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T E S  Ingenjörsbyrå

1	 BAKGRUND 

På fastigheterna Ösby 1:17 och Näsbo 1:47 pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra 
byggnation av nya flerbostadshus. Fastigheterna ligger i Vittinge, 1 mil öster om Heby i Uppsala län, 
se Figur 1 nedan. På Näsbo 1:47 finns idag en förskola och på Ösby 1:17 ligger ett utegym. I övrigt 
består området av naturmark. Fastigheterna avgränsas i söder av Gamla Landsvägen och i öster av 
Västbergavägen. Lite längre söderut passerar Väg 72 och järnväg Dalabanan.   

Figur 1. Fastigheternas läge markerat med röd ring. (Kartmaterial från Lantmäteriet) 

Metria jobbar på uppdrag åt Heby kommun med framtagandet av detaljplanen och har i sin tur gett 
TES Ingenjörsbyrå i uppdrag att utföra en trafikbullerberäkning för att utreda vilka ljudnivåer trafiken 
på närliggande vägar och järnväg kommer ge upphov till på de två fastigheterna. 

Som underlag till utredningen har digital grundkarta med markhöjder daterad 31 mars 2022 legat. 
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2	 BERÄKNINGSMETOD 

Ljudnivåerna för trafikbuller har beräknats enligt nordisk beräkningsmodell för väg- och 
spårtrafikbuller. Beräkning och redovisning av ljudnivåer har genomförts med programmet 
SoundPLAN 8.2. Som beräkningsunderlag använder programmet en 3D-modell av områdets 
terräng, vägar med trafikdata, byggnader och markens hårdhet.  

I den här beräkningen har hela fastigheten Ösby 1:17 satts till hård mark (asfalt) eftersom något 
bebyggelseförslag inte tagits fram än och för att vara på säkra sidan. Vägar är beräknade som hård 
mark och trädgårdar och naturmark som mjuk mark.  

3	 TRAFIKMÄNGD 

3.1 Vägar 
Trafikmängden på Väg 72 har hämtats från Trafikverkets Trafikflödeskarta. Mätningen är genomförd 
år 2019 och har sedan räknats upp till år 2022 enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal. Vid 
beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen, och därför har trafikmängderna även räknats upp till år 2040.  

Enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal antas personbilstrafiken öka med 1,1 % per år och 
lastbilstrafiken med 2,0 % per år fram till år 2040 i den aktuella regionen (källa: ”Trafikuppräkningstal 
för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065”). 

Även trafiken på Ösbyvägen längre söderut har tagits med i beräkningen. Trafikmängden är hämtad 
från Trafikflödeskartan från en mätning genomförd år 2019.  

Trafikmängderna på närliggande Gamla Landsvägen och Västbergavägen finns inte inmätta och 
antalet fordon har därför antagits. De förväntas få en ökad mängd trafik till år 2040 på grund av de 
nya planerade bostäderna.  
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Tabell 1. Trafikuppgifter för vägtrafik. Antalet anges i årsdygnstrafik, ÅDT. 

3.2 Järnväg 
Trafikmängden på järnväg Dalabanan som passerar söder om planområdet är hämtad Trafikverkets 
sammanställning ”Trafikuppgifter järnväg T21 och bullerprognos 2040”. Där anges information om 
både aktuell tågtrafik samt prognostiserad trafik år 2040.  

Tabell 2. Trafikuppgifter för järnvägstrafik. Antalet anges i årsdygnstrafik, ÅDT. 

Väg Inmätt trafik Nuläge 2022 Framtid 2040 Tung trafik Skyltad 
hastighet

Väg 72 4180 (år 2019) 4340 st 5400 st 13 % 50 km/h

Ösbyvägen 230 (år 2019) 240 st 300 st 7 % 50 km/h

Gamla Landsvägen 100 st 300 st 5 % 30 km/h

Västbergavägen 100 st 300 st 5 % 30 km/h

Tågtyp Antal tåg/dygn Medeltåglängd Maximal tåglängd Hastighet

Nuläge 

Godståg 2,5 st 602 m 630 m 100 km/h

Pass 16 st 202 m 225 m 140 km/h

X50-54 25 st 57 m 110 m 140 km/h

Framtid år 2040

Godståg 2,3 st 579 m 630 m 100 km/h

X50-54 44 st 50 m 100 m 140 km/h

X50-54 28 st 110 m 165 m 140 km/h

Bullerutredning Lydinge villapark Sida  av 3 7



T E S  Ingenjörsbyrå

4	 RIKTVÄRDEN 

4.1 Bostäder 
I ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” finns riktvärden för buller utomhus 
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid 
planläggning, i ärenden om bygglov, och i ärenden om förhandsbesked. 
 
I förordning anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:  

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

Om ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid fasad överskrids, finns en möjlighet till bedömning enligt 4 §:  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

En så kallad tyst sida. 

Om maximal ljudnivå 70 dBA vid uteplats överskrids, finns en möjlighet till bedömning enligt:  

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

Varje bostad bör ha en uteplats där riktvärdena klaras. Antingen gemensam eller privat.  
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4.2 Förskolor 
I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” finns 
riktvärden för buller utomhus på skolgårdar vid skolor, förskolor och fritidshem. Där anges följande 
avseende befintliga förskolor: 

Tabell 3. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på befintlig skolgård. 

(1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimma under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

5	 RESULTAT 

Beräkningsresultatet presenteras i form av ljudutbredningskartor. Den ekvivalenta ljudnivån räknas 
samman från både väg- och järnvägstrafik, medans den maximala ljudnivån beräknas och redovisas 
separat för väg respektive järnväg. Ljudutbredningen är genomgående beräknad för situationen 1,5 
m över mark.  

Resultatet presenteras i följande bilagor: 

• Bilaga 1	 Ekvivalent ljudnivå år 2022 
• Bilaga 2	 Maximal ljudnivå väg år 2022 
• Bilaga 3	 Maximal ljudnivå järnväg år 2022 
• Bilaga 4	 Ekvivalent ljudnivå för år 2040 
• Bilaga 5	 Maximal ljudnivå väg år 2040 
• Bilaga 6	 Maximal ljudnivå järnväg år 2040

5.1 Ljudnivå vid fasad på bostäder 
I Bilaga 1 och 4 redovisas den ekvivalenta ljudnivån från både väg och järnväg, för nutid år 2022 och 
för framtid år 2040. Ljudnivåerna sänks i det framtida scenariot jämfört med idag och det beror på 
den ändrade typen av tåg som förväntas passera.  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

De delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

55 dBA 70 dBA (1)
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Riktvärdet 60 dBA för ekvivalent ljudnivån vid en bostads fasad uppfylls i marknivå inom 
planområdet för båda de två scenariorna. De nya planerade bostäderna kan bli upp till 3 våningar 
höga, så för att säkerställa att de klarar riktvärdet även på översta våningen har en beräkning gjorts 
även på den höjden och den visar att ljudnivån hamnar under 60 dBA även där inom hela 
planområdet.  

5.2 Ljudnivå vid uteplats 
Varje bostad ska ha tillgång till en uteplats där ljudnivån inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maxmal ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån i marknivå uppfyller riktvärdet endast på en 
liten yta och den maximala ljudnivån från tåg ligger över riktvärdet, se Bilaga 6.  

Enligt paragraf 5 i förordningen om trafikbuller, se Kapitel 4.1, får man dock överskrida nivån med 
max 10 dBA upp till fem gånger per timma under dagtid. Idag passerar 70% av tågen under dagtid 
och använder man samma statistik för år 2040 innebär det att drygt 4 tåg förväntas passera under 
en medeltimma, vilket skulle kunna innebära att de högsta ljuden från tågtrafiken kan räknas bort 
och att man instället endast behöver utgå från de maximala ljudnivåerna från vägtrafiken istället. 

De nya byggnader som kommer att byggas inom planområdet kommer att fungera som 
avgränsningar för bullret från både tåg- och vägtrafik och det kommer med stor sannolikhet att 
uppstå lämpliga ytor för gemensamma uteplatser där riktvärdet uppfylls. Men eftersom man i 
dagsläget inte vet hur byggnaderna kommer att placeras och utformas är det istället viktigt att i ett 
senare skede säkerställa att det finns minst en uteplats i anslutning till varje bostad som uppfyller 
riktvärdena. Uteplatsen kan vara en balkong eller en anordnad plats på egen tomt eller på en 
gemensam plats. 

5.3 Ljudnivå vid förskola 
På fastigheten Näsbo 1:47 ligger idag en förskola som fortsatt kommer att bedrivas som det. 
Naturvårdsverket har ett riktvärdet på 55 dBA ekvivalent ljudnivå på vid befintliga skolgårdar, vilket 
uppfylls på området utanför förskolan. Riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 dBA, uppfylls delvis för 
vägtrafik men däremot inte för järnvägstrafiken. Riktvärdet för den maximala ljudnivån är dock okej 
att överskrida om det sker färre än 5 gånger per maxtimma under den tiden gården nyttas, det vill 
säga under dagtid. I snitt förväntas det passera drygt fyra tåg under en medeltimma dagtid. Hur 
många det är under den maximala timman vet vi ej, men det är troligt att det är fler än fem och man 
kan därför inte bortse från järnvägstrafiken. 
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Det är godstågen som skapar de högsta ljudnivåerna och på järnvägen är det endast 2-3 godståg 
som passerar under ett dygn, med andra ord färre än fem per maxtimma. Bortser man från den 
typen av tåg i beräkningen av den maximala ljudnivån hamnar stora delar av området runt förskolan 
under 70 dBA och riktvärdet uppfylls därmed på dessa ytor, se Figur 2. 

	 	  

	 	 	 	 	 	  

Figur 2. Den maximala ljudnivån från tågtrafik år 2040 utan godstrafik. Gula och gröna ytor ligger under 
riktvärdet 70 dBA. 

Värnamo den 8 april 2022 

Terese Svensson 
070-23 80 483 
terese@tesingenjorsbyra.se
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