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1 Sammanfattning 

COWI har på uppdrag av Färgelanda kommun beräknat och värderat buller från 

närliggande vägtrafik i samband med planarbetet för bebyggelse inom Färgelanda 

Prästgård 1:63 mfl, Färgelanda . 

 

Framtida situation har beräknats och resultaten har jämförts med gällande riktvär-

den. 

 

Beräkningsresultat ger att ljudnivåer vid fasad för planerad bebyggelse som helhet 

innehålls i ställda riktvärden enligt SFS 2015:216.  

 

Ljudnivåer inom planområdet medför begränsade möjligheter till uteplatser mot 

Centrumvägen. Alternativ är att anordna en gemensam inom yta som klarar ställda 

riktvärden eller enskilda uteplatser mot en tystare sida. Vid gemensam uteplats kan 

bullerskydd mot Centrumvägen vara en möjlighet. 

2 Bakgrund och uppdrag 

COWI har på uppdrag av Färgelanda kommun beräknat och värderat buller från 

närliggande vägtrafik i samband med planarbetet för bebyggelse inom Färgelanda 

Prästgård 1:63 mfl, Färgelanda.  

 

Inom fastigheterna planeras ett flerbostadshus om 3 våningar. Figur 1, Figur 2 och 

Figur 3 visar den planerade bebyggelsen inom planområdet. Buller från vägtrafik 

beräknas för illustrerade byggnader inom planområdet.  

 

 

Figur 1 Översiktskarta, orientering (Eniro, 2016)  

 



 

 

     
 8  RAPPORT TRAFIKBULLER 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A089127/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A089127-4-02-RAP-001_QA.docx 

 

Figur 2  Plankarta, Samrådshandling 2016-03-18 

 

Figur 3  Illustration, Samrådshandling (Contekton, 2013-09-18) 
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3 Förutsättningar  

I detta kapitel redovisas använda underlag, beräkningsmetoder och metodiken i 

beräkningsgången. 

3.1 Underlag 

Underlag till beräkningarna har varit följande: 

› Primärkarta i 3D, med vägdragning och befintlig bebyggelse (Färgelanda 

kommun, 2016-11-23 

› Underlag för byggnation enligt samrådshandlingar, Färgelanda Prästgård 1:63 

mfl, Färgelanda (Sågverksgatan) 

› Trafikunderlag för väg- och spårtrafik enligt Tabell 1 nedan. Trafikunderlaget 

är direkt hämtat från A089127-04-02-UTR-001 PM Trafikutredning Färgelanda 

Prästgård 1:63, 1:77 och 1:204, dat 2016-12-06.  

Tabell 1:  Trafikunderlag nutida och framtida scenario. Mängder på vägar enligt NVDB för 

2013, uppräknat till 2016 respektive 2035 via Trafikuppräkningstal för EVA 2014-

2040 (Trafikverket, 2016). 

Vägar Nutida 

ÅDT 2016 

(f/dygn) 

Framtida 

ÅDT 2035 

(f/dygn) 

Andel tung trafik 

2016/2035 (%) 

Hastighet 

(km/h) 

1, 2081 (norr om cent-

rumv) 
2180 2450 7 / 9 50 

2, 2081 (söder om 

centrumv) 
2710 3040 6 / 8 50 

3, 2100 (väster om 

centrumv) 
1730 1960 9 / 11 50 

4, 2100 (öster om cent-

rumv) 
2450 2770 9 / 11 50 

5, 172 4420 5020 11 / 13 80 

6, Centrumvägen 

södra 
1870 2090 5 / 7 30 / 50 

7, Centrumvägen norra 1530 1710 5 / 7 50 
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Trafikfördelningen över dygn är uppskattad till 70 / 20 / 10% för dag, kväll och natt 

respektive. 

3.2 Beräkningsmetod och genomförande 

Beräkning av buller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN version 

7.4. Beräkningsprogrammet använder Naturvårdsverkets beräkningsmetod för bul-

ler från vägtrafik (rapport 4653). 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på avstån-

det från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd.  

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste for-

donspassagen, Lmax,5th. 

Vägledande bullerkartor har gjorts som grid-beräkning 5 x 5 m med beräkningshöjd 

1,5 m över mark. Värden i bullerkartorna innehåller inverkan av reflektion från när-

liggande fasad och är ej frifältsvärden, vilket medför en överskattning jämfört 

ställda riktvärden. 

Fasadberäkningar motsvarar frifältsvärden, utan reflektion från egen fasad, och 

kan jämföras direkt med riktvärden. 

Beräkningsområdet anses vara mjuk mark för utan områden över vägar, parkering 

och vatten, som anses hård mark. 

Bullerberäkningar har gjorts för följande scenario: 

› Framtida: Planerade byggnader, vägtrafik för år 2035 
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4 Riktvärden 
Riktvärden för trafikbuller för planer startade efter den 2 januari 2015 ges i SFS 

2015:216. Se nedan i Figur 4. 

 

Figur 4  Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 

 

5 Beräkningsresultat  

Nedan återges resultat från beräkningarna fördelat på ljudnivåer vid fasad och 

ljudnivåer inom området, om uteplats ska uppföras. 

Ljudnivåer vid fasad återges som dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå dygn 

LAFmax och nattetid LAFmax,22-06, frifältsvärden. Nivåerna redovisas som högsta nivå 

vid fasad, oavsett våning. Vid överskridande av riktvärden redovisas våningar och 

omfattning i detalj. 

Ljudnivåer inom området återges som ett dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal 

nivå LAFmax, ej frifältsvärden. 
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5.1 Ljudnivå vid fasad 

Ljudnivå vid fasad bedöms enligt 3 § 1 i SFS 2015:216. Innehålls beräknade vär-

den i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 55 dB(A) bedöms planerad byggnation klaras 

som helhet utan avsteg enligt 4 §. 

Dygnsekvivalenta nivåer för en framtida situation år 2035 beräknas att innehållas i 

ställt riktvärde, se nedan i Figur 5. Figur 6 och 7 återger maximala nivåer vid fasad. 

Då de ekvivalenta nivåerna innehålls utgör inte de maximala nivåerna en del av 

bedömningen. 

 

Figur 5  Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad. Byggnad om 3 våningar, högsta nivå per 

beräkningspunkt oavsett våning redovisas. Frifältsvärden. 
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Figur 6 Maximala ljudnivåer över dygn vid fasad. Byggnad om 3 våningar, högsta nivå 

per beräkningspunkt oavsett våning redovisas. Frifältsvärden. 
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Figur 7 Maximala ljudnivåer nattetid (22-06) vid fasad. Byggnad om 3 våningar, högsta 

nivå per beräkningspunkt oavsett våning redovisas. Frifältsvärden. 

5.2 Ljudnivåer inom området 

Ljudnivå vid uteplats bedöms enligt 3 § 2 i SFS 2015:216. Innehålls beräknade 

värden i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 50 dB(A) och LAFmax ≤ 70 dB(A) bedöms plane-

rad byggnation klaras som helhet utan avsteg enligt 5 §. 

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer redovisas nedan i Figur 8Figur 9. Beräkning-

arna visar att överskridande av ljudnivåer görs inom de delar av planområdet som 

har direkt till väg. Detta medför begränsade ytor att definiera som uteplats. Se figur 

11 för en överlagring av de ekvivalenta och maximala. Där båda dessa riktvärden 

innehålls går det att uppföra uteplats med hänsyn till ställda riktvärden. 

Dimensionerande för de maximala nivåerna är tunga fordon på Centrumvägen. 

Enligt trafikfördelning med 90% av trafiken mellan 06-22 beräknas 129 tunga for-

don passera. Jämnt fördelat över dygnet medför det att ca 8 tunga fordon per 

timma och ger upphov till ett överskridande av riktvärdet. Avsteg enligt 5 § bedöms 

därav inte möjlig. 

För uteplats nära väg bör exempelvis skärmning mot Centrumvägen övervägas. 
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Figur 8 Dygnsekvivalenta ljudnivåer inom planområdet. Beräkningshöjd 1,5 meter, ej 

frifältsvärden. 
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Figur 9 Maximala ljudnivåer över dygn (dagtid dimensionerande) inom planområdet. 

Beräkningshöjd 1,5 meter, ej frifältsvärden. 
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Figur 10 Jämförelse av gränsdragning av ställda riktvärden för uteplats. Mörkgrön linje 

motsvarar dygnsekvivalent ljudnivå. Ljusgrön linje motsvarar maximal ljudnivå. 

6 Bedömning 

Beräknade nivåer vid fasad ger att byggnationen som helhet innehålls i ställda rikt-

värden. 

Beräknade nivåer vid uteplats/inom planområdet visar på begränsade möjligheter 

att uppföra uteplats mot väg. Vägtrafiken vid Centrumvägen bedöms vara den do-

minerande källan som medför att både ekvivalenta och maximala nivåer inom 

större delen av det sydöstra planområdet överskrids. Vid uppförande av en ge-

mensam uteplats bör den anordnas där ljudnivåer innehålls i ställda riktvärden.  

Alternativ är att enskilda uteplatser för respektive bostads uppförs mot en tystare 

sida (nordväst, nordost), exempelvis balkonger. Om uteplats ska uppföras ska 

varje bostad ha tillgång till minst en uteplats som uppfyller ställda krav, enskild 

och/eller gemensam. 


