
Ramboll Sweden AB 
Org. nummer 556133-0506 
 

 

 Confidential

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Lessebo kommun 
 

 Bullerutredning DP Härden 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ramboll Sweden AB 
Org. nummer 556133-0506 
 

 

 Confidential

Bullerutredning 
Dp Härden 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektnamn:          Bullerutredning Dp Härden 9 
Projekt nr:              1320065660 
Mottagare:              Lessebo kommun 
Typ av dokument:   Rapport 
Version:                 1 
Datum:                  2023-03-03 
Uppdragsledare:     Gustaf Frid 
Handledare:           Pontus Olausson 
Granskad av:         Gustaf Frid 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Denna trafikbullerutredning ska ligga till grund för detaljplan för fastigheten 
Härden 9 m.fl. Utredningen redovisar hur befintliga och planerade bostäder 
kommer att påverkas av trafikbuller från närliggande vägar.  
 
Befintlig bostadsbebyggelse uppfyller riktvärden i trafikbullerförordningen. 
Riktvärden för ljudnivå vid fasad i trafikbullerförordningen uppfylls vid tomtgräns 
för alla ytor där ny bebyggelse planeras. 
På de obebyggda tomterna krävs ingen specifik planbestämmelse som reglerar 
planlösning med hänsyn till buller då ekvivalent ljudnivå vid fasad underskrider 
60 dBA. Däremot överskrids riktvärden för uteplats för ekvivalent ljudnivå på 50 
dBA och maximal ljudnivå på 70 dBA inom de båda obebyggda tomterna. 
Möjligheterna bedöms dock som goda att utforma bostadsbyggnader så att 
riktvärden för ljudnivå på uteplats uppfylls genom att uteplats skärmas. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande användningar så att 
de stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva 
möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering av centrumverksamheter i 
bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. Syftet med bullerutredningen är att redovisa hur befintliga 
och planerade bostäder kommer att påverkas av trafikbuller från närliggande vägar. 

1.2 Utredningsområdet 
Planområdet är beläget i centrala delarna av Lessebo. Omgivningen karakteriseras av 
villabebyggelse, kommunbyggnader och livsmedelbyggnader.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild över utredningsområdet 

1.3 Bebyggelseförslag 
 

För detaljplan för framtida bebyggelseförslag utreds två ytor för ny bostadsbebyggelse. Dessa ytor 
är markerade med A och B i figur 2. På resterande ytor kommer befintliga byggnader behållas i 
nuvarande utformning och med nuvarande verksamheter.  
 

 
 

 
 

 
 

Storgatan 
(Södra) 
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Figur 2. Översiktsbild över bebyggelseförslag. 
 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Studerat scenario 
Bullerutredningen studerar bullernivåer för följande scenarier. 

 Nuläge (2023): Beräkning av buller från närliggande vägar. 
 Prognos (2040): Beräkning av buller år 2040 från närliggande vägar med generell 

trafikökning. 

2.2 Indata 
Följande underlag från Lessebo kommun har använts i utredningen 
 

 Höjddata från Lantmäteriets geodatabas1 
 Illustrations/skiss över området i dxf-format2 
 Trafikmätning hämtad från Trafikverket vägdatabas3 

 

 
1 Lantmäteriet. Geotorget, Laserdata Nedladdning, skog. Lantmäteriet. https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/produkter/laserdata-

nedladdning-skog (Hämtad 2023-02-20) 
2 Lessebo kommun, Härden_kartläggning.dwg, Lessebo kommun. (Hämtad 2022-02-20) 
3 Trafikverket, NVDB på webben, Trafikverket, 2023. NVDB på webb (trafikverket.se) (Hämtad 2023-02-20) 

A 

B 
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2.3 Trafikflöden och hastigheter 
Underlaget för trafiken på vägarna i området och den planerade bebyggelsen är hämtade från 
Trafikverkets trafikflödeskarta4. För framtida trafikflöden har trafiken räknats upp till år 2040. 

2.3.1 Trafikalstring 
I tabell 1 beskrivs den bebyggelse som planeras inom planområdet och som har använts i 
Trafikverkets alstringsvertyg5. I verktyget har generella kvoter använts så som arbetsresor, 
fritidsresor och serviceresor för att uppskatta alstringen från planområdet. 
 
Trafikalstringsvertyget är ett planeringsstöd utformad för att underlätta skattning av trafikalstring i 
samband med planering av nya eller befintliga områden och kan användas för bil-och 
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Antagande för Trafikalstringsvertyget baseras på 
befintliga byggnader inom planområdet vilket omfattar kontor, detaljhandel, stormarknad, 
närbutik och restaurang samt framtida bostadsbebyggelse. Uppskattning av bostadsbebyggelse 
sker uppskattas genom BTA (Brutto total area) vilket innebär den fastigheten där det är möjligt att 
bygga bostäder på. I detta projekt användes alstringsvertyget för att uppskatta trafiken på 
Bruksgatan som går genom planområdet, alstringsvertygets bedömning redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Trafikalstring  

Exploatering ÅDT 
ICA 215 
Pizza/Grill 28 
Bankomat 18 
C.E kläder 268 
Lessebo livs 15 
Barnavårdscentral 30 
Bostäder 45 
Total 619 

 
Altringsveryget uppskattar 619 fordonsrörelser per dag. Då alstringsveryget inte uppskattar 
genomfartstrafik vilket bedöms förekomma på Bruksgatan uppskattas trafiken högre – till 1000 
fordonsrörelser per dag. 

2.3.2 Trafikuppräkning 
Trafikverkets basprognos 20406 har använts som underlag, där en uppräkning på 1,2% för 
personbilar antas ske årligen och 1,8% för tunga fordon (giltig uppräkning till år 2040). Tabell 2 
visar dagens trafik på de respektive vägarna som används i beräkningarna.  

2.3.3 Sammanställning av trafikuppgifter 
Stationsgatan trafik räknas upp utifrån trafiksiffror från år 2008. Då senaste mätningen 
genomförde år 2020 under coronapandemin kan trafiksiffrorna det året underskatta antalet 
personbilar och överskatta andelen tung trafik på vägen. 

Tabell 2. Trafikflöden för 2022 och 2040 samt trafikalstring från planområdet 

Gata ÅDT, 
dagens 
situation 
(2023) 

Andel tung 
trafik, 
dagens 
situation 

ÅDT, år 
2040 

Andel tung 
trafik, år 
2040 

Skyltad 
hastighet7 

 
4 Trafikverket, vägtrafikflödeskartan, Trafikverket, 2023. Vägtrafikflödeskartan (trafikverket.se) (Hämtad 2023-03-03) 
5 Trafikverket, Trafikalstringsvertyget, Trafikverket, 2023. Projektlista - Trafikalstringsverktyg (trafikverket.se) (Hämtad 2023-03-03) 
6 Trafikverket, Trafikuppräkningstal EVA, Trafikverket 2023. trafikupprakningstal-eva-20200615.pdf (trafikverket.se) (Hämtad 2023-03-03) 
7 Trafikverket, NVDB på webben, Trafikverket, 2023. NVDB på webb (trafikverket.se) (Hämtad 2023-02-20) 
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Storgatan söder 5876 f/d 14,1 % 7327 
f/d 

15,5 % 60 km/h 

Storgatan norr 6333 f/d 12,6 % 7883 
f/d 

13,8 % 40 km/h 

Stationsgatan  976 f/d 15,3 % 1219 
f/d 

16,6 % 40 km/h 

Cirkulationsplats 3110 f/d 13,1 % 3873 
f/d 

14,3 % 40 km/h 

Bruksgatan 1000 f/d 13 % 1262 14,3 % 40 km/h 

 

3. BERÄKNINGSMETOD 

Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 
(Naturvårdsverket rapport 4653) i programmet SoundPLAN version 8.2. I beräkningsprogrammet 
har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar markytor, byggnader, vägar och 
bullerskärmar.   
 
Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i 
rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bland annat på avståndet från vägen och 
bedöms vara cirka 1 dB på 50 m avstånd och cirka 3 dB på 200 m avstånd.  
 
Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste fordonspassagen. Om 
antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar ljudnivån det aritmetiska medelvärdet av 
passagerna, enligt Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler”.  
 
Beräkningarna av ljudutbredningen har utförts 1.5 meter ovan mark och med en punkttäthet av 
5x5 meter. 
 
Beräkningarna visar ljudutbredningen för en situation vid neutrala eller måttliga 
medvindsförhållande (0-3 m/s medvind) från vägen till beräkningspunkten och motsvarar samma 
situation som om buller skulle mätas under neutrala väderförhållanden. Detta är en situation som 
beräkningarna syftar till det vill säga att kunna beräkna samma ljudnivå som man mäter. 
Beräkningarna visar den högsta ljudnivån som kan inträffa vid något tillfälle under ett år med 
väderförhållanden enligt ovan.  
 
Ljudnivåer vid byggnadfasad där det inte finns någon planerad byggnadsvolym beräknad som 
frifältvärde vid tomtgräns för 2, 5.5 och 9 meter över mark. 
 
Resultatet vid byggnadsfasad visas som ljudnivå i fritt fält, det vill säga det infallande ljudet vid en 
fasad utan inverkan av ljudreflexer i den egna fasaden men med inverkan av närliggande 
byggnader. Samtliga beräkningar har gjorts med en ljudreflex i fasad eller annat reflekterande 
föremål, exempelvis bullerskärmar. 
 

4. 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.  
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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 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 3. 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 2 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. 

5. RIKTVÄRDEN 

5.1 Trafikbuller vid 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 
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riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så 
att följande nivåer ej överskrids: 
 

 
 

I 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. Maximal ljudnivå vid fasad får, enligt Boverket – Frågor och svar om buller, inte 
överskridas mer än 5 gånger per natt. 

II 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, 35 kvm eller mindre, 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 både balkonger såväl 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 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 byggnadstekniska egenskaper. 
Bullerutredningen utvärderar därmed inte beräknade ljudnivåer mot dessa riktvärden utan det bör 
säkerställas i ett senare skede att dessa riktvärden inte överskrids. 
 

6. RESULTAT 

Beräkningsresultaten redovisas i kapitel 5 och i bilaga 1–3. I bilagorna redovisas ljudutbredning för 
dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ljudnivå vid fastighetsgräns beräknas på 2, 5.5 
och 9 meters höjd ovan mark.  

6.1 Trafikbullerberäkning 2023 
Ekvivalent ljudnivå på 60 dBA underskrids inom hela planområdet. Maximal ljudnivå överskrider 70 
dBA på stora delar av yta A och yta B underskrider 70 dBA inom hela fastigheten.  

6.2 Trafikbullerberäkning 2040 
Ekvivalent ljudnivå på 60 underskrids inom hela planområdet. Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA 
på stora delar av yta A och yta B överskrids 70 dBA på nordöstra delen av fastigheten på 

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå I 
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå II 
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beräkningshöjd 5,5 meter. Övriga beräkningshöjder underskrider maximal ljudnivå på 70 dBA 
inom hela fastigheten. 

6.3 Uteplats 
Ekvivalent ljudnivå överskrider 50 dBA på stora delar av yta A och B. Maximal ljudnivå överskrider 
70 dBA på yta A men underskrider 70 dBA inom hela Yta B.  

7. SLUTSATS 

Befintlig bostadsbebyggelse uppfyller riktvärden i trafikbullerförordningen. Riktvärden för ljudnivå 
vid fasad i trafikbullerförordningen uppfylls vid tomtgräns för alla ytor där ny bebyggelse planeras. 
På de obebyggda tomterna krävs ingen specifik planbestämmelse som reglerar planlösning med 
hänsyn till buller då ekvivalent ljudnivå vid fasad underskrider 60 dBA. Däremot överskrids 
riktvärden för uteplats för ekvivalent ljudnivå på 50 dBA och maximal ljudnivå på 70 dBA inom de 
båda obebyggda tomterna. Möjligheterna bedöms dock som goda att utforma bostadsbyggnader 
så att riktvärden för ljudnivå på uteplats uppfylls genom att uteplats skärmas. 
 
 
 
 
 
 
 


