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1. INLEDNING 

 BAKGRUND OCH SYFTE 
Fogdaröd tillhör Höörs kommun och ligger i Höörs östra utkant. I området pågår idag ett arbete 

med att ta fram en ny detaljplan för området Fogdaröd 8:2, se figur 1. Under 2016 gjorde 

Ramböll en trafikutredning i samband med detaljplanearbetet. Detaljplanen har nu varit ute på 

samråd och yttranden har kommit in och sammanställts. I samband med detta har Ramböll nu 

fått i uppdrag att ta fram en kompletterande trafikutredning med utgångspunkt i yttrandena. 

 

Utredningen innefattar målpunktsanalys, siktutredning, trafikprognoser samt buller- och 

vibrationsutredning. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet i Fogdaröd (turkost område) med befintliga, 
närliggande cykelvägar (grönt), GC-passager i tunnel (svarta cirklar) samt GC-passage i plan 
(svart streckad cirkel). 
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2. MÅLPUNKTSANALYS 

 MÅLPUNKTSANALYS 
Syftet med målpunktsanalysen är att studera vilka viktiga platser som kan attraherar resor från 

det nya bostadsområdet i Fogdaröd. Analysen utreder resvägen för fotgängare och cyklister 

och används som underlag för bedömning om det finns behov av trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder såsom en ny planskild passage intill korsningen Norra Fogdarödsvägen och väg 13 

(Ystadvägen). 

 

Idag finns två stycken passager över väg 13 för fotgängare och cyklister, se inringade platser i 

figur 3. Passagerna är dels en planskild passage ca 320 m väster om korsningen väg 13 / 

Norra Fogdarödsvägen och dels ett övergångsställe och cykelöverfart i plan strax väster om 

samma korsning. Gång- och cykelväg finns från Norra Fogdarödsvägen till de båda 

passagerna. Passagen i plan med hastighetsbegränsning 50 km/h saknar 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister vilket är en risk då väg 13 

(Ystadvägen) är en relativt stor och trafikerad väg. Enligt VGU:s riktlinjer bör en gång- och 

cykelöverfart hastighetssäkras för att få god eller mycket god standard. Med dagens 

utformning har passagen endast acceptabel standard, se figur 2.  

 

 

Figur 2. VGU:s riktlinjer för att säkerställa god säkerhet på gång- och cykelanordningar 

 

Nedan följer en sammanställning av målpunktsanalysen för Höör. I figur 3 visas de större 

målpunkter som är identifierade.  
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Figur 3. Karta över målpunkter i Höör. 

2.1.1 CENTRUMOMRÅDET 
Centrum är det område där flest resor kommer att generas och är placerat nära 

stationsområdet i Höörs västra del. Den befintliga planskilda korsningen har en strategisk 

placering och ligger på vägen till centrum vilket betyder att boende i nybyggnadsområdet kan 

använda denna när de tar sig till centrum.  

 

Höörs vårdcentral är placerad på vägen mot centrum, sydväst om väg 23 (Malmövägen). För 

fotgängare och cyklister är resvägen drygt 1,5 km lång och resväg är delvis samma som om 

man ska in till centrum. 

 

Höörs samling av kultur har sitt största fokus i Kulturkvarteret som är placerad mellan centrum 

och väg 23 (Malmövägen), intill Höörs vårdcentral. Resvägen dit är ungefär densamma som 

för vårdcentralen. 

2.1.2 LIVSMEDELSBUTIK 
De finns inga livsmedelsbutiker i nära anslutning till det nya bostadsområdet. De närmsta 

butikerna är Lidl och ICA. 

 

Lidl ligger strax öster om väg 23 (Malmövägen) och i Höörs södra område. För gång- och 

cykelresor mellan planområdet och Lidl är de befintliga passagerna över väg 13 (Ystadvägen) 

är ett naturligt vägval. 

 

ICA supermarket ligger strax söder om väg 13 (Frostavallsvägen) och väster om väg 23 

(Malmövägen). För cyklister och fotgängare är de befintliga passager de mest naturliga 

passagerna att använda för att ta sig till ICA. 
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2.1.3 FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH BIBLIOTEK 
I Höör finns det förskolor och grundskolor men ingen gymnasieskola. 

 

Närmast det nya området finns förskolan Trollskogen och grundskolan (åk 1-9) Emiliaskolan. 

Därefter finns förskolan Skeppsklockan mellan väg 23 (Malmövägen) och väg 13 

(Ystadvägen) och en grundskola (åk F-6) Enebackaskolan som ligger strax väster om väg 23 

(Malmövägen). Resterande skolor befinner sig på längre avstånd eller inne i centrum. Söder 

om Enebackaskolan finns Midgård-Prästkragens förskola och Edens skola (F-6). Väster som 

Enebackaskolan finns Höörs högstadieskola, Ringsjöskolan. Samtliga skolor och förskolor är 

placerade så att befintliga passager över väg 13 kan användas.  

 

Höörs bibliotek ligger i området med Ringsjöskolan strax söder om Friluftsvägen. Cyklister och 

fotgängare kan förväntas använda samma resväg som för att ta sig till skolan. 

2.1.4 KOLLEKTIVTRAFIK 
Idag finns det ingen busshållplats i direkt anslutning till planområdet. Den närmsta 

busshållplatsen är Höör Krokgatan som befinner sig söder om väg 13 (Ystadvägen). 

Hållplatsen trafikeras av ringbuss 445 som transporterar resenärer till Höörs olika delar bland 

annat centrum, järnvägsstationen och ut till Sätofta. Avståndet till busshållplatsen är ca 1 km. 

 

En stor målpunkt i Höör är järnvägsstationen. Avståndet till järnvägsstationen är drygt 2 km. 

Det finns goda gång- och cykelmöjligheter och de befintliga passagerna över väg 13 kommer 

att användas.  

2.1.5 SPORT- OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR 
I Höör finns ett flertal sport- och idrottsanläggningar varav den i närmast anslutning till 

planområdet är idrottsplatsen Jeppavallen/Färs och Frosta Arena som ligger intill gång- och 

cykelstråket som leder in till centrum. Höörs ishall samt bad och sportcentrum ligger båda 

strax söder om väg 13 (Frostavallsvägen) och väster om väg 23 (Malmövägen). Fotgängare 

och cyklister kommer att använda sig av samma resväg till sport- och idrottsanläggningarna 

som till centrum, det vill säga de befintliga passagerna över väg 13.  

2.1.6 BEDÖMNING 
En klar majoritet av de relevanta målpunkterna ligger väster om de båda befintliga gång-och 

cykelpassagerna, vilket gör det naturligt att använda dessa.  

Det bedöms därför i dagsläget inte som att behov finns av ytterligare en planskild passage för 

fotgängare och cyklister i anslutning till korsningen med Norra Fogdarödsvägen. Dagens två 

passager är bra placerade i förhållande till det förväntade resmönstret. Det kan också 

konstateras att det i den sydöstra delen av Höör inte finns några större målpunkter. 

 

Däremot bör passagen i plan precis väster om Norra Fogdarödsvägen 30-säkras eftersom 

denna kommer att bli mer använd i och med exploateringen i Fogdaröd 8:2.  



 
  

 

6 av 29 

 

 

 

 

Trafikutredning Fogdaröd 8:2 

Unr 1320033541 
 

3. TRAFIKPROGNOS 

 VÄGSTRUKTUR 
I figur 4 visas den kommande vägstrukturen för exploateringsområdet markerat med blått. 

Kopplingarna till övrigt vägnät visas med pilar.  

 

Figur 4 Vägstruktur. 

 TRAFIKMÄNGDER  
Trafikräkningar har gjorts i området 2012, 2015 och 2017, se tabell 1. Trafikmängden på 

Trafikverkets vägar är ÅDT (årsdygnstrafik) medan den på Norra Fogdarödsvägen är VDT 

(vardagsdygnstrafik), då helgtrafiken är mycket lägre än vardagstrafiken. 

 

Mätpunkten sydost om området (punkt 2) är hämtad i NVDB och mätt en bit ifrån 

utredningsområdet. En mindre ändring av trafiken vid utredningsområdet kan därför vara 

möjlig men antas vara så pass ringa att den inte påverkar varken bullerutredningen eller 

kapacitetsstudien. Mätpunkten nordväst om korsningen är även den hämtad från NVDB där 

den totala trafikmängden är en sammanslagning av två riktningar (nordvästlig och sydostlig 

körriktning). Ingen ändring av befintliga trafikräkningar på väg 13 är därmed gjorda.  
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Tabell 1 Trafikräkningar. 

Väg/gata Punkt Trafikmängd Sort Källa 

Väg 13 sydöst cpl vid 

väg 23 
1 6 800 Årsmedeldygn 2015 Trafikverket 

Väg 13 sydöst N 

Fogdarödsvägen 
2 5 520 Årsmedeldygn 2015 Trafikverket 

Norra 

Fogdarödsvägen 
3 1 385 

Vardagsmedeldygn 

2012 
Kommunen 

Norra 

Fogdarödsvägen 
4 1 105 

Vardagsmedeldygn 

2017 
Kommunen 

 

I figur 5 visar de olika punkterna där trafikräkningar har gjorts i rött. Mätpunkt 2 befinner sig en 

bit bort från korsningen (närheten av Ludvigsborg) vilket medför att andra trafikvolymer kan 

vara möjliga, men då ändringen uppskattas vara liten har mätresultatet från mätpunkt 2 

använts. Beräknade befintliga trafikmängder finns i punkterna som är markerade i vitt. Trafiken 

som alstras av bebyggelsen i planområdet har markerats med blått. 

 

 

Figur 5. Trafikpunkter. Mätpunkt 2 är mätt en bit sydost om korsningen men representerar hela 
sträckan 
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För analysen har trafiken räknats upp till år 2040 utifrån att detta är 20 efter att området är fullt 

utbyggt. 

 

För trafiken inom området behöver ett antal antaganden göras för att ta reda på hur trafiken 

fördelas på vägnätet. För det befintliga området nordost om Norra Fogdarödsvägen har 

trafiken fördelats ut på de två utfarterna utifrån antalet fastigheter som ligger ansluter till dem. 

Hela området består av ca 105 fastigheter vilka antas ha lika många bostäder, vilka fördelas 

ca 60/45 på södra och norra utfarten. Trafikflödet norr om planområdet (punkt 5 i figur ) antas 

minska med motsvarande den beräknade trafiken från den norra utfarten (punkt 9). 

 

Trafiken från Fogdaröd 8:2 antas fördelas med förhållandet 3/1 mellan södra och norra 

utfarten. Detta då den södra ansluter till fler fastigheter och är lite genare för fastigheterna i 

den västra delen. Detta innebär att den prognostiserade trafikmängden blir ca 640 

fordon/vardag vid den södra infarten och 210 vid den norra, se tabell 2. Trafikmängden för 

dessa två bostadsområden räknas inte upp då de inte antas byggas ut utan att andra utfarter 

behöver skapas. 

 

Tabell 2. Beräknad trafikmängd 2040 

Beräknad trafikmängd 

2040 
Punkt 

Personbil 

(ÅDT/VDT) 

Lastbil 

(ÅDT/VDT) 
ÅDT/*VDT 

Väg 13 sydöst cpl vid väg 

23 
1 9228 1072 10300 

Väg 13 sydöst N 

Fogdarödsvägen 
2 7323 861 8180 

Norra Fogdarödsvägen 3 2498 120 2620* 

Norra Fogdarödsvägen 4 1670 77 1750* 

Norra Fogdarödsvägen 5 1100 49 1150* 

Infart Fogdaröd 8:2 syd 6 614 38 640* 

Infart Fogdaröd 8:2 nord 7 202 12 210* 

Infart bef Fogdaröd syd 8 350 14 360* 

Infart bef Fogdaröd nord 9 280 11 290* 

 

 SVÄNGANDELAR 
 

Maxtimmesflödena för väg 13 har beräknats utifrån maxtimmesandel vid mätpunkt väster om 

området (10 % under förmiddagens maxtimme). För kapacitetsstudien har fokus lagts på 
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förmiddagens maxtimme då såväl flödet längs väg 13 som ut ifrån området längs 

Fogdarödsvägen är högre under förmiddagens maxtimme än under eftermiddagen.  

 

För bostadsområdet antas en maxtimmesandel på cirka 12 %. För kapacitetsberäkningar har 

riktningsfördelningen antagits till 80/20, dvs 80 % antas köra ut från Norra Fäladsvägen på 

förmiddagen och 20 % antas köra in på Norra Fäladsvägen på förmiddagen. Svängandelarna i 

korsningen med väg 13 har skapats genom antagandet att ca 2/3 av trafiken från och till Norra 

Fogdarödsvägen kommer från eller ska mot väster, resten fortsätter österut. Eftersom 

trafikmängden före och efter korsningen varierar mer än trafikmängden på Norra 

Fogdarödsvägen antas det att ett antal ytterligare korsningar bidrar till trafikmängden på väg 

13. För den genomgående trafiken på väg 13 har därför antagits att trafiken på sträcka 1 i figur 

5 minskas med motsvarande den trafik som beräknas köras på Norra Fogdarödsvägen. För 

trafiken längs väg 13 under förmiddagen är riktningsfördelningen enligt mätning cirka 55% 

västerut och 45% österut. 

 

De trafikmängder och svängandelar som använts vid kapacitetsberäkningen i kapitel 5 

redovisas i tabell 3.  

 

 

Figur 6. Förklaring av svängandelar. 

 

Tabell 3. Svängande trafik i korsning väg 13 - Norra Fogdarödsvägen. 

Flöde Beskrivning ÅTD Maxtimme andel Maxtimme 

A Västerut på väg 13 4277 10% 500 

B Österut på väg 13 4277 10% 400 

C 
Högersväng från N. 
Fogdarödsvägen 

1397 12% 168 

D 
Högersväng till N. 
Fogdarödsvägen 

175 12% 21 

E 
Vänstersväng till N. 
Fogdarödsvägen 

349 12% 42 

F 
Vänstersväng från N. 
Fogdarödsvägen 

699 12% 84 
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4. SIKTUTREDNING 

Vid korsningen väg 13 (Ystadvägen) och Norra Fogdarödsvägen är tillåten hastighet 50 km/h 

på väg 13 (Ystadvägen) och 40 km/h på Norra Fogdarödsvägen. Strax öster om korsningen 

ökar referenshastigheten på väg 13 till 70 km/h. För att säkerställa att den fria sikten är 

tillräcklig dimensioneras siktsträckan efter högsta hastigheten, det vill säga 70 km/h.  

 

 

Figur 7. Diagram för bestämmelse av siktområde i korsning. Källa: VGU. 

 

Ur diagrammet i figur 7 läses den rekommenderade minsta längden för den östra siktsträckan 

till 170 m (Lp). Ls som är avståndet in på Norra Fogdarödsvägen (sekundärvägen) ska vara 5 

meter enligt VGU:s riktlinjer. Siktlinjen ska sedan sträcka sig till körfältets vägkant. Längderna 

gäller enligt figuren nedan, se figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Beskrivning av hur siktområdet utformas. 

 

I figur 9 redovisas den siktstudie som är genomförd i korsningen Norra Fogdarödsvägen, där 

avståndet är 5 meter in på Norra Fäladsvägen från vägkant. Genom att ta bort mindre 
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växtlighet, som enstaka buskar längs väg 13 mot sydost och placera kommande bullerskydd 

utanför den gråmarkerade ytan bedöms tillräcklig sikt mot väg 13 kunna säkras. Nordväst om 

korsningen är hastigheten 50 km/h. Sikten mot detta håll bedöms som god. Eventuellt behöver 

befintliga träd beskäras något precis vid korsningen. 

 

  
Figur 9. Utbredning av siktlinjer från korsningen väg 13 / Norra Fogdarödsvägen  
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5. FRAMKOMLIGHETSBERÄKNING 

För beräkning av framkomligheten har programmet Capcal version 4.2 använts. Programmet 

används för att få en uppfattning om fordons framkomlighet i en korsning och för att få en bild 

av hur korsningen och dess tillfarter belastas. Capcal utgår från ett antal förbestämda 

parametrar där man manuellt kan göra vissa justeringar för att kunna efterlikna den verkliga 

korsningen. 

 

För beräkningarna i Capcal har följande faktorer justerats för att stämma överens med den 

aktuella trafiksituationen: 

• Hastigheter (enligt NVDB) 

• Andel tung trafik (enligt trafikprognos, kapitel 3) 

• Trafikflöden (enligt trafikprognos, kapitel 3) 

 

I Capcal är det främst belastningsgraden som är intressant när framkomligheten undersöks. 

Belastningsgraden definieras av kvoten mellan inkommande flöde och kapacitet. 

Belastningsgraden beskriver alltså hur belastat ett körfält eller en tillfart är vid ett visst flöde. 

Vid en belastningsgrad på 1 eller högre har tillflödet överskridit tillfartens kapacitet vilket 

medför att den inkommande trafiken får problem med att avvecklas och köerna kommer att 

växa kontinuerligt. 

 

Olika korsningstyper har olika önskvärda värden som belastningsgraden ska hålla sig under 

för att korsningen ska erbjuda god framkomlighet. Korsningen mellan väg 13 (Ystadvägen) 

och Norra Fogdarödsvägen är typ C. För denna typen rekommenderar VGU att 

belastningsgraden inte ska överstiga 0,6. 

 

Beräkningarna från Capcal visar att belastningsgraden för samtliga tillfarter ligger under den 

önskade belastningsgraden, se tabell 4. Belastningsgraden är relativt låg och jämn i samtliga 

tillfarter vilket tyder på att regleringsformen och korsningens utformning kommer att fungera 

väl i framtiden. Korsningen kommer att ha en hög framkomlighet i samtliga tillfarter och med 

utredningens förutsättningar så finns det inget behov av en ombyggnation. 

 

Tabell 4. Belastningsgrader i korsningen väg 13 (Ystadvägen) och Norra Fogdaröd. 

Tillfart Belastningsgrad 

Väg 13 (västra) rak 0,26 

Väg 13 (västra) vänstersväng 0,06 

Väg 13 (östra) 0,33 

Norra Fogdarödsvägen 0,54 
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6. BULLERUTREDNING 

 BAKGRUND OCH SYFTE 
I utredningen beräknas buller från vägtrafik i området för prognosåret 2040. Detta görs för ett 

scenario utan bullerskydd, två scenarion med olika utformning av bullervall mot väg 13 samt 

ett scenario med bullerskärm mot väg 13 enligt önskemål från beställaren. Bullernivåerna 

jämförs därefter mot gällande riktvärden och riktlinjer för trafikbuller med avseende ny 

bostadsbebyggelse. Utifrån resultaten ges förslag och råd till hur området kan planeras med 

hänsyn till trafikbuller. 

 

 

Figur 10. Planförslag Fogdaröd 8:2 
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 FÖRUTSÄTTNINGAR 

6.2.1 BERÄKNINGSMETOD  
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik i programmet SoundPLAN version 7.4. I programmet har en tredimensionell 

beräkningsmodell byggts upp utifrån tillhandahållet underlag. Beräkningsmodellen inkluderar 

vegetation i utredningsområdet.  

6.2.2 STUDERADE SCENARION 
Fyra olika scenarion har studerats med avseende på buller. Samtliga scenarion förutsätter 

2040 års trafik där inget bebyggelseförslag finns för planområdet.  

Scenario 1 
Det första scenariot som studeras exkluderar bullerskydd och har därmed samma 

förutsättningar som råder i dagsläget men med prognostiserad trafik för år 2040.  

Scenario 2 
Det andra scenariot studerar en bullervall med höjden 1,8 meter. Denna bullervall har en 

lutning på 1:3. Vallens utformning och placering är liknande den i planförslaget, se Figur 11 

nedan.  

 

Figur 11. Bullervalls placering i scenario 2 

Scenario 3 
I det tredje scenariot studeras en längre bullervall utmed väg 13, även denna bullervall har 

lutningen 1:3. Denna släntlutning medför att skötsel av växtlighet på vallen är lättillgänglig. 

Denna vall har placerats så nära vägområdet som möjligt där hänsyn har tagits till diken och 

siktlinjer. Dess placering visas i figur 12.  
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Figur 12. Bullervalls placering i scenario 3 

 

Scenario 4 
Det fjärde scenarier studerar två 1,8 meter höga bullerskärmar som placeras utmed planerade 

tomtgränser i planområdet, se Figur 13 nedan. Skärmen är placerad så att siktkraven mot Väg 

13 uppfylls och är placerad inom fastigheten Fogdaröd 8:2. 

 

 

Figur 13. Bullerskärms placering i scenario 4 
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6.2.3 TRAFIKFLÖDEN OCH HASTIGHETER 
Bullernivåerna beräknas utifrån prognostiserad vägtrafik för år 2040, se kapitel 3. 

Hastigheterna för år 2040 antas oförändrade mot dagsläget.  

 

Tabell 5. Trafikdata på vägar kring planområdet för framtidsscenario år 2040. 

Nr. Väg: 

Trafik år 2040 

(ÅDT/*VDT) 

andel tung 

trafik år 2040 Hastighet 

1 Väg 13 10 300 f/d 10% 70 km/h* 

2 Väg 13 8 180 f/d 10% 90 km/h* 

3 Norra Fogdarödsvägen 2 620 f/d* 3% 40 km/h 

4 Norra Fogdarödsvägen 1 750 f/d* 4% 40 km/h 

5 Norra Fogdarödsvägen 1 150 f/d* 4% 40 km/h 

*Där väg 13 passerar Fogdarödsvägen och Norra Fogdarödsvägen är hastigheten 50 km/h. 

På en kortare sträcka öster om Norra Fogdarödsvägen är hastigheten 70 km/h på väg 13. 

 

 

Figur 14. Vägar i anslutning till planområdet (Bakgrundskarta: Lantmäteriet). 
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6.2.4 ALLMÄNT OM BULLER 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. Buller påverkar 

hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället. 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, problem att 

kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  

 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i decibel med 

beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som 

motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med 

och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för 

trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av 

medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. 

Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en 

fordonspassage. 

 

 

Figur 15. Exempel på ljudtrycksnivåer  

 

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens öra. När vi i 

vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. Enheten för luftljud är i dagligt 

tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, se figur 15 ovan. 

 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland annat att vid 

addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt 

ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå. 
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6.2.5 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER  
 

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden 

utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017 har 

Regeringen beslutat om en höjning av förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). 

Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför 

lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids: 

 

 
*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida 

där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskrids under nattid 22.00–06.00.  

**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under 

dagtid 06.00-22.00. 

 

Riktvärdet avser den sammanvägda ljudnivån från alla trafikbullerkällor. Förordningen 

definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge avstegskraven 

ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig samvaro och sovrum, 

däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.  

 

I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas från riktvärdet 

om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa 

lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad. 

 

Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller 

undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om det finns 

bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till bostäder kan vara såväl 

balkonger och anordnade platser på egen tomt eller på en gemensam yta.  

 

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt ger ca 

3 dB(A) högre ljudnivå framför fasaden. Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är 

ljudnivån utan inverkan av fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande 

bebyggelse mm. 

 

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus samt i Boverkets byggregler som reglerar en byggnads tekniska egenskaper.  

  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå* 

Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå   

Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå** 
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 RESULTAT  
Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1–4 som ljudutbredningskarta 2 meter ovan befintlig 

marknivå. För scenario 1 och 4 redovisas även beräkningsresultatet som ljudutbredningskarta 

8 meter ovan befintlig marknivå enligt önskemål från kommunen. Ljudutbredningen redovisas 

som ekvivalentnivå och maximalnivå för samtliga scenarion. Det bör observeras att ljudnivån 

kan vara högre på annat avstånd från mark. 

6.3.1 BERÄKNINGSRESULTAT  

Scenario 1: utan åtgärd 
Beräkningarna för ljudutbredning 2 meter ovan mark visar högst nivåer i planområdets delar 

närmast väg 13 och gradvis lägre nivåer längre in i området. Endast i en mindre del av 

planområdet längst i söder där bostäder planeras är ljudnivån strax över 60 dB(A) två meter 

ovan mark, se grå markering i Figur 16a.  

 

Ljudnivån ökar med höjden över mark. På 8 meter ovan mark överskrider den ekvivalenta 

ljudnivån 60 dB(A) i delarna av planområdet närmst väg 13, se grå markering i figur 16b 

nedan. 

 

 

Figur 16a. Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 1. 
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Figur 16b. Ekvivalent ljudnivå 8 meter ovan mark för scenario 1. 

 

Maximal ljudnivå orsakad av vägtrafik 2 meter ovan mark uppgår till som högst strax över 70 

dB(A) där bebyggelse planeras. Detta sker i planområdets del mot väg 13 samt mot Norra 

Fogdarödsvägen, se bilaga 1b och figur 17a nedan. Maximala ljudnivåer 8 meter ovan mark är 

något högre än två meter ovan mark och uppgår till som högst strax över 70 dB(A) där 

bebyggelse planeras, se bilaga 1b och figur 17b nedan. 

 

 

Figur 17a. Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 1. 
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Figur 17b. Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 1. 

Scenario 2: med vall enligt planförslaget 
De två vallar som finns i planförslaget som är 1,8 meter höga har studerats och visas i bilaga 

2. Med två lägre och mindre vallar så som visas i planförslaget uppgår ljudnivåerna till som 

högst strax över 55 dB(A) inom flera planerade tomter, detta motsvarar en dämpning på cirka 

5 decibel två meter ovan mark. De högsta ljudnivåerna förekommer i del av planområdet mot 

väg 13, se figur 18 nedan. 

 

 

Figur 18. Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 2. 
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Maximal ljudnivå orsakad av vägtrafik två meter ovan mark uppgår även för detta scenario till 

som högst strax över 70 dB(A) inom planområdet. Detta sker i planområdets del mot Norra 

Fogdarödsvägen och en mindre del mot väg 13, se bilaga 2b. 

Scenario 3: med vall utmed väg 13 
Beräkningsresultatet för scenario 3 visas i bilaga 3. Med denna vall i scenario 3 utmed väg 13 

fås något lägre ljudnivåer i planområdet än för scenario 2. Ljudnivåerna uppgår till som högst 

strax över 55 dB(A) för flera planerade tomter två meter ovan mark. De högsta ekvivalenta 

ljudnivåerna förekommer i del av planområdet mot väg 13.  

 

 

Figur 19. Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 3. 

 

Maximal ljudnivå orsakad av vägtrafik två meter ovan mark uppgår till som högst strax över 70 

dB(A) inom planområdet. Detta sker i planområdets del mot Norra Fogdarödsvägen, se bilaga 

3b. 

 

Skillnaden i bullerreducerandeeffekt mellan en bullervall med släntlutningen 1:2 jämförts 

släntlutningen 1:3 är mycket liten. Fördelen är att mittlinjen för en sådan vall kan placeras 

något närmre vägen till följd av den mindre utbredningen en sådan vall medför. Dock är det 

svårare att sköta drift- och underhåll på en sådan vall.  

Scenario 4: med skärm 
Beräkningsresultatet för scenario 4 visas i bilaga 4. Med denna skärm fås ungefär likande 

ljudnivåer som i scenario 2 och 3 på två meters höjd ovan mark. Ljudnivåerna uppgår till som 

högst strax över 55 dB(A) för flera planerade tomter två meter ovan mark. Dessa högsta 

ljudnivåer förekommer i del av planområdet mot väg 13. För ljudnivåer 8 meter över mark har 

skärmen mycket liten effekt på de beräknade ljudnivåerna och beräkningsresultatet är 

jämförbart med scenario 1 (utan skärm) på denna höjd ovan mark.  
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Figur 20a. Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark för scenario 4. 

 

 
Figur 20b. Ekvivalent ljudnivå 8 meter ovan mark för scenario 4. 

 

Maximal ljudnivå orsakad av vägtrafik två meter ovan mark uppgår till som högst strax över 70 

dB(A) inom planområdet. Detta sker i planområdets del mot Norra Fogdarödsvägen, se bilaga 

4b. För maximala ljudnivåer åtta meter ovan mark uppgår ljudnivån även till som högst strax 

över 70 dB(A) mot väg 13 och beräkningsresultatet är snarligt med scenario 1 på samma höjd 

ovan mark. Den studerade skärmen har således minimal inverkan på beräkningsresultatet 8 

meter ovan mark, se figur 20b. 
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6.3.2 AVSTÄMNING MOT RIKTVÄRDEN 
Initialt bör observeras att det inte finns något bebyggelseförslag att studera i utredningen och 

det är därmed i vissa fall svårt att utvärdera ljudnivå vid fasad eftersom denna är beroende av 

byggnaders utformning, placering och höjd.   

 

6.3.2.1 Riktvärde vid fasad 
Inga delar av planområdet där bostäder planeras väntas ha ljudnivåer vid fasad som 

överskrider riktvärdet 60 dB(A) 2 meter ovan mark. Detta gäller för samtliga studerade 

scenarion, med undantag för scenario 1 där en mycket liten del av planområdet har ljudnivåer 

över 60 dB(A) två meter ovan mark, se figur 16a. Åtta meter ovan mark överskrids riktvärdet 

60 dB(A) ekvivalentnivå eventuellt vid en mindre del av planområdet mot väg 13. Hur många 

bostäder som omfattas av detta överskridande beror på byggnadskropparnas placering samt 

planerade bostäders höjd. Det bör observeras att en bostads andra våningsplan generellt 

ligger lägre än 8 meter ovan mark där ljudnivån väntas vara lägre. Om bostäder planeras på 

ett sådant sätt att ljudnivån vid fasad ändå överskrids bör bostäderna utformas på ett sådant 

sätt så att minst hälften av alla bostadsrum i en bostad är vända mot en sida där 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskrids under nattid 22.00–06.00. 

 

6.3.2.2 Riktvärde vid uteplats 
Vad gäller riktvärdet maximalt 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

finns risk för att detta överskrids på flera tomter utmed väg 13. Detta gäller för samtliga 

studerade scenarion även om antalet tomter som omfattas av detta än något färre i scenario 2, 

3 och 4. Även utmed Norra Fogdarödsvägen finns risk för att detta riktvärde överskrids om 

uteplatser placeras utemot denna väg. Hur omfattande detta är beroende till stor del på var 

uteplatser placeras i förhållande till bostaden. 

 
Det finns risk för att riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids utmed Norra 

Fogdarödsvägen och delvis mot väg 13. Hur omfattande detta är beroende till stor del på var 

uteplatser placeras i förhållande till bostadsbyggnader. För att klara detta riktvärde kan 

exempelvis uteplatser placeras på tyst sida om planerad bostadsbebyggelse. Avstegskravet i 

det fall riktvärdet ändå överskrids säger att nivån inte bör överskridas med mer än 10 dB och 

max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. Detta avstegskrav kan bli svårt att klara om 

uteplatser placeras nära Norra Fogdarödsvägen1.  

  

                                                
1 Antag 260-160 fordon i maxtimmen och 5 % tung trafik, detta medför 13-8 tunga passager under en 
timme. Eftersom tunga fordon generellt ger upphov till maximala ljudnivåer antas maximala ljudnivåer över 
70 dB(A) överskridas 8-15 gånger i maxtimmen. 
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 SLUTSATSER  
I större delen av planområdet beräknas ljudnivåer bli låga och fullt ut uppfylla kraven i 

trafikbullerförordningen. Närmast väg 13 beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad 

överskridas i en mindre del av planområdet utan skyddsåtgärder. Med samtliga av de prövade 

åtgärderna innehålls riktvärdet inom hela planområdet två meter ovan mark. Beroende på 

planerade bostäders höjd och placering kan riktvärdet för ekvivalentljudnivå eventuellt 

överskridas vid några bostäder vid våningar ovan bottenplan. I så fall kan bostaden placeras 

så att minst hälften av alla bostadsrum i en bostad är vända mot en tyst sida. 

 

Även med de studerade åtgärderna kommer uteplatser i första radens bebyggelse mot väg 13 

som placeras direkt mot väg att få ljudnivåer som överskrider riktvärdet på uteplats. 

Överskådligt har även en 3 meter hög skärm mot väg 13 studerats och även med denna 

skärm överskrids riktvärdet 50 dB(A) i mindre delar av planområdet längst i söder. Uteplatser 

som är bullerskyddande bör därmed säkerställas för berörda bostäder. Detta kan göras genom 

att t.ex. uppföra lokala skärmar vid uteplats eller inglasning av uteplatser. Eftersom placering 

av bostäder och dess uteplatser inom planområdet ännu inte är bestämt kan hänsyn till buller 

tas vid placering av uteplatser i förhållande till bostäder. Om uteplats anordnas på tyst sida om 

respektive bostad väntas riktvärdet kunna klaras.  

 

För några bostadstomter längre in i planområdet (bakom första radens bebyggelse mot väg 

13) beräknas ekvivalent ljudnivå till över riktvärdet 50 dB(A) ekvivalentnivå, omfattningen 

varierar med de olika scenariona. Därmed bör även uteplatser där ljudnivån underskrider 

riktvärdena säkerställas även vid dessa tomter. Det bör noteras att eftersom 

beräkningsresultatet inte innehåller byggnadskroppar kommer inte ljudnivåerna att sträcka sig 

riktigt så långt in i områdena som bilagorna visar.  

 

Trots att studera bullervall inte sänker ljudnivåerna i hela området under riktvärdet 50 dB(A) för 

uteplats rekommenderas att bullervall uppförs mot väg 13 likt den som bullerskärm i scenario 

3.  Detta för att sänka ljudnivån i planområdet vilket medför att fler planerade bostadstomter 

får ljudnivåer som uppfyller riktvärdena vid uteplats. Därmed fås en bättre miljö i planområdet 

med avseende på buller och omfattningen av bostäder som eventuellt kräver ytterligare åtgärd 

vid uteplats begränsas. Vidare föreslås att uteplatser vid planerade bostäder mot Norra 

Fogdarödsvägen placeras i österläge för att dämpa bullret från denna väg. Om uteplatser 

lokaliseras på detta sätt väntas ljudnivåerna vid dessa uppfylla riktvärdena. 

 

Sammantaget har planförslaget förutsättningar att tillgodose en god boendemiljö avseende 

buller enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. Vidare studier av 

uteplatsers placering baserat på hur bebyggelseförslaget utformas krävs i senare skeden.  
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7. VIBRATIONSUTREDNING 

Inom ramen för uppdraget har även ingått att göra en bedömning om det kan finnas risk för att 

nytillkommande bebyggelse kan komma att utsättas för markvibrationer från vägtrafiken som 

överskrider gällande riktvärden för komfortvibrationer i bostad.  

 ALLMÄNT OM VIBRATIONER 
Det är mycket svårt att ange skyddsavstånd när det gäller markvibrationer. Det finns en 

mängd parametrar att ta hänsyn till, varav många ofta inte är kända i de aktuella fallen. I figur 

21 anges de viktigaste parametrarna. 

 

 

Figur 21. De viktigaste parametrarna när det gäller vibrationer i t.ex. en bostad nära en väg 
(källa: Carlsson & Massarsch, 1986). De flesta parametrarna gäller även järnväg. 

 

Det är förhållandevis sällan det uppstår problem med vibrationer inomhus i byggnader från 

vägtrafik. I det fall det förekommer är det vanligen en kombination av tung trafik, korta avstånd 

och vägbanans ojämnhet. När det gäller vägtrafik är vägbanans jämnhet av avgörande 

betydelse för uppkomsten av vibrationer. I de fall vibrationsproblem förekommer är det 

vanligen kopplat till att tung trafik trafikerar sträckor med ojämn beläggning och nivåskillnader 

eller skarvar som farthinder eller liknande, samtidigt som bebyggelsen ligger mycket nära 

vägen och/eller på upplyfta bjälklag där vibrationer kan fortplantas. Vanliga personbilar ger i 

princip aldrig upphov till störande komfortvibrationer i byggnader. 
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När det gäller spårtrafik är det hjulens rundhet och rälsens jämnhet som är avgörande. När det 

gäller spridningen av vibrationer är lera den sämsta marktypen då den lätt genererar 

vibrationer med höga amplituder vid låga frekvenser som kan transportera vibrationerna långa 

sträckor innan de klingar av. När det gäller byggnader är lätta bjälklag av trä eller stål, med 

långa spännvidder, sämst ur vibrationssynpunkt. Denna typ av bjälklag kan t.o.m. ge en 

förstärkning av de vibrationer som råder under byggnadens grundläggning. 

 RIKTVÄRDE VIBRATIONER 

7.2.1 TRAFIKVERKETS SKYDDSAVSTÅND 
Enligt TDOCK 2014:1021 Buller och vibrationer från trafik på väg och Järnväg anger 

trafikverket riktvärde 0,4 mm/s (RMS) för bostäder nattetid (22-06). Detta får överskridas högst 

fem gånger per medelnatt. Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s. Det är mot 

dessa riktvärden vibrationer vid den nya bostadsbebyggelsen utvärderas.  

 

I projektet NordVIB anges indikationer på att risken för skador på byggnader är mycket liten 

vid nivåer under 5,0 mm/s. Människor kan störas av vibrationer vid avsevärt lägre nivåer. 

Känseltröskeln är ca 0,1–0,3 mm/s (RMS, 10–100 Hz). 

7.2.2 SVENSK STANDARD SS 460 48 61 
SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i 

byggnader” anger 0,4 – 1,0 mm/s som måttlig störning och kan i vissa falla vara anledning till 

lagomål. Vid vibrationer över 1 mm/s ger kännbara vibrationer och upplevs av många som 

störande. Känseltrösklen går vid ca 0,3 mm/s. Värdena är angivna i så kallad ISO-vägd 

vibrationshastighet, vilket är ett vedertaget begrepp i vibrationssammanhang. 

 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
I erhållen marktekniskundersökning (MUR) för Fogdaröd 8:2 kan konstateras att marken till 

största del består av olika typer av sand samt att vattenkvoten generellt är mellan 10–20 %, se 

tabell 6 nedan. 
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Tabell 6: samanställning av laboratorieundersökningar för Fogdaröd 8:2 utförd av WSP. 

Provpunkt: Djup: Jordartsbeskrivning Vattenkvot (%) Materialtyp 

CW1 1,0–3,0 gråbrun grusig siltig 

SAND 

11 3B 

CW3 0,1–1,7 rostfärgad grusig 

SAND 

7 2 

CW5 2,2–2,8 gråbrun sandig SILT, 

enstaka gruskorn 

17 5A 

CW9 1,0–1,5 grå mullhaltig SAND, 

enstaka gruskorn, 

växtdelar 

28 5B 

CW9 1,9–2,8 grå rostfläckig sandig 

SILT, växtdelar 

19 5A 

CW9 2,8–3,0 gråbrun grusig siltig 

SAND 

11 3B 

 BEDÖMNING 
Vid bedömning i om det kan tänkas förekomma problem med vibrationer i byggnader är en 

viktig parameter om det finns bebyggelse i närområdet på liknande avstånd som planerad 

bebyggelse samt om det finns inrapporterade problem med vibrationer från boende. I det 

aktuella fallet finns inga kända vibrationsproblem inrapporterade till tillsynsmyndigheten.  

 

Tre olika situationer anses aktuella att studera, dessa visas i figur 22 nedan. Det bör beaktas 

att gränsvärden för vibrationer inte är beroende av antalet fordon. Observera att avståndet kan 

variera utifrån var byggnader slutligen placeras.  

 

Tabell 7 Tre situationer som studeras. 

 Avstånd från vägmitt Hastighet Fordonsflöde Andel tung trafik 

1. 14 m 40 km/h 2400 f/d 11 % 

2. 50 m 70 km/h 8100 f/d 5 % 

3. 60 m 90 km/h 8100 f/d 5 % 
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Figur 22: Aktuella situationer för vibrationsutredning 

 

Ramböll har genomfört vibrationsmätningar på ett stort antal platser genom åren. Det är sällan 

riktvärden för komfortvibrationer uppstår ens på avstånd som är närmre än de aktuella 

avstånden. Vår erfarenhet visar att en boggibuss med (antagen vikt på 24 ton) kan ge 

komfortvägd vibrationshastighet på ca 0,1 mm/s vid en hastighet av 50 km/h på ett avstånd av 

15 meter från vägmitt. De aktuella vägarna i området har inga gupp eller ojämnheter som 

bedöms förstärka förekomsten av vibrationer. Med utgångspunkt från detta antas vibrationerna 

vid punkt 1 underskrida riktvärdet 0,4 mm/s hastigheterna på vägen är lägre och avståndet 

likvärdigt. 

  

Eftersom vibrationerna orsakad av vägtrafik avtar med ökat avstånd från vägen antas 

fastigheterna i punkt 2 och 3 ha vibrationsnivåer som underskrider riktvärdet trots högre 

hastigheter. Beaktas bör samtidigt att marken i planområdet till stor del består av sand vilket 

kan ha sämre förutsättningar för att dämpa fortplantning av uppkommande vibrationer. 

 

Risken för att vibrationer orsakade av vägtrafiken ska överskrida riktvärdet 0,4 mm/s bedöms 

låga. Däremot kan det inte säkerställas utan att genomföra mer ingående undersökningar på 

den aktuella platsen, vilket i så fall skulle kunna göras via mätningar av vibrationer i utvalda 

punkter inom planområdet. 


