ljudnivåerna kan vara högre för högre
höjder då skärmning från tak, markdämpning kan
minska liksom mottagaravståndet.

Figur 10: Utbredningsberäkning hämtad från
underlag från Kristianstad kommun.
Beräkningen avser normaldrift och
beräkningshöjd är inte specificerad men
antagen till 1,5-2m över mark.

Vid normal drift bedöms grundriktvärde dagtid 50
dBA klaras vid bostäder. Ser bullersituationen likadan
ut nattetid överskrids Boverkets grundriktvärde 45
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dBA och tillståndet 40 dBA (förutsatt oskärmat läge). Skärmning av framförliggande kontorshus
kan medföra att riktvärden kan klaras.
Beräkningar har även utförts för flisning med ljuddämpning (kvällstid) och då uppgår nivåerna
till 45-55 dBA, dvs högre än grundriktvärdet för kväll 45 dBA och högre än vid normal drift.

I underlaget visas också att nivån kan
minskas ytterligare några dB med en flisvall
för och stora delar av utredningsområdet
innebär det att nivån minskas till under 50
dBA.
Ingen uppgift angående hur ofta flisning
förekommer i driften har hittats.
I planeringen, innan kompletterande
beräkningar utförts, bör planering ske med
utgångspunkt från att bostäder behöver
anpassas enligt Zon B. Dvs utformas med
en bullerdämpad sida riktad från industrin
vilken ska klara 45 dBA ekvivalent ljudnivå
dag, kväll samt 40 dBA ekvivalent ljudnivå
natt såväl som Lmax 55 dBA.

Figur 11: Utbredningsberäkning ovan avser beräkning
för flisning med ljuddämpning. beräkningshöjd är inte
specificerad men antagen till 1,5-2m över mark.
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4.2.3 KRISTIANSTAD MEJERI
Kristianstad mejeri ligger nordöst om utredningsområdet på ca 300m avstånd från närmsta
byggnad till utredningsområdet. I deras miljötillstånd från 2014-11-27 anges följande villkor för
buller:

Verksamhetens 3 st kontrollpunkter ligger i nordlig, östlig och sydvästlig riktning.
Från en utredning utförd av ÅF 2011-01-12 kommer nedanstående utbredningskarta. Några
enstaka källor som dominerande i riktning mot beräkningspunkt 1 nedan har dock åtgärdats
enligt utredning 2014 för att minska ljudnivån.

Figur 12 Utbredningsberäkning från utredning utförd av ÅF 2011-01-12. Beräkningshöjd är inte
specificerad men antagen till 1,5-2m över mark.
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I ovanstående utbredningskarta ses kurvorna för 55 och 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Avståndet
till beräkningspunkt 3 på Norra Vallvägen 6 är ca 500 m och är även skärmad av byggnader (inte
visad på utbredningskartan). Ljudnivån bedöms kunna klara ca 45 dBA vid fasader i norra delen
av det aktuella området i markplan och för fasader, vilka är skärmade av byggnader. För högre
höjder kan nivån vara högre. En avstämning av ljudnivån för högre våningsplan bör beaktas och
eventuella kompletterande beräkningar utföras i samråd med Kristianstad mejeri. I planeringen,
innan kompletterande beräkningar utförts, bör planering ske med utgångspunkt från att
bostäder behöver anpassas enligt Zon B. Dvs utformas med en bullerdämpad sida riktad från
industrin vilken ska klara 45 dBA ekvivalent ljudnivå dag, kväll samt 40 dBA ekvivalent
ljudnivånatt såväl som Lmax 55 dBA.
4.2.4 BUSSUPPSTÄLLNINGSPLATS
Bedöms inte påverka planområdet så den behöver inte flyttas för att en utbyggnad ska kunna
ske. Vid en ny lokalisering i närområden bör dock hänsyn tas till var bostäder planeras och
ligger dessa på nära avstånd kan det vara bra att förbereda en plats för en eventuell
bullerskyddsskärm om behov uppstår. Med angiven information genom region Skåne, att
tomgångskörning inte förekommer, kan enklare beräkningar av ekvivalent ljudnivå och
maximalnivå utföras för en tänkt vändslinga för att kontrollera att avstånden till bostäder och
tänkt fasadisolering är tillräcklig för att klara inomhusnivåer. Ett avstånd på 25m kan användas
som riktlinje och baseras på att klara fem överskridande av maxnivå 70 dBA nattetid vid en
hastighet 30 km/h för 10 tunga fordon/natt. Dock kan lågfrekvent buller, från exempelvis
bussar, fortfarande uppfattas som störande.

5

SLUTSATSER

5.1

RÄTTSCENTRUM

Vid placering av rättscentrum, finns inga riktvärden utomhus att beakta för planerade lokaler.
Inomhus finns krav på ljudnivå enligt BBR som varierar beroende på användningsområde. Större
konferensrum, samlingslokaler och vårdrum för sömn och vila, har 5 dB strängare krav jämfört
med kontorsrum. Vi rekommenderar att dessa inte förläggs direkt ut mot järnvägsspåren på
korta avstånd då det kan medföra höga kostnader om större glaspartier erfordras med höga
ljudkrav.
5.2

BOSTÄDER

Beräknade trafikbullernivåer från järnvägstrafik visar att riktvärden för ekvivalent ljudnivå 60 dBA
kommer att kunna klaras med den exemplifierade tänkta placeringen med P-hus och kontor
längst i norr ut mot järnvägen som ett skydd för bakomliggande bostäder. För mindre
lägenheter < 35 m2 är riktvärdet 65 dBA. Även om p-hus och kontor inte placeras som en
skyddande rad närmst järnvägen ses goda möjligheter att klara trafikbullerriktvärdena om
avståndet till järnvägen för första bostadshusraden anpassas. Mot Vattenverksvägen behöver
avståndet vara ca 18 m respektive 5 m för att 60 dBA samt 65 dBA ekvivalent ljudnivå ska klaras.
Förläggs bostäder närmre krävs att kvartersstrukturen i området möjliggör så att hälften av
rummen i varje lägenhet kan förläggas mot en sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och 70 dBA
maximal ljudnivå klaras. Detta medför exempelvis att breda öppna stråk rakt igenom området
bör undvikas för att undvika maxnivåer från järnvägen.
Gemensamma uteplatser kan förläggas på i markplan på exempelvis bullerskyddande
innergårdar, skärmat bakom byggnader eller med lokal avskärmning för att riktvärden 50 dBA
ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå ska klaras.
Allöverket samt Kristianstads mejeris ljudnivåer medför att det bör planeras för att de närmsta
bostäderna mot järnvägen anpassas enligt zon B. Detta medför att bostäder uppförs med en
hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida där ekvivalent ljudnivå 45 dBA dag/kväll samt
40 dBA natt samt maximalnivå 55 dBA från industribuller klaras. Utifrån sammanställt underlag
bedöms framförallt 45 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas kvällstid vid flisning från Allöverket.
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En alternativ möjlighet är om kontorsbyggnader, p-hus placeras på ett sådant sätt att de skärmar
bakomliggande bostäder, så att ljudnivåer enligt zon A för industribuller klaras. Exempelvis
genom en liknande utformning enligt Jernhusets förslag. Kompletterande beräkningar i
samarbete med Allöverket respektive, Kristianstad mejeri är att rekommendera för eventuell
verifiering av möjlighet att bygga enligt zon A.
Vid en eventuell bussuppställningsplats i anslutning till bostäder kan avståndet 25m vara
vägledande mellan bussuppställningsplats och bostad för att klara riktvärden för maximal
ljudnivå vid bostadsfasad (utifrån erhållna uppgifter och redovisade förutsättningar).

6

BILAGA – UTBREDNINGSKARTOR
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägoch järnvägstrafik

Teckenförklaring
Bostad
Befintlig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana
Spårmitt
Spårlinjekälla

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040
2 m över mark i dBA
50
55
60
65
70

<
>=

50
55
60
65
70
75
75

BESTÄLLARE: Jernhusen
OMRÅDE: Rättscentrum, Kristianstad
UPPDRAG: 255668
HANDLÄGGARE: Mpr
GRANSKAD: Mex
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1500
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BILAGA: AK01

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägoch järnvägstrafik

Teckenförklaring
Bostad
Befintlig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana
Spårmitt
Spårlinjekälla

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2040
2 m över mark i dBA
60
65
70
75
80

<
>=

60
65
70
75
80
85
85

BESTÄLLARE: Jernhusen
OMRÅDE: Rättscentrum, Kristianstad
UPPDRAG: 255668
HANDLÄGGARE: Mpr
GRANSKAD: Mex
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1500
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BILAGA: AK02

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från
Vattenverket inkl reservkraftaggregat

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Vattenverket med cistern

Vattenverket med cistern

Befintlig byggnad

Befintlig byggnad

Vägbana

Vägbana
Spårmitt

Spårmitt

Ljudkälla Vattenverket

Ljudkälla Vattenverket
Vattentorn

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040
2 m över mark i dBA
30
35
40
45
50

<
>=

30
35
40
45
50
55
55

BESTÄLLARE: Jernhusen
OMRÅDE: Rättscentrum, Kristianstad
UPPDRAG: 255668
HANDLÄGGARE: Mpr
GRANSKAD: Mex
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:2500
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BILAGA: AK03

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från
Vattenverket kontinuerlig drift
exkl reservkraftaggregat

Teckenförklaring
Vattenverket med cistern
Befintlig byggnad
Vägbana
Spårmitt
Ljudkälla Vattenverket
Vattentorn

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040
2 m över mark i dBA
30
35
40
45
50

<
>=

30
35
40
45
50
55
55

BESTÄLLARE: Jernhusen
OMRÅDE: Rättscentrum, Kristianstad
UPPDRAG: 255668
HANDLÄGGARE: Mpr
GRANSKAD: Mex
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:2500
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2018-02-01
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m

BILAGA: AK04

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från
Vattenverket kontinuerlig drift
exkl reservkraftaggregat

Teckenförklaring
Vattenverket med cistern
Befintlig byggnad
Vägbana
Spårmitt
Ljudkälla Vattenverket
Vattentorn

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040
10 m över mark i dBA
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<
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BESTÄLLARE: Jernhusen
OMRÅDE: Rättscentrum, Kristianstad
UPPDRAG: 255668
HANDLÄGGARE: Mpr
GRANSKAD: Mex
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:2500
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BILAGA: AK05

