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Sammanfattning
En ny detaljplan håller på att tas fram för kv. Folieraren i Säters kommun. För att
undersöka möjligheterna till bostadsbyggande i planområdet har en översiktlig
bullerutredning utförts. Utredningen visar att trafikbuller behöver tas i beaktande då
bostäder utformas. Detta så att bostäder där ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55
dBA ges tillgång till ljuddämpad sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå
70 dBA uppfylls. Uteplatser måste också planeras så att gällande riktvärde för dessa
uppfylls. Med en genomtänkt placering av husen bedöms detta kunna uppfyllas.
Planområdet ligger i närheten av några industriverksamheter samt Dala airport. Varken
flygtrafik eller industri bedöms orsaka buller över gällande riktvärde i planområdet.
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1 Inledning
Arbete med en ny detaljplan för kv. Folieraren i Säters kommun pågår. Planområdet
planeras innehålla bostäder. För att säkerställa att bostäder kan byggas på området ur
bullersynpunkt, har en översiktlig trafikbullerutredning utförts.

Planområdet ligger i närheten av järnväg (Dalabanan), riksväg 70 och Dala airport ligger
ca 4 km västerut. Ljudet från järnvägen och omkringliggande vägar har beräknats på de
berörda tomterna. Flygbuller har bedömts utifrån tidigare bullerutredning1.

2 Beräkningsmetod och indata
Bullerberäkningar har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för spårtrafikbuller
och vägtrafikbuller som beskrivs i Naturvårdsverkets rapporter 4935 respektive 4653.
Beräkningsprogrammet SoundPlan version 7.4 har använts för modellering och beräkning
av bullersituationen. Den maximala ljudnivån är beräknad som den femte högsta ljudnivå
som uppkommer nattetid.
Trafikuppgifter för riksväg 70 har inhämtats från Trafikverkets trafikflödeskartor2. Flöden
har sedan räknats upp för att gälla år 2030 enligt Trafikverkets schablon. För Dalarna
medför detta en årlig trafikökning med ca 1,2 % per år. För lokalgator inne på
bostadsområdet har trafikmängder uppskattats. Uppgifter om trafikering på järnvägen år
2030 har inhämtats från Trafikverket, hastigheter på järnvägen har hämtats från
Trafikverkets Linjebok 20163. Trafikuppgifterna som använts i beräkningarna kan ses i
tabell 1 och 2 nedan.
Tabell 1. ÅDT (årsdygnstrafik) på berörda vägar år 2030.

Väg ÅDT Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Riksväg 70 11500 10 100

Skyttevägen 500 10 30

Förgyllarvägen 500 10 50

Bronsvägen 500 0 30

1 Leane, flygbullerutredning daterad 1989, planeringsunderlag Borlänge kommun
2 http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/vagtrafik--och-hastighetsdata/kartor-med-
trafikfloden/
3 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Underlag-till-linjebok/gavle-linjebok/
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Tabell 2. Järnvägstrafik på Dalabanan år 2030.

Tåg Antal
tåg/dygn

Medel
tåglängd
(m)

Hastighet
(km/h)

Godståg 23 500 100

X52/53 40 54 160

3 Riktvärden
Bedömningsgrunder för ljudnivåer vid bostäder redovisas nedan.

3.1 Riktvärden för trafikbuller vid bostäder

2015-04-09 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande,
SFS 2015:216. Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillämpas för detaljplaner påbörjade efter 2015-01-01 både vid
bedömningar enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Riktvärden för buller från trafik
enligt förordningen framgår av tabell 3 nedan.

Tabell 3. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av
bostäder.

Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A)

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) 554 -

Ljudnivå utomhus vid
uteplats i anslutning till
bostad

50 705

Om värdet 55 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal
ljudnivå6 inte överskrids vid fasaden.

Gällande flygbuller står i SFS 2015:216 att 55 dBA FBN (flygbullernivån är en viktad
ekvivalent ljudnivå) och 70 dBA maximal ljudnivå inte bör överstigas vid en
bostadsbyggnads fasad. Om den maximala ljudnivån ändå överskrids bör nivån inte

4 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 60 dB(A).
5 Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dB(A).
6 Gäller nattetid (22-06)
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överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 och tre gånger mellan kl.
22.00 och 06.00.

3.2 Boverkets allmänna råd 2009:1

I Boverkets allmänna råd- flygbuller i planeringen står följande:

Vid planering och bygglovsprövning för nya bostäder bör följande kunna uppfyllas genom
bebyggelsens placering och utformning:

- att lokaliseringen säkerställer att den slutgiltiga bebyggelsen genom yttre och inre
åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls

- att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att
FBN 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid byggnadens fasader inte överskrids

- att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att
maximalnivån 70 dBA inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än
30 gånger per dag/kväll samt

- att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att
maximalnivån 70 dBA inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än
tre gånger per årsmedelnatt.

-

3.3 Bedömningsgrunder

Bedömningen av möjligheterna till god boendemiljö ur bullersynpunkt sker i detta PM
utgående från riktvärden i förordningen SFS 2015:216:

· Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad
från väg- och järnvägstrafik.

· Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70
dB(A) maximal ljudnivå från väg- och järnvägstrafik.

· Möjligheten att uppfylla FBN 55 dBA och att maximal ljudnivå från flygtrafik inte
överskrids mer än 16 gånger per dag eller 3 gånger per natt.

·

4 Resultat
Ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårbunden trafik 2 m över mark har
beräknats och visas i figur 1 och 2.
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Figur 1. Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårbundentrafik 2 m över mark.

Järnvägen är den dominerande ljudkällan som bidrar till de högsta ljudnivåerna i
planområdet. Detta p.g.a. att järnvägens närhet och att tågen passerar i hög hastighet.
På de tre tomterna närmast järnvägen i figur 1 kommer ekvivalent ljudnivå att överstiga
riktvärdet 55 dBA vid husfasad. Hus kan ändå byggas på dessa tomter ur bullersynpunkt
så länge minst hälften av boningsrummen i varje hus får tillgång till ljuddämpad sida som
uppfyller ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA och maximal ljudnivå högst 70 dBA.
Ljuddämpad sida bedöms kunna vara uppfylld på en sida av byggnaden så länge
långsidan på byggnaden ligger parallellt med järnvägen. Bostäder på de tre tomterna
som ligger längst ifrån järnvägen bör kunna innehålla riktvärdet 55 dBA vid fasad.
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Möjligheten till att anlägga uteplats i anslutning till bostad som uppfyller högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå är begränsade. Uteplatsen måste
planeras så att den skärmas av huskroppen. Här kommer husets utformning och
placering att vara viktig.

Figur 2. Maximal ljudnivå från väg- och spårbundentrafik 2 m över mark.

Bedömningen av flygbuller är att gällande riktvärden klaras vid planområdet. I dagsläget
har Dala airport ca 6700 flygrörelser per år. Mer än hälften av dessa är flygningar med
lättare skol- och privata flygplan. Flygrörelserna vid Dala Airport kommer inte att ge
upphov till FBN över 55 dBA i planområdet. De tyngre chapter 3 flygplanen och tyngre
propellerflygplanen, som trafikerar Dala Airport, bedöms kunna ge maximala ljudnivåer i
planområdet över 70 dBA. Dessa flygningar är dock färre än 16 stycken per dag och 3 st
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per natt och därför innehålls gällande riktvärde för maximal ljudnivå enligt både enligt
SFS 2015:216 och Boverkets allmänna råd 2009:1.

Industribuller bedöms inte orsaka några högre bullernivåer i planområdet. Ett antal tunga
transporter till ”Dala marin och maskin” sker på Skyttevägen. För trälisttillverkningen
gäller att mycket av verksamheten sker inomhus. Fläktar genererar visst buller men
bedöms inte ge några högre ljudnivåer vid planområdet.

5 Slutsats
Slutsatsen blir att trafikbuller behöver tas i beaktande då nya bostäder planeras på
planområdet. Bostäder där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA vid fasad måste
ges tillgång till ljuddämpad sida i minst hälften av boningsrummen. För att åstadkomma
detta måste huskroppar placeras på ett genomtänkt sätt. Huskropparnas placering
kommer också att vara avgörande för möjligheten att åstadkomma uteplatsyta som
uppfyller ekvivalent ljudnivå högst 50 dBA och maximal ljudnivå högst 70 dBA.

Flygbuller från Dala airport bedöms inte orsaka ljudnivåer över gällande riktvärde. De
maximala ljudnivåerna kan bli höga, över 70 dBA men förekommer så pass sällan att de
inte strider mot gällande riktvärden.

Industribuller bedöms inte orsaka några högre ljudnivåer i planområdet.


