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PM - BEDÖMNING OM UTEPLATS ÄR MÖJLIG I DETALJPLAN –
LUNGVIK, KARLSTAD

Bakgrund och syfte
En trafikbullerutredning är utförd inför ny detaljplan för Lungvik och i den konstaterades att bullernivåer för uteplats ej
klaras på en del av området. Utredningen inkluderar både buller från E18 samt buller från järnvägen. Som ett tillägg till
den utredningen fick WSP i uppdrag att utreda om det vid exempelvis nybyggnad av bostadshus på någon av
tomterna går att klara riktvärden enligt Trafikbullerförordningen, SFS 2015:216, (50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå) på uteplats med hjälp av skärmar och/eller att använda byggnaden som bullerskydd.

Utförande
Programmet SoundPLAN 8.2 har använts till utredning av beräknade ljudnivåer på uteplatser vid framtida exempel på
byggnader. För att maximera byggandens bullerskyddande förmåga för en uteplats, är ett vinkelhus den effektivaste
formen, samt att den är roterad så den är vinklad som ett ”V” i riktning mot järnvägen. Se Figur 1 för skiss från
Karlstads kommun samt Figur 2 för exempelbyggnad.

Ljudnivån på uteplatsen kan sänkas om utformningen på huset beaktas för att minska ljudnivån bakre sidan av huset.
I modellen utreds ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå från passagerartåg och godståg. Byggnader som
modelleras är begränsade till en maximal area av 150 kvm enligt dialog med Karlstads kommun. Avstånd mellan
byggnader och tomtgränser har inte beaktats och kan vara för vissa fastigheter få ett kort avstånd mellan bostadshus
och fastighetsgräns.

I Bilaga 10 är ljudutbredningskarta med resultat av ekvivalent ljudnivå.
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Figur 1. En möjlig gränsdragning för detaljplanen (blå linje). Gröna punkter visar fastigheter som testas med möjlighet till godkänd uteplats vid en
eventuell ny bebyggelse.

Utformning

Figur 2. Utformning av hus med beräkningspunkt placerad 3 meter från båda fasader.

Husen behöver utformas med vinkel likt Figur 2 för att uppnå en bullerskyddad sida för uteplats. Minsta byggnadsarea
som testats för att klara ljudnivå 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå är 114 kvm. För att få till den
bullerskyddande ytan för uteplats kan bostadsbyggnaden byggas ihop med garage/förråd eller kombineras med en
hög bullerskyddsskärm.

Uteplatserna med bullerskyddat läge hamnar på så sätt på byggnadernas norra sida som vetter bort från järnvägen.
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Kommentar till maximal ljudnivå från tåg
SFS 2015:216:
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.

Eftersom fem överskridanden per timme (medeltimme) kan godtas enligt Förordningen, är det med tanke på
trafikmängden på järnvägen, statistiskt sett färre än fem tåg per timme som passerar området. Maximal ljudnivå från
tåg blir således inte dimensionerande. Detta under förutsättning att den maximala ljudnivån aldrig överstiger 80 dBA
på uteplatsen.
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