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Sammanfattning 

Nya bostäder planeras i Humleparken i Mariestad. Området utsätts för buller från vägtrafik och 
tågtrafik. 

Beräkningar av bullerutbredning har utförts i Soundplan 7.4 med trafikmängder prognosticerade för år 
2040.  

Gränsen för ekvivalent ljudnivå 60 dBA ligger för alla våningsplan utanför byggbar yta i detaljplanen. 
Det bedöm därför att hus som placeras inom byggbar yta klarar riktvärdet 60 dBA vid fasad. 

För att skapa tysta uteplatser som klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 50 dBA samt maximal 
ljudnivå från vägtrafik, 70 dBA behöver bebyggelsen anpassas och uteplatser ev. förses med lokala 
skärmåtgärder. 
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 Bakgrund 
Nya bostäder planeras i nuvarande Humleparken inom fastigheterna Gamla staden 4:2 samt del av 
Gamla staden 4:1 mm. Platsen ligger centralt i Mariestad och omges på två sidor av både vägar och 
en järnväg. Norr om planområdet passerar Drottninggatan och väster om ligger både Göteborgsvägen 
och Kinnekullebanan. 

Trafiken på vägarna och Kinnekullebanan kan komma att alstra störande bullernivåer vid de planerade 
bostäderna. Norconsult AB har därmed fått i uppdrag av Mariestads kommun att utföra en 
bullerutredning som underlag för den planerade detaljplanen. 

Utredningen syftar till att redovisa förutsättningar, gällande riktvärden samt resultat av beräknade 
ljudnivåer för de planerade bostäderna.  

 
Figur 1 Översikt, ungefärligt planområde markerat med röd linje. Källa: Eniro. 
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 Beräkningsmetodik 
Ljudnivåerna har beräknats i enlighet med ”Nordisk beräkningsmodell” för vägtrafik och spårburen 
trafik. Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 7.4. I 
detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av området, 
inkluderat vägar, järnvägar, byggnader och övriga ytor.  

Trafikmängder och andra trafikförutsättningar för Göteborgsvägen, Drottninggatan och 
Kinnekullebanan har lagts in i modellen. Beräkningar har utförts med trafikmängder prognosticerade 
för år 2040.  

Beräkningsresultaten presenteras i form av ljudutbredningskartor där gränserna för olika riktvärden 
redovisas som linjer för olika våningsplan. I den redovisas även detaljplanens byggbara yta.    

 Trafikförutsättningar 
Beräkningarna baseras på trafikmätningar genomförda 2018-2019. Dessa siffror har räknats upp med 
1 % per år till år 2040.  

 

Tabell 1. Vägtrafik, prognos år 2040. 

Väg Prognostiserad 
ÅDT år 2040 

(fordon/dygn) 

Prognostiserad 
andel tung trafik 

år 2040 (%) 

Skyltad 
hastighet  

(km/h) 

Drottninggatan 5050 7 30/50 

Göteborgsvägen 9700 7 30/50 

 

 

På Kinnekullebanan söder om Mariestad går enbart lokaltåg. Antal tåg är hämtade från Trafikverkets 
basprognoser för år 2040. 

Tabell 2. Järnvägstrafik Kinnekullebanan, prognos år 2040. 

Tågtyp 
Nordisk 

beräkningsmodell 

Antal 
tåg (ÅDT) 

Hastighet 
(km/h) 

Medellängd 
(m) 

Maxlängd 
(m) 

Y31 18 40 55 55 
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 Riktvärden 

 Utomhus 

Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. 
Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av 
olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om 
förhandsbesked. Förordningen berör endast ljudnivåer utomhus. För buller från spårtrafik och vägar 
citeras följande om riktvärden och beräkning av bullervärden ur förordningen:  

3 § 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.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2. 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.  

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.1 

 Inomhus 

Allmänna råd för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3 och 
SS 25267. Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus 
redovisas i tabell 2. 

Rumstyp Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå nattetid 
(dBA) 

Sovrum, vila och daglig samvaro 30 45 

Matlagning och hygien 35 - 
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 Resultat 
Beräkningsresultaten presenteras i form av ljudutbredningskartor där gränserna för olika riktvärden 
redovisas som linjer för olika våningsplan. I den redovisas även detaljplanens möjliga byggbara yta för 
bostadsbebyggelse. Resultaten redovisas i följande bilagor:  

 

Bilaga 1  Ekvivalent ljudnivå, 60 dBA. Både järnväg och väg 

Bilaga 2 Ekvivalent ljudnivå, 50 dBA. Både järnväg och väg 

Bilaga 3  Maximal ljudnivå, 70 dBA. Enbart väg. 

Bilaga 3  Maximal ljudnivå, 70 dBA. Enbart järnväg. 

 Ljudnivå vid fasad 

Se bilaga 1. 

Enligt Förordning (2015:216) är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad 60 dBA.  

Gränsen för ekvivalent ljudnivå 60 dBA ligger för alla våningsplan utanför byggbar yta i detaljplanen. 
Det bedöm därför att hus som placeras inom byggbar yta klarar riktvärdet 60 dBA vid fasad. 

 Ljudnivå vid uteplats 

Se bilaga 2, 3 och 4. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. 
Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. 

Gränsen för ekvivalent ljudnivå 50 dBA överskrids inom större delen av byggbar yta. Enbart i marknivå 
finns en mindre del av den byggbara ytan som klarar riktvärdet. Ljudet kommer från både norr och 
väster. Även gränsen för maximal ljudnivå från vägtrafik överskrids inom en stor del av byggbar yta i 
planens norra del. Maximal ljudnivå från tågtrafik klaras inom hela den byggbara ytan. 

Detta innebär att uteplatser som skapas inom detaljplanen måste placeras i skydd bakom byggnader 
eller förses med lokala skärmar. Med en anpassad planering av bebyggelsen med sammanhängande 
bebyggelse åt norr samt ev. även mot väster så kan ytor skapas i markplanet där riktvärdet uppfylls. 
Även på husens ljudskyddade sida kan riktvärdet uppnås. 

För att skapa tysta uteplatser som klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 50 dBA samt maximal 
ljudnivå från vägtrafik, 70 dBA behöver bebyggelsen anpassas och uteplatser ev. förses med lokala 
skärmåtgärder. 
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