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Sammanfattning 
 
I samband med detaljplan för Hovmantorp 6:1, i Lessebo kommun, har en 
utredning utförts avseende trafikbuller  från närliggande vägar och järnväg. 
Planen syftar till att möjliggöra för bostäder inom den nordöstra delen av 
fastigheten. Planområdet består idag av skogsmark.  
 
Inget byggnadsförslag är framtaget i dagsläget varför det inte redovisas något 
förslag till ny bebyggelse på bilagorna. Beräkning av trafikbuller gjorts primärt 
utan byggnadsförslag inom planområdet. För att illustrera en möjlig situation med 
radhus och parhus redovisas exempel med ny bebyggelse i rapporttexten. 
Trafikuppgifter på väg 25 samt Storgatan har hämtats från Samrådsunderlag Väg 
25 Hovmantorp-Lessebo.  
 
Med exempelbebyggelse för parhus eller radhus beräknas 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå överskridas vid fasad mot öst mot Storgatan. Då 60 dBA överskrids bör 
nya bostadshus utformas så att hälften av bostadsrummen är vända mot en 
ljuddämpad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
klaras. Enligt beräkning kan riktvärden för ljuddämpad sida klaras för parhus om 
byggnaderna är utformade med långsida utmed Storgatan. Samma gäller för 
radhus.   
 
Inom planområdet bedöms det vara möjligt att uppföra uteplats och där 
riktvärdena klaras. Utan ny bebyggelse överskrids riktvärden för uteplats inom 
nästan hela planområdet. Med byggnader beräknas riktvärden klaras på ytor väst 
om byggnaderna i nära anslutning. Möjlighet kan finnas att skärma vissa 
uteplatslägen så att riktvärdena kan klaras. 
 
Förslag till planbestämmelser 
 
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. 
 
Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 
dBA och maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 
 
Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt 
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 
 
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  
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1. Inledning 

1.1 Förutsättningar och syfte 

Lessebo kommun arbetar med en detaljplan, del av Hovmantorp 6:1, för ny 
bostadsbebyggelse i nordvästra delen av Hovmantorp, Lessebo kommun. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse inom planområdet. 

1.2 Utredningsområdet och bebyggelseförslag 
 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och omfattar 
en del av fastigheten om cirka 6700 kvadratmeter. I öst gränsar planområdet till 
Storgatan (väg 847) samt cirka 60 m öster om planområdet och Storgatan ligger 
väg 25. Cirka 450 meter söderut ligger järnvägen Kust till kustbanan. I direkt 
anslutning till planområdet i söder finns befintlig bebyggelse bestående av 
fristående villor.  
 
Omfattningen av planområdet visas med röd markering i figur 1. Planen syftar till 
att komplettera befintlig bostadsbebyggelse i närområdet med ytterligare 
bostäder. Den huvudsakliga bullerpåverkan kommer från Storgatan samt väg 25, 
vilka båda ligger nordväst om planområdet. Väg 25 planeras att byggas om till 
mötesseparerad väg förbi Hovmantorp och detta kommer att föranleda en 
hastighetsanpassning till 100 km/tim. Hastigheten på väg 25 är idag 90 km/tim. 
förbi planområdet. 
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Figur 1. Översiktbild med planområdet markerat med rött (figur från 
”Planbeskrivning för del av fastigheten Hovmantorp 6:1, 2021-08-12”) 

 
 

 

Figur 2. Planområdet visas i figuren med streckad linje, figur från Plankarta 
Hovmantorp 6:1, Lessebo kommun. 

 

Inget byggnadsförslag är framtaget i dagsläget varför ingen ny bebyggelse inom 
planområdet visas på bilagorna. Enligt planbeskrivning kan det bli tal om radhus 
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eller parhus. Beräkning har utförts med dessa två alternativ för att se möjligheten 
utav alternativen utifrån ett bullerperspektiv.  

2. Förutsättningar 

2.1 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) och spårtrafik 
(Naturvårdsverkets rapport 4936) i programmet SoundPLAN version 8.2. I 
beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar 
markytor, byggnader, vägar och spår. 

Noggrannheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp 
av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Noggrannheten är cirka 3 dB 
på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 m avstånd. Noggrannheten i beräknad 
ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4935 
från Naturvårdsverket, och bedöms vara cirka 2 dB nära spåret och cirka 3 dB på 
upp till 300 – 500 m avstånd. Noggrannheten hos maximala ljudnivåer från tåg 
bedöms vara cirka 4 dB. 

Maximal ljudnivå från vägtrafik avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste 
fordonspassagen under respektive tidsperiod (maximal trafiktimma och nattetid kl. 
22-06). Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar ljudnivån det 
artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i 
bostäder och lokaler). För spårtrafik definieras maximal ljudnivå av respektive 
tågpassage. 

 
Följande indata har använts i beräkningsmodellen: 

 Baskarta: Underlag bullerutredning, delavhovmantorp.dwg 2021-10-25, 
mottaget 2021-10-25 

 Plankarta för del av Hovmantorp 6.1.pdf, mottaget 2021-10-25 
 Planbeskrivning för del av Hovmantorp 6.1.pdf, mottaget 2021-10-25 
 Länsstyrelsens samrådsyttrande.pdf 2021-10-05, mottaget 2021-10-25 
 Trafiksiffror: Trafikuppgifter hämtat från Trafikverkets 

trafikflödesmätningar samt ”Samrådsunderlag – Väg 25 Växjö – Kalmar, 
delen Hovmantorp-Lessebo, vägplan, 2021-11-02. 
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2.2 Trafikflöden och hastigheter 
 
Vägtrafik 

För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 
delen Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02. 

Granvägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om 
planområdet.  Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för beräkning av 
antal fordon baserat på antal boende och vilken typ av boendeform. I tabell 1 
visas ÅDT och andelen tung trafik för de olika vägarna. 
 
Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad som visas nedan för vägavsnittet 
Furuby fram till där väg Storgatan ansluts. Efter ombyggnad av väg 25 förbi 
Hovmantorp kommer hastigheten att anpassas från dag 90 km/tim. till 100 
km/tim.  
 

Tabell 1. Trafikuppgifter, vägtrafik, för nuläge och prognosår 2045, enligt 
Samrådsunderlag väg 25.  

 

*tung trafik antas ha hastighet 90 km/tim. 
 
  

Väg 

Nuläge 2021 Prognos 2045 

ÅDT 
 

Tung 
trafik 
(%) 

 

Hastighet 
(km/tim.) 

ÅDT 
Tung 
trafik 
(%) 

Hastighet 
(km/tim.) 

Storgatan  1660 12 60 2220 14 60 

Riksväg 25 5080 16 90 6870 18 100/90* 

Granvägen 95 0 40 95 0 40 
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Järnvägstrafik 
Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket 
(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Trafiken för 2020 
och prognosår 2040 visas i tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan, för nuläge och prognosår 2040.  

  

Tågtyp 
ÅDT 

(2021) 
ÅDT 

(2040) 
Medellängd 

(m) 
Maxlängd 

(m) 
Hastighet 
(km/tim.) 

Godståg  2,6 1,3 578 630 100 

Pass 7,4 - 150 254 120 

X31 22,2 - 85 160 120 

X60 
(EC250) 

- 29,8 125 250 120 

X60 - 22,8 75 75 120 
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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. Mest kommer störande påverkan från 
trafikbuller som vägar eller järnvägar, men också flygtrafik. 

Redan sedan 2002 följer alla EU medlemmar samma direktiv för att undersöka och 
minimera bullerpåverkan (2002/49/EC) i samhället. Med tanke på en växande 
urbanisering (UN, 2018) växer också utmaningar i hantering av bullerfrågor. 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador 
(6553 Naturvårdsverket).  

Ramboll tar ansvar för hållbara städer och god hälsa i allt vi gör. Bullerutredningar 
har direkt påverkan till förståelse av bullermiljön och vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att skapa en bra ljudmiljö. Härmed följer vi direkt vårt ansvar 
gentemot FN:s globala hållbarhetsmål. 

Minskat buller har positiv påverkan på mål 3 – god hälsa och välbefinnande och på 
mål 11 – hållbara städer och samhällen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tekniskt om buller 
För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dBA. 
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 medelljudnivån 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. 
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Figur 3. Exempel på ljudtrycksnivåer 

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 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA 
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  
 

3. Riktvärden 

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 justeringar av förordningen gjorts i samband med den 
beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i 
planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att 
ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga: 
 

 
 

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 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 nattetid kl. 22.00–06.00.  
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 
 
Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå  

Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå  
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Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla 
trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. 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.  
 
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 som 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 i närområdet 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 beskriver de ljudnivåer som 
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller. 

4. Resultat 

Beräkningsresultaten redovisas i bilagorna 1:1 till 3:1. I bilagorna 1:1-
2:3redovisas ljudutbredning på två meters höjd ovan mark för 
dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå. Bilaga 3:1 redovisas ljudutbredning 
på fem meters höjd ovan mark för dygnsekvivalent ljudnivå.  

Bilaga 1:1 samt bilaga 2:1 avser ekvivalentnivåer och bilaga 1:2-3 samt bilaga 
2:2-3 avser maximalnivåer. Bilaga 1:1-3 visar ljudutbredning för ett nuläge. 
Bilaga 2:1-2 visar ljudutbredning för prognosår 2045.  

Inget byggnadsförslag finns idag framtaget vilket innebär att inget 
byggnadsförslag visas på bilagorna. Enligt planbeskrivning kan det bli tal om 
radhus eller parhus. Beräkning har utförts med dessa två alternativ för att se 
möjligheten utav alternativen utifrån ett bullerperspektiv.  
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4.1 Beräkningsresultat – prognosår 2045 

Ekvivalent ljudnivå  
Utan byggnader beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå klaras cirka 37 
meter in från östra planområdesgräns i norr samt 14 meter på planområdet i 
söder för våningsplan ett, se bilaga 2:1. På fem meters höjd vilket representerar 
våningsplan två, beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå klaras cirka 50 meter 
in på östra planområdesgräns i norr samt 37 meter in på planområdet i söder.  
 
Maximal ljudnivå 
Utan byggnader beräknas 70 dBA maximal ljudnivå klaras cirka 27 meter in från 
östra planområdesgräns för våningsplan två. 
 
Med ny bebyggelse som radhus beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå att 
överskridas vid fasad mot Storgatan (öst). Se figur 4. Ekvivalent ljudnivå 
beräknas variera mellan 60-63 dBA vid fasad mot Storgatan. Vid fasaderna mot 
väst, vid bullerskyddad sida, beräknas ekvivalent ljudnivå inom 40-48 dBA. 
Byggnaderna bör utformas så att hälften av bostadsrummen har tillgång till en 
tyst sida där 55 dBA inte överskrids.  

Om nya byggnader utformas som parhus bör placering enligt figur 4 (markering 1) 
undvikas. Om parhusen placeras med kortsida mot Storgatan kan det vara svårt 
att åstadkomma en ljuddämpad sida. Utmed långsidorna bedöms det vara svårt 
att klara 55 dBA. Parhus bör utformas som byggnad 2 i figuren nedan. Det kan 
även bli problematiskt att åstadkomma en tyst sida för byggnaden i norr även om 
långsidan går parallellt med Storgatan. För radhusexemplet nedan bedöms det 
vara möjligt att åstadkomma en ljuddämpad sida.  

Uteplats 

Enligt trafikbullerförordningen (2015:216) bör ljudnivån vid uteplats inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Utan 
byggnader beräknas maximal ljudnivå klaras cirka 27 meter från den östra 
planområdesgränsen. Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids inom hela 
planområdet utan ny bebyggelse. Om ny bebyggelse utförs med radhus bedöms 
det vara möjligt att uppföra uteplatser i anslutning till byggnaderna som uppfyller 
detta riktvärde. Radhus kommer att skärma huvuddelen av det buller som alstras 
av Storgatan och väg 25 att riktvärdena på uteplats kan klaras vid den västra 
ljuddämpade fasaden. För parhus beräknas det vara möjligt att anlägga 
ljuddämpade uteplatser vid den västra fasaden, förutom byggnad i norr som är 
mer bullerutsatt. Här kan möjligtvis uteplatser skärmas för att klara riktvärdena. 
Detta bör dock kontrolleras i samband med vald utformning av husen. 
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Figur 4. Exempel med parhus och radhus, ekvivalent ljudnivå prognosår 2045. 

 

5. SLUTSATS 

Beräkningarna visar att utan ny bebyggelse inom planområdet överskrids 
riktvärden för nya bostäder på nästan halva planområdet utmed Storgatan. Med 
ny bebyggelse i form av radhus eller parhus beräknas ekvivalent ljudnivå inom 
61-63 dBA vid fasad mot Storgatan (mot öst). Då 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad överskrids bör bostäderna utformas så att hälften av bostadsrummen har 
tillgång till en tyst sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå klaras. Vid ljuddämpad fasad i väst beräknas ekvivalent ljudnivå inom 39-
48 dBA samt maximal ljudnivå inom 43-61 dBA, vilket innebär att bostäder bör 
kunna åstadkommas där riktvärdena klaras. 
 
För studerat exempel med radhus bedöms det kunna gå att åstadkomma en 
ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ny bebyggelse 
planeras med parhus kan det vara svårare att åstadkomma en ljuddämpad sida 
med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå.  
 
Utan byggnader beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplats 
överskridas inom nästan hela planområdet. Maximala ljudnivåer om högst 70 dBA 
beräknas cirka 27 meter in från östra planområdesgräns. Med radhus eller parhus 
bedöms det vara möjligt att uppföra en uteplats vid den ljuddämpade västra 
fasaden som uppfyller riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. 
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Nuläge - Ljudnivå från järnvägstrafik
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 1:3

Teckenförklaring

            

Befintlig bebyggelse

Planområde

Ljudnivåer dB(A)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 18/11/2021

Detaljplan Hovmantorp 6:1

Projektnummer:1320053125
Resultatfil: 2
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Prognos 2040 - Ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 2:1

Teckenförklaring

            

Befintlig bebyggelse

Planområde

Ljudnivåer dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 18/11/2021

Detaljplan Hovmantorp 6:1

Projektnummer:1320053125
Resultatfil: 16

Skala A4 1:1500
0 10 20 30 40

m

Ekvivalent ljudnivå_LAeq



Prognos 2045 - Ljudnivå från vägtrafik
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 2:2

Teckenförklaring

            

Befintlig bebyggelse

Planområde

Ljudnivåer dB(A)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 18/11/2021

Detaljplan Hovmantorp 6:1

Projektnummer:1320053125
Resultatfil: 16
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Prognos 2045 - Ljudnivå från järnvägstrafik
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 2:3

Teckenförklaring

            

Befintlig bebyggelse

Planområde

Ljudnivåer dB(A)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 18/11/2021

Detaljplan Hovmantorp 6:1

Projektnummer:1320053125
Resultatfil: 16

Skala A4 1:1500
0 10 20 30 40

m
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Prognos 2045 - Ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
Ekvivalent ljudnivå 5 meter ovan mark

Bilaga 3:1

Teckenförklaring

            

Befintlig bebyggelse

Planområde

Ljudnivåer dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 18/11/2021

Detaljplan Hovmantorp 6:1

Projektnummer:1320053125
Resultatfil: 18
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