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SAMMANFATTNING
WSP Akustik har på uppdrag av Karlstads kommun beräknat bullerpåverkan
från väg och järnväg för en översiktsplan för området Välsviken i Karlstad.
Beräkningarna har utförts för 2040 års trafikprognos.
Förordning SFS 2015:216 gäller vid planering av bostäder på områden som
är bullerutsatta av väg- och spårtrafik. Därmed tillämpas SFS 2015:216 i
denna rapport.
Enligt SFS 2015:216 bör buller från väg- och tågtrafik inte överstiga 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
bostaden.
Resultatet visar att ett antal av de illustrerade bostadsbyggnaderna inte
skulle uppfylla riktvärden med den utformning som redovisas i bilagorna.
Däremot finns goda möjligheter att kunna bebygga om bostädernas form
ändras, vilket gör att byggnadskroppen skärmar buller och skapar en
bullerskyddad sida. På så sätt finns möjlighet till att planera genomgående
bostäder, där minst hälften av boningsrummen har tillgång till den skyddade
sidan samt möjlighet att placera en gemensam uteplats som uppfyller
riktvärdet för uteplatser.
Industribuller finns inom planområdet. Detta är dock inte medräknat i
bullerspridningskartorna.
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1

ÖVERSIKT

WSP Akustik har på uppdrag av Karlstad kommun beräknat bullerpåverkan
från väg och järnväg till området Välsviken i Karlstad. Beräkningen kommer
att användas som underlag till kommunens fördjupade översiktsplan över
området. Figur 1 visar en plankarta över hur området är tänkt att utformas.
Området planeras innehålla industri, handel, kontor, service och bostäder.
Bullerberäkningen visar vilka bullernivåer från väg och järnväg som
bostadsområdena beräknas få. Bostadsområdena är markerade med gult i
figur 1.
Förutom buller från spår- och vägtrafik, förekommer även industribuller inom
området för översiktsplanen. Det finns både befintliga och planerade
industriområden. Enligt kommunen finns en bullerutredning framtagen för
Hedenverken, som ligger strax söder om planområdet. Däremot har inga av
de befintliga verksamheterna inom planområdet haft krav på sig att ta fram
bullerutredningar eftersom inga bostäder har funnits i närheten.
Industribuller inte inkluderat i denna utredning.

Figur 1: Plankartan för Välsviken. De planerade bostadsområdena är markerade med gult.
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2

BEDÖMNINGSGRUNDER

2.1

RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR BOSTÄDER
ENLIGT SFS:2015:216

I svensk författningssamling SFS 2015:216 utfärdad den 9 april 2015 anges
gällande riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader. SFS 2015:216 har ändrats. Från och med 2017-07-01 är
3 § ändrad, därmed gäller nya riktvärden på den exponerade sidan, se
nedan.
1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när
det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader (se § 8).
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § planoch bygglagen (2010:900) är uppfyllt:
*Vid planläggning, *I ärenden om bygglov, *I ärenden om
förhandsbesked
Buller från spårtrafik och vägar
3 § /Upphör att gälla U:2017-07-01/
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
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 att bullret inte
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad.
3 § /Träder i kraft I:2017-07-01/
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. Förordning
(2017:359).
4 § Om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
ändå överskrids bör:
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
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.
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Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad
som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden.
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.
…
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska
hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.
Kommentar:
Ändringen i 3 § avser endast ekvivalent ljudnivå på den exponerade
sidan. Ljudnivåer på den bullerskyddade sidan, samt på uteplatser är
oförändrade.
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3

UNDERLAG

3.1

KART- OCH TERRÄNGMATERIAL

Erforderligt kartmaterial har erhållits av Karolina Norlin på Karlstads
Kommun. Materialet är daterat 2017-05-15.

3.2

TRAFIKUPPGIFTER

3.2.1

Vägtrafik

Trafikuppgifter för E18 har hämtats från Trafikverkets klickbara karta, samt
trafikuppräkning enligt TRV ”Trafikuppräkningstal för EVA 2010-2030-2050”
daterad 2015-04-01. Uppräkningskvoterna hämtade från EVA mellan 2010
och 2050 är: 1,21 för personbilar, 1,68 för tunga fordon på Europavägar och
1,75 för tunga fordon på icke-Europavägar. Uppräkning har gjorts från det år
mätningen av trafiknivån på respektive vägsträcka gjordes. Om mätningen
gjordes före 2010 har uppräkningen gjorts med samma uppräkningstal som
mellan 2010 och 2050.
Trafikflöden för de kommunala vägarna inom Välsviken har erhållits från
trafikutredning för Välsviken, utförd av Frida Aspnäs, WSP, och visas i figur 2
nedan. Andelen tung trafik samt hastigheter på de kommunala vägarna har
erhållits av Sara Hesse på Karlstad kommun och visas i figur 3.
Beräkningarna har utförts avseende på 2040 års trafiksituation. Andel trafik
nattetid är schablonvärden som hämtats hur SP-rapport 2010:77. Andel tung
trafik på natten för de kommunala vägarna valdes, enligt SP-rapport
2010:77, till:
Tabell 1: Andel tung trafik för de statliga vägarna.

Andel tung trafik nattetid
(kl. 22-06)

Vägtyp
Riksväg 80-90 km/h

12 %

Huvudled tätort 60-70 km/h

13 %

Gata 50 km/h

10 %

Gata 30-40 km/h

10 %

Tabell 2: Trafik för E18.
Väg

ÅMD

Hastighet

Andel
tunga
fordon

Andel tung
trafik nattetid
(kl. 22-06)

2030

(km/h)

E18, väster om
Kroppkärrsmotet

26000

90

13 %

18 %

E18, mellan Kroppkärrsoch Universitetsmotet

24000

90

15 %

18 %

E18, öster om
Universitetsmotet

20000

110*

16 %

18 %

* Hastighet är 90 km/h för tunga fordon, schablonvärde enigt SP-rapport
2010:77.
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Figur 2 Antal fordon per dygn på de kommunala vägarna, inkl. tillkommande fordon till följd av
ombyggnation av väg 236.

Figur 3 Hastighet och andel tung trafik på de kommunala vägarna.
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3.2.2

Järnväg

Trafikuppgifter för Värmlandsbanan har erhållits från Trafikverkets utredning
för planerat mötesspår vid Välsviken.
Hänsyn har inte tagits till växlar, stannande tåg samt det planerade
mötesspåret som Trafikverket utreder parallellt med detta planarbete.
Trafikdata för tågtrafik avser prognos år 2030.
Tågtyp

Godståg Pass

X2

X50-54

Antal tåg per dag

35

10

25

35

Medellängd (m)

400

150

110

80

Maxlängd (m)

950

180

165

110

Hastighet (km/h)

100

140

200

160

4

BERÄKNINGAR

För beräkningen har hård mark ansatts inom industri- och handelsområden,
på vägar och vattenytor. Mjuk mark har förutsatts på övriga ytor, det vill säga
bostadsområden (förutom vägytor) samt omgivande mark.
Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN, version 7.4
där en tredimensionell terrängmodell har skapats med tillgängligt digitalt
kartmaterial som underlag.

4.1

VÄGTRAFIK

Beräkningarna för vägtrafik har utförts enligt den Nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller1.
Beräkningen av maxnivå från väg anger den 5:e högsta maxnivån under natt
22-06.

4.2

JÄRNVÄG

Beräkningarna för järnväg har utförts enligt den Nordiska
beräkningsmodellen för spårtrafikbuller2.
Den maximala ljudnivån från tåg beräknas utifrån X2 med maxlängd (165 m).

”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996”,
Naturvårdsverket, Rapport 4653, 1996.
2 ”Buller från spårburen trafik, Nordisk beräkningsmodell”, Naturvårdsverket,
Rapport 4635, 1999.

1
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5

RESULTAT FRÅN BERÄKNINGAR

Figur 4 Plankartan för Välsviken. Bostadsområdena refereras i resultatet till som område 1-4,
enligt figuren.

5.1

EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD

Enligt SFS 2015:216 bör den ekvivalenta ljudnivån vid en bostadsfasad inte
överskrida 60 dBA. Resultatet för ekvivalentnivån i respektive
bostadsområde redovisas nedan. Observera att byggnader en bit från vägen
kommer skärmas av de byggnader som ligger närmare vägen.

Bostadsområde

Ekvivalentnivå från väg och järnväg

1

60 dBA överskrids vid byggnader närmast E18. Till största del har
områden under 55 dBA ekvivalent ljudnivå.

2

60 dBA överskrids vid fasader mot genomfartsgatan. Området som
helhet har till största del under 55 dBA.

3

60 dBA överskrids på den norra delen av området. Flera av de
illustrerade byggnaderna överskrider riktvärdet på 60 dBA. Byggnader i
norra delen klarar inte att uppfylla riktvärden med föreslagen
byggnadsform.

4

60 dBA överskrids vid de yttre byggnaderna längs områdets norra sida.
Även på detta område finns byggnader som med föreslagen utformning
inte klarar att uppfylla 4 § att hälften av boningsrummen kan orienteras
mot en bullerskyddad sida. Inne på området beräknas ljudnivån
understiga 55 dBA.

10213585 • MKB för FÖP Välsviken | 11

5.2

LJUDNIVÅ VID UTEPLATS

Enligt SFS 2015:216 bör den ekvivalenta och maximala ljudnivån vid uteplats
ej överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå resp. 70 dBA maximal ljudnivå. Om
eventuella balkonger överskrider riktvärdet kan gemensamma uteplatser
anläggas där ljudnivåerna understiger riktvärdet.
50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids i område 1 och 3, samt delvis i område
2 och 4.
Observera att buller från lokalgator inte är inkluderat i beräkningen. Maximal
ljudnivå från väg kan bli hög från lokalgator på grund av det korta avstånd
som kan vara mellan gata och fasad/uteplats.
Bostadsområde

Maximalnivå från väg

1

70 dBA underskrids vid samtliga bostäder. Observera att även
lokalgator orsakar buller. Dessa behöver tas med i detaljerad
utredning av området.

2

70 dBA överskrids vid fasader nära genomfartsgatan.

3

70 dBA överskrids endast vid det nordligaste huset. Observera att
även lokalgator orsakar buller. Dessa behöver tas med i detaljerad
utredning av området.

4

70 dBA överskrids endast vid byggnader nära genomfastgatan
österut.

Bostadsområde

Maximalnivå från järnväg

1

70 dBA underskrids i hela området.

2

70 dBA underskrids i hela området.

3

70 dBA underskrids i hela området.

4

70 dBA överskrids vid ett flertal byggnader längs den södra och östra
delen av området.

5.3

MÖJLIGA LÖSNIGNAR

Där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids, behöver hälften av
boningsrummen orienteras mot en bullerdämpad sida. En annan möjlighet är
att planera lägenheter <35 m2 mot den bullerexponerade sidan. Då tillåts 65
dBA vid fasaden.
För uteplatser är generellt balkonger svåra att få till ur bullersynpunkt. Därför
är det lämpligt att som ett komplement till balkonger även anlägga en
gemensam uteplats på ett bullerskyddat område i bostadens närhet.
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6

SLUTSATS

Området är bullerutsatt från stora vägar, samt järnväg. Gällande riktvärden
för bostadsbyggnader överskrids i delar av de utredda bostadsområdena.
För att kunna bygga bostäder på de bullerutsatta områdena och klara
riktvärden enligt förordningen, krävs att byggnaderna utformas på ett sådant
sätt att en sida skapas där ljudnivån understiger 55 dBA ekvivalentnivå och
70 dBA maximalnivå. På så sätt finns möjlighet till att anlägga genomgående
bostäder, där minst hälften av boningsrummen har tillgång till den skyddade
sidan. På den skyddade sidan är det även lämpligt att placera en gemensam
uteplats som uppfyller riktvärdet för uteplatser.

Vid detaljerad utredning behöver buller från verksamheter beaktas. Både
Naturvårdsverket och Boverket har riktvärden kring industribuller. Vilken av
dessa som ska användas beror på om det är bostäder eller industrier som
planeras. Är bostäder redan byggda, är det den planerade industrin som
behöver anpassas till områdets förutsättningar. Är det bostäder som
planeras nära industri, är det bostäderna som behöver anpassas till den
ljudmiljö som området sedan tidigare är utsatt för.

7

BILAGOR

Resultat i grafisk form från beräkning av ekvivalenta och maximala ljudnivåer
för väg resp. järnväg redovisas i Bilaga 1–3:
Bilaga 1: Dygnsekvivalent ljudnivå från väg och järnväg
Bilaga 2: Maximal ljudnivå från väg
Bilaga 3: Maximal ljudnivå från järnväg.
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VI ÄR WSP

WSP Stab
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
WSP.COM
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar
samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald
kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 700 medarbetare.

