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Inledning
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Horn 2:51 Mariestads tätort, Mariestads 
kommun har ökat omgivningsbuller konstaterats vara en konsekvens av detaljplanens 
genomförande. Den nya detaljplanen möjliggör cirka 50 bostäder vilket förväntas 
leda till en ökad mängd trafikrörelser i området. Initialt påverkas de bostadsbyggnader 
som detaljplanen möjliggör men även befintliga bostäder utmed Lekevivägen 
och Lugnsåsvägen som är tillfartsväg till det nya området kan påverkas. I syfte att 
undersöka den nya bullersituationen samt huruvida detaljerade beräknade värden för 
omgivningsbuller behövs i planbeskrivningen eller ej har därför detta underlag tagits fram. 

Beräkningsmetod och indata
Ekvivalent ljudnivå har beräknats med metod två från Boverkets och Sveriges kommuner 
och landstings (SKL numer SKR) publikation ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Metoden 
bygger på trafikmängd (antal fordon per dygn), skyltad hastighet (km/h) och avstånd 
(meter) mellan väg och mottagare. Den tar även hänsyn till marktyp, om den är hård 
eller mjuk. I beräkningarna förutsätts fri sikt mellan väg och mottagare och en normal 
trafiksammansättning. Det innebär att avläst ljudnivå är en uppskattning som kan variera 
beroende på inverkan av olika faktorer. Om det finns flera vägar eller om topografin 
skiljer sig kan den sammanlagda ljudnivån därmed både bli högre och lägre. Antas 
ljudnivån bli högre kan en mer omfattande utredning behöva göras. Hur metoden 
tillämpas i praktiken redovisas i bilden nedan. 

Tabell 2
Tabell 2 anger ekvivalent ljudnivå i dBA på 10 meters avstånd från vägmitt. Detta  
är utgångsvärdet inför beräkning av ekvivalentnivå på avstånd enligt diagram 2.

Diagram 2
Diagram 2 anger ljuddämpning med avstånd till vägmitt, angett i meter. Välj den 
marktyp som är dominerande mellan väg och mottagare.
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Skyltad hastighet, kilometer/timme Avstånd till vägmitt i meter

<_ 40 50 60 70 80 90 100 110 10 50 100 150 200 250 300 350

0
50 000 70 72 74 76 77 78 78 80

40 000 69 71 73 75 76 77 78 79

30 000 68 70 72 74 75 76 77 78 5

20 000 66 68 70 72 73 74 75 76

10 000 63 65 67 69 70 71 72 73
10

9 000 63 65 67 69 70 71 72 73

8 000 62 64 66 68 69 70 71 72

15

7 000 61 63 65 67 68 69 70 71

6 000 61 63 65 67 68 69 70 71

20
5 000 60 62 64 66 67 68 69 70

4 000 59 61 63 65 66 67 68 69

253 000 58 60 62 64 65 66 67 68

Hård mark Beräknad ekvivalent ljudnivå: Ingångsvärdet enligt tabell 2 
2 000 56 58 60 62 63 64 65 66 minskat med dämpningen enligt diagram 2. 

Mjuk mark
1 000 53 55 57 59 60 61 62 63
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För att kunna räkna ut omgivningsbuller för aktuell situation i området har en 
trafikmätning genomförts. Mätningar gjordes på tre punkter och genomfördes under 
perioden 2020-12-07 till 2020-12-14. Resultatet av trafikmätningen samt mätpunkter 
redovisas i tabellen och kartan nedan. 

Antal fordon/dygn (st) Hastighet (km/h) Avstånd mellan väg och 
närmsta mottagare (m)

Lugnåsvägen (1) 751 50 20

Lekevivägen (2) 398 50 21
Lekevivägen (3) 153 50 12

Tra�kmätningar Horn 2:51

2021-11-081:1000

Mätpunkter

3 2

1

För att kunna räkna ut omgivningsbuller för framtida situation behöver även en 
uppskattning om hur mycket trafikmängden väntas öka göras. Generellt sett utgår 
kommunen från att trafiken ökar med en procent årligen fram till 2040. Mer specifikt 
för denna situation är att området vid maximal exploatering förväntas öka med cirka 50 
bostäder. Förutsatt att varje hushåll i genomsnitt gör 5-6 trafikrörelser per dag förväntas 
årdsdygnstrafiken öka med ytterligare cirka 250-300 fordon/dygn på Lekevivägen utöver 
den generella procenten fram till 2040. Genomförandet minskar också närmaste avstånd 
mellan mottagare och väg vilket antas bli cirka elva meter. Möjlig framtida situationen 
redovisas i illustrationen på nästa sida. 

Mätpunkter 

Data trafikmätning
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(A3)

Lekevivägen

Riktvärden
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller riktvärden 
för bland annat omgivningsbuller från vägtrafik. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå 
som gäller anges i 3-4 § i förordningen. Buller från vägtrafik bör inte överskrida 60 
dBA vid en bostadsbyggnads fasad, alternativt 65 dBA om bostaden är högst 35 m2  

samt 50 dBA vid en uteplats. Om ljudnivån 60 dBA ändå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA inte överskrids vid 
fasaden. De beräknade ljudnivåerna ska vidare redovisas i planbeskrivningen om det inte 
enligt 4 kap. 33a § plan- och bygglagen (2010:900) kan anses obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, vilket enligt en preliminär bedömning från Boverket och SKL innebär 
åtminstone 5 dBA under riktvärdena.

Resultat
Lugnåsvägen (1)
Årsdygnstrafiken i punkt 1 uppmättes till 751. Med en ökning av en procent fram till 
2040 och vid maximalt genomförd plan förväntas den kunna öka till cirka 1170-1220. 
Det innebär att punkten lägger sig i metodens lägsta intervall för fordon/dygn (1000). 
Ljudnivån tio meter från vägens mitt beräknas enligt metoden vara drygt 55 dBA. 
Ytterligare tio meter längre bort där närmaste bostadsbyggnads fasad återfinns förväntas 
ljudnivån vara drygt 52,5 dBA.

Illustration Horn 2:51 
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Lekevivägen (2)
Årsdygnstrafiken i punkt 2 uppmättes till 398. Med en ökning av en procent fram till 2040 
och vid maximalt genomförd plan förväntas den kunna öka till 740-790. Det innebär att 
punkten lägger sig under metodens lägsta intervall för fordon/dygn (1000). Ljudnivån tio 
meter från vägens mitt beräknas enligt metoden därför vara lägre än 55 dBA. Ytterligare 
elva meter bort där närmaste bostadsbyggnads fasad återfinns kommer ljudnivån vara 
ännu lägre.

Lekevivägen (3)
Årsdygnstrafiken i punkt 3 uppmättes till 153. Med en ökning av en procent fram till 2040 
och vid maximalt genomförd plan förväntas den kunna öka till 440-490. Det innebär att 
punkten lägger sig under metodens lägsta intervall för fordon/dygn (1000). Ljudnivån tio 
meter från vägens mitt beräknas enligt metoden därför vara lägre än 55 dBA. Ytterligare 
en meter bort där närmaste bostadsbyggnads fasad återfinns kommer ljudnivån vara ännu 
lägre.

Slutsats
Då resultatet visar att ljudnivån vid fullt genomförd plan förväntas vara mer än fem 
dBA under riktvärdet 60 dBA vid bostadsbyggnadernas fasad på alla tre mätpunkter 
bedöms beräknade bullervärden från vägtrafik i planbeskrivningen som obehövliga. 
Viktigt att tänka på är dock att trafikmätningarna genomfördes under vintersäsong när 
den närliggande idrottsplatsen inte används i samma utsträckning som på sommaren. 
Denna faktor kan ha påverkan på resultatet och då i första hand på Lungåsvägen 
eftersom idrottsplatsens parkering ligger utmed denna väg. Men för att ljudnivån ska nå 
över 55 dBA 20 meter från vägens mitt där närmaste bostadsbyggnads fasad återfinns 
och därmed inte hålla sig fem dBA under riktvärdet behöver årsdygnstrafiken nästan 
fördubblas till knappt 2000 fordon vilket inte kommunen bedömer som troligt. Därmed 
är bedömningen att beräknade bullervärden från vägtrafik är obehövliga i detaljplanens 
planbeskrivning.

Referenser
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