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1 Sammanfattning 
COWI har av Vårgårda kommun fått i uppdrag att beräkna och värdera buller från 

närliggande vägtrafik i samband med planarbetet för bebyggelse inom fastigheter-

na Fagrabo 1:15 och 1:17, Vårgårda kommun. 

Vårgårda kommun har initierat detaljplanering av Fagrabo 1:15 och 1:17 i norra 

delen av kommunens tätort för utbyggande av nya bostäder och förskola kombine-

rad med äldreboende. Planen är en blandning av olika bostadstyper som inklude-

rar radhus, kedjehus, parhus samt småhus i två plan.  

Området är exponerat för trafikbuller från framför allt Fagrabovägen som ligger norr 

om området och en ny tillfartsväg i östra delen av området. Avståndet till närmaste 

bostadshus från Fagrabovägen är 20 meter och från tillfartsvägen 10 meter. Övriga 

vägar som bidrar till bakgrundsljudnivån är Stockholmsvägen, 230 meter öster om 

området; väg 181, 450 meter öster om området; samt E20 som ligger 600 meter 

bort i nordöstlig riktning.    

Framtida situation för år 2040 har beräknats och resultaten har jämförts med gäl-

lande riktvärden enligt förordningen om trafikbuller, SFS 2015:216, tillsammans 

med den ändring av riktvärden som trädde ikraft 1 juli 2017 (SFS 2017:359). Be-

räkningsresultat visar att ljudnivåer vid fasad för planerad bebyggelse beräknas 

kunna innehållas i ställda riktvärden för samtliga bostäder inom planområdet utan 

behov av avsteg.  

Möjlighet till uteplatser finns för merparten av bostäderna utan skyddsåtgärder, 

förutom två hus i nordöst där riktvärdet inte klaras. Skyddsåtgärder föreslås för 

dessa.  

Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats är under 70 dBA stor del av planområ-

det förutom de delarna närmast vägarna. När man inkluderar avsteget som tillåts 

klaras riktvärdet för maximal nivå.  

Den ekvivalenta ljudnivån dagtid vid förskolegården ligger under riktvärdet med 

god marginal. 

2 Bakgrund och uppdrag 
COWI har av Vårgårda kommun fått i uppdrag att beräkna och värdera buller från 

närliggande vägtrafik och tågtrafik i samband med planarbetet för bebyggelse inom 

Fagrabo 1:17 m.fl., Vårgårda kommun. Se Figur 1 och Figur 2 nedan. 
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Figur 1  Översikt av området norr om Vårgårda centrum och angränsande vägar. 

Fagrabo 1:17 m.fl. markerad med röd pil (Hitta.se, 170808) 

 

Figur 2  Karta på planområde (inkl trafiksiffror för 2040). Nya bostäder i mitten och ny 

förskola kombinerad med äldreboende i öster, Vårgårda kommun, 2018-01-09.  
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Närliggande vägar utgörs av Fagrabovägen som ligger norr om området, en ny 

tillfartsväg som anläggs öster om bostadshusen. Övriga vägar som bidrar till bak-

grundsljudnivån är Stockholmsvägen, väg 181 och E20. Avståndet mellan Fagra-

bovägen och närmaste bostadshus är 20 meter. Mellan den nya tillfartsvägen och 

närmaste bostadshus är avståndet 10 meter. Stockholmsvägen ligger 230 meter 

väster om området, väg 181 ligger 450 meter öster om området och E20 ligger 600 

meter bort i nordvästlig riktning. 

Buller från vägtrafik beräknas för illustrerade bostäder och förskolan inom planom-

rådet med ovan nämnda bullerkällor. Järnvägstrafik har inte inkluderats i uppdraget 

eftersom den ligger mer än 1 500 meter från området och bedöms inte bidrar i nå-

gon väsentlig mån till ljudnivåerna. Den beräknade situationen utgörs endast av 

den bedömt mest bullrande situationen, här den framtida situationen. Konceptuella 

åtgärder för att minska buller ska beskrivas om de beräknade nivåerna överskrider 

riktvärdena. 

Kommunens beskrivning av planområdet1 är följande: " Planområdet är beläget i 

norra delen av tätorten utmed Fagrabovägen (gamla Herrljungavägen). Arean är 

ca 5,1 ha. Fagrabo 1:17 utgörs av ett verksamhetsområde (Vårgårda Maskinser-

vice) och ägs av Tuvatorp Fastighet AB. Fagrabo 1:15 består av två delar som ut-

görs av åker-/skogsmark och ägs av Vårgårda kommun. Tuvatorp Fastighet AB 

avser att omvandla nuvarande verksamhetsområde och del av Fagrabo 1:15 till ett 

småskaligt bostadsområde. Resterande del av Fagrabo 1:15 (utmed Fagrabovä-

gen) avses planeras för att möjliggöra byggnation av en ny förskola."  

I det senaste planförslaget (från kommunen 2017-08-09) föreslås området bebygg-

gas med nya bostäder och en förskola kombinerad med äldreboende. Totalt före-

slås en blandning av olika bostadstyper som inkluderar radhus, kedjehus, parhus 

samt småhus i två plan.  

Förskolegården placeras innanför L:et och skyddas från vägtrafikbuller av 

huskroppen. 

3 Förutsättningar  
I detta kapitel redovisas använda underlag, beräkningsmetoder och metodiken i 

beräkningsgången. 

3.1 Underlag 
Underlag till beräkningarna har varit följande: 

› Primärkarta med vägdragning, befintlig bebyggelse, ny bebyggelse samt höjd-

kurvor (Vårgårda kommun, 2017-06-29) 

                                                      
1 http://www.vargarda.se/medborgare/samhallsplanering-och-trafik/samhallsutveckling-och-
planering/detaljplanering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-fagrabo-115-117-m.fl..html, publicerings-
datum 2016-11-17 
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› Trafikunderlag för kommunal vägtrafik för prognosår 2040 (Vårgårda kommun, 

2017-08-09 och 2018-01-09).   

› Trafikunderlag för statlig vägtrafik för prognosår 2040 (mätdata från Trafikver-

kets databas, TIKK 2017-08-10 uppräknat med Trafikverkets uppräkningstal 

för 2014-2040). 

Den framtida situationen har satts till framtida prognosår 2040 baserad på rekom-

mendationer från Boverket samt att Trafikverkets data är baserad på data för år 

2040. 

Tabell 1:  Trafikunderlag för framtida scenario. Framtida beräkning av trafikflöde på kom-

munala vägar från Vårgårda kommun, 2018-01-09 Data för statliga vägar från 

TIKK från mätåret 2013 eller 20151 och framräknat till 2040 enligt Trafikverkets 

uppräkningstal. 

Vägar Trafikflöde (f/dygn) Andel tung trafik (%) Skyltad  

hastighet 

(km/h) 

 Nutida1  

2013/ 

2015 

Framtida 

2040 

Nutida  

2013/ 

2015 

Framtida 

2040 

 

Statliga vägar      

Stockholmsvägen (väg 1910) 2 330 3 100 7 9 50 

Väg 181 2 800 3 800 13 16 80 

E20 10 400 14 200 19 23 80 

Kommunala vägar      

Fagrabovägen, väster - 2 700 - 42 40 

Fagrabovägen, öster - 200 - 22 40 

Ny tillfartsväg mot Fagrabo 

utvecklingsområde 

- 2 460 - 22 40 

1E20 uppmätt 2015, övriga statliga vägar uppmätta 2013 
2Schablonvärde 

 

Dygnsfördelning har ansatts till 70/20/10% över dag, kväll och natt för vägar där 

data saknas. 

 

3.2 Beräkningsmetod och genomförande 
Beräkning av buller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN version 

7.4. Beräkningsprogrammet använder Naturvårdsverkets beräkningsmetoder för 

buller från vägtrafik (rapport 4653).  
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Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på avstån-

det från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd.  

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste for-

donspassagen. Vid vägar med upp till 100 tunga fordon per dygn har maximal ljud-

nivå från personbilar använts vid beräkning av maximal ljudnivå för uteplats. Vid 

vägar upp till 200 tunga fordon per dygn har maximal ljudnivå från personbilar an-

vänts vid beräkning av maximal ljudnivå vid fasad. 

Vägledande bullerkartor har gjorts som gridberäkning 3 x 3 m med beräkningshöjd 

1,5 m över mark. Värden i bullerkartorna innehåller inverkan av reflektion från när-

liggande fasad och är ej frifältsvärden, vilket medför en överskattning jämfört 

ställda riktvärden. 

Fasadberäkningar motsvarar frifältsvärden, utan reflektion från egen fasad, och 

kan jämföras direkt med riktvärden. 

Beräkningsområdet anses vara mjuk mark bortsett vägar, parkering och vatten, 

som anses vara hård mark. 

Bullerberäkningar har gjorts för följande scenario: 

› Framtida: Planerade byggnader, vägtrafik för år 2040. 

 

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 
Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade efter den 

2 januari 2015 ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 

höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 

2017:359). Det befintliga riktvärdet på 55 dBA höjs till 60 dBA och riktvärdet för 

små bostäder (upp till 35 m²) höjs från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna trädde ikraft 

den 1 juli 2017, men kan tillämpas på detaljplaner påbörjade från och med 2 janu-

ari 2015. 

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 

olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid plan-

läggning. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bul-

lervärden. 

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken samt kopplar till 

plan- och bygglagen genom bestämmelserna i 3–8 § i förordningen som ska till-

lämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för männi-

skors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Med hänsyn till det be-
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döms riktvärdena i förordningen motsvara lagstiftarens bedömning om när risk för 

människors hälsa föreligger. 

Figur 3 nedan visar riktvärdena enligt trafikbullerförordningen, inklusive ändringar-

na som innebär en höjning av riktvärdena. 

Buller från spårtrafik och vägar 
 

3 §/Upphörde att gälla U:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 1. 55 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 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

3 §/Trädde 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 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 ekvi-

valent 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 bo-

stadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-

skrids 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. 
 

Figur 3  Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 och SFS 2017:359 

 

Kort sammanfattat innebär förordningen följande: 

› Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 

fasad inte överskrider 60 dB(A)  

› För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 

nivå vid fasad 

› Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av bo-

stadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå 

nattetid om 70 dB(A) 
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› Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 

70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå. 

› Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften 

av bostadsrummen. 

4.2 Övriga verksamheter 
För förskolor avses lekytan likställas med krav för uteplats för bostäder, med juste-

ring att värdena motsvarar ekvivalent nivå dagtid (kl 06-18), d.v.s. 50 dB(A) Ldag. 

Övriga verksamheter som kontor, handel, hotell och liknande har inga externa krav 

avseende trafikbuller. I driftskede kan krav ställas på inomhusnivåer. Detta regle-

ras ej i plan. 

5 Resultat  
Nedan återges resultat från beräkningarna för framtida situation fördelat på ljudni-

våer vid fasad och ljudnivåer inom området, om uteplats ska uppföras. Samtliga 

resultat under detta kapitel redovisas i större format i Bilaga A. 

Ljudnivåer vid fasad återges som dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå nat-

tetid LAFmax,22-06.  Nivåerna redovisas som frifältsvärden i 2D- och 3D-vyer enligt det 

underlag som beräkningarna är baserade på.  

Ljudnivåer inom området (uteplats) återges på bullerkartor som ett dygnsmedel-

värde LAeq,24h och maximal nivå LAFmax, ej frifältsvärden. För förskolegården återges 

ljudnivåer som ekvivalentnivå dagtid (mellan kl 06 och 18). 

Genomgående i nedanstående redovisning i figurer 3-19 är att grön/ljusgrön färg 

indikerar att ställt riktvärde innehålls. 

5.1 Ljudnivåer vid fasad 
Ljudnivå vid fasad bedöms enligt 3 § 1 i SFS 2015:216 och enligt regeringens be-

slut om nya riktvärden för trafikbuller (SFS 2017:359). Innehålls beräknade värden 

i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 60 dB(A) bedöms planerad byggnation klaras som 

helhet utan avsteg enligt 4 §. 

5.1.1 Dygnsekvivalenta nivåer 
Nedan i figurer 3-8 redovisas beräknade dygnsekvivalenta nivåer vid fasad för pla-

nerade byggnader inom området.  

Grön/ljusgrön markering vid fasad innebär att LAeq,24h är lika med eller lägre än rikt-

värdet 60 dB(A).  
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I Figur 3 ges en översikt av beräknade nivåer för hela området. Varje hus har två 

våningsplan. Siffran i figuren visar högsta nivå per punkt. Samtliga hus klarar 

riktärdet 60 dB(A) med god marginal.  

 

Figur 3  Översikt dygnsekvivalenta nivåer. Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende vå-

ningsplan.  

Figur 4 ger en inzoomad bild på de bostäder som har de högsta bullernivåer vid 

fasad. Bullernivån blir som mest 56 dB(A) vid fasad på några av husen som ligger 

vid den nya tillfartsvägen. 

 

Figur 4  Dygnsekvivalenta nivåer (inzoomad). Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende vånings 

  plan, för de husen i området som har högst bullernivå (högst vid röd pil). 
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I figurer 5-8 visas tredimensionella bilder på området från fyra olika väderstreck. 

Ljudnivåerna vid fasad är generellt högre på övervåningarna. 

 

Figur 5  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från sydväst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 6  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från sydöst. Frifältsvärden. 
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Figur 7  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från nordväst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 8  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från nordöst. Frifältsvärden. 

5.1.2 Maximala nivåer, vägtrafik natt  
Nedan i figurer 9-14 redovisas beräknade maximala nivåer vid fasad för planerade 

byggnader inom området. Grön/ljusgrön markering vid fasad innebär att LAFmax,22-06 

är lika med eller lägre än 70 dB(A), vilket är riktvärdet för den "ljuddämpade" sidan. 

Riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid tillämpas när riktvärdet för den dygnsekvi-

valenta ljudnivån inte uppnås. Eftersom samtliga bostäder klarar detta riktvärde 

tillämpas inte riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid.  
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För mindre vägar där antalet passager av tung trafik nattetid är under 200 fordon 

(såsom Fagrabovägen och den nya tillfartsvägen), tas inte tung trafik med i beräk-

ningen av maximala ljudnivåer (Boverkets riktlinjer). 

 

Figur 9  Översikt maximala ljudnivåer nattetid. Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende vå-

ningsplan.  

 

Figur 10   Översikt maximala ljudnivåer nattetid (inzoomad). Högsta ljudnivå vid fasad, obe-

   roende våningsplan. 
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I figurer 11-14 visas tredimensionella bilder på området från fyra olika väderstreck. 

Ljudnivåerna vid fasad som frifältsvärden är högre på övervåningarna. 

 

Figur 11  Maximal ljudnivå vid fasad sett från sydväst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 12  Maximal ljudnivå vid fasad sett från sydöst. Frifältsvärden. 
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Figur 13  Maximal ljudnivå vid fasad sett från nordväst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 14  Maximal ljudnivå vid fasad sett från nordöst. Frifältsvärden. 

 

5.2 Ljudnivåer inom området 

5.2.1 Uteplats 
Ljudnivå vid uteplats bedöms enligt 3 § 2 i SFS 2015:216. Innehålls beräknade 

värden i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 50 dB(A) och LAFmax ≤ 70 dB(A) bedöms plane-

rad byggnation klaras som helhet utan avsteg enligt 5 §. Grön färg i figurerna indi-

kerar att respektive riktvärde klaras.  

För mindre vägar där antalet passager av tung trafik per dygn är under 100 fordon, 

tas inte tung trafik med i beräkningen av maximala ljudnivåer (Boverkets riktlinjer).  
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Beräkningarna visar att överskridande av dygnsekvivalenta ljudnivåer görs inom 

delar av planområdet. Figur 15 och 16 visar dygnsekvivalent ljudnivå. För de bo-

städer som ligger närmast Fagrabovägen och den nya tillfartsvägen överskrids 

riktvärdet mellan fasaden och vägarna för de flesta husen. Möjlighet till uteplats 

finns i de flesta fall på motsatt sida om huset. För de bostäder som ligger närmast 

rondellen mellan Fagrabovägen och tillfartsvägen överskrids dock riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå vid uteplats på flera sidor och möjlighet till tillräckligt tyst ute-

plats är begränsad utan åtgärder (figur 16).   

 

Figur 15  Dygnsekvivalent ljudnivå inom planområdet, LAeq,24h. Ej frifältsvärden. 

 

Figur 16  Dygnsekvivalent ljudnivå inom planområdet som 3D vy. Ej frifältsvärden. 
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Maximala ljudnivåer klaras i merparten av området förutom närmast Fagrabovägen 

och tillfartsvägen (Figur 17).  

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids, är avsteget att nivån inte 

bör överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mel-

lan kl. 06.00 och 22.00. Vid de bostäder som inte klarar 70 dBA maximal ljudnivå 

klaras merparten av ytan enligt avsteget. Det är endast i vägens omedelbara när-

het som avsteget inte klaras (figur 18). 

 

Figur 17  Maximal ljudnivå inom planområdet. Ej frifältsvärden. 

 

Figur 18  Maximal ljudnivå (inzoomad) inom planområdet. Ej frifältsvärden. 
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5.2.2 Förskolans lekyta 
För förskolor avses lekytan likställas med krav för uteplats för bostäder, med juste-

ring att värdena motsvarar ekvivalent nivå dagtid, d.v.s. 50 dB(A) Ldag. Lekytan 

föreslås ligger innanför den L-formade byggnaden. Ljudnivån klaras med god mar-

ginal.  

 

Figur 19  Ekvivalent ljudnivå dagtid (kl: 06-18). Ej frifältsvärden. 
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6 Bedömning 
Planområdet är påverkat av trafikbuller från vägtrafik.  

Samtliga planerade bostäder inom planområdet bedöms klara riktvärdet vid fasad. 

Trafikbullret uppgår som mest till LAeq24h = 56 dB(A) vid fasad för planerade bostä-

der i sydöstra delen mot den nya tillfartsvägen.  

Enligt nuvarande placering av byggnader och placering av villatomterna är det möj-

ligt att klara riktvärdet om ekvivalent ljudnivå för uteplats för merparten av bostä-

derna utan bullerskyddsåtgärder eller justering av några av villatomternas place-

ring inom planområdet. Det finns dock två byggnader i nordöst vid den nya tillfarts-

vägen som har svårt att få en tillräckligt tyst uteplats utan skyddsåtgärder. Den ena 

är ett av parhusen B2 och den andra är den villa av typ C2 som ligger längst i öst 

(röda stjärnor i figur 20). 

 

Figur 20  Bostäder där riktvärdet för uteplats överskrids på alla sidor (markerade med 

stjärnor). 

7 Åtgärder  
För de bostäder som inte klarar riktvärden för uteplats bedöms uteplatser kunna 

utföras med exempelvis en skärm om längd 7 meter och 2 meter hög, i linje med  

förrådsbyggnaderna vid varje hus mot söder vid tillfartsvägen. Figur 21 visar dygn-

sekvivalenta ljudnivåer och figur 22 visar maximala ljudnivåer. Återigen klaras max-

imal ljudnivå om 70 dBA överskrids med avsteg att nivån inte bör överskridas med 

mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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Figur 21  Åtgärdsförslag för att klara riktvärdet för uteplats (50 dBA som dygnsekvivalent ljud-    

  nivå). Ej frifältsvärden vid fasad. Åtgärden är skärmar 7 meter långa och 2 meter högs 

  från förrådsbyggnader (rosa linjer)  

 

Figur 22  Åtgärdsförslag för att klara riktvärdet för uteplats (70 dBA som maximal ljud-      

  nivå). Ej frifältsvärden vid fasad. Åtgärden är skärmar 7 meter långa och 2 meter högs 

  från förrådsbyggnader (rosa linjer) 
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Bilaga A Beräknade ljudnivåer, bilagor 
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