
  
       ÅF-Ingemansson 

SE-169 99 Stockholm 
Tel +46 10 505 00 00 
Fax +46 10 505 11 83 
www.afconsult.com 

  

Detta dokument är endast avsett för den ovan namngivna mottagaren. Det kan innehålla konfidentiell eller förtrolig information som tillhör ÅF-Ingemansson 
AB. Kopiering och läsning är endast tillåtet för mottagarens interna användning utan särskilt tillstånd från ÅF-Ingemansson AB 
 
ISO14001 
ISO9001 
http://km.afconsult.com/projects/6279/Documents/547464 PM01utlåtande flygbuller 100601.docx 

Leading expertise 

Sound and Vibration 

 

Västerås Stad               Stockholm 2010-06-01 
Stadsbyggnadskontoret 
Stadshuset 
721 87  Västerås 

 

Er referens:       Helena Hansson 

Vår referens:    Åsa Lindkvist 

 

Lillhamra, Västerås 

547464 PM01  
Sammanlagrat buller väg- och flygtrafik  

I denna PM kommenteras samrådsyttrande från länsstyrelsen. 

Underlag 

 Vår rapport 547464 A, Trafikbullerutredning daterad 2009-09-16 

 Samrådsyttrande länsstyrelsen i Västmanlands län, daterat 2010-03-30 

 Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2010-01-29 

 Bullerutredningar för Västerås flygplats, WSP, TR 2008-022 R01, R02, R04 

 Boverkets allmänna råd 2009:1 

Bedömningsgrunder 

Vägtrafikbuller 

Riksdagsbeslut 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 

fastställde riksdagen riktvärden för vägtrafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad 

av bostäder redovisas i följande sammanfattning. 
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Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30   45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats      70 1) 

1) Värdet får enligt Svensk standard SS 25267 överskridas 3 gånger per timme. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från 

dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför minst 

hälften av boningsrummen i varje lägenhet. 

Västerås mål enligt ÖPL 

Västerås har i översiktsplanen angivit följande mål för trafikbuller vid nya bostäder. 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I de fall stadsplaneringen visar att riktvärdet om 55 dB(A) vid fasad måste över-

skridas ska planeringen säkerställa att den andra sidan blir en ”tyst sida” där bullret 

inte bör överstiga 45 dB(A). I undantagsfall kan högre bullernivåer, dock under-

stigande 50 dB(A), accepteras på tyst sida. 

Flygtrafikbuller 

Enligt Boverkets allmänna råd, 2009:1, om lokalisering av bostäder i områden 

utsatta för flygbuller, anges att bostäder lokaliseras så att maximalnivån inte 

överstiger 70 dB(A) utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per 

dag/kväll. 

Sammanlagrat buller 

Det finns för närvarande inga fastställda metoder för sammanlagring av 

vägtrafikbuller och flygtrafikbuller. De ekvivalenta ljudnivåerna, medelljudnivåerna, 

kan adderas rent matematiskt men kopplingen till riktvärden är oklar. 

Maximalnivåerna, ljudnivåerna vid enstaka händelser, kan inte på samma sätt 

adderas.  

Praxis vid bedömning av sammanlagrat buller är att addera de ekvivalenta 

ljudnivåerna från olika trafikslag samt FBN för flygtrafik men behandla maximalnivån 

separat för varje trafikslag. 



PM 547464 01  
  

Detta dokument är endast avsett för den ovan namngivna mottagaren. Det kan innehålla konfidentiell eller förtrolig information som tillhör ÅF-Ingemansson 
AB. Kopiering och läsning är endast tillåtet för mottagarens interna användning utan särskilt tillstånd från ÅF-Ingemansson AB 
 

http://km.afconsult.com/projects/6279/Documents/547464 PM01utlåtande flygbuller 100601.docx   Sida 3 (3) 

Flygtrafikuppgifter 

Den mest bullrande flygplanstypen gör enligt prognos 15 000 rörelser per år. Minst 

2/3 av dessa rörelser bedöms ske från/mot söder. Vid det planerade 

bostadsområdet sker då 5 000 rörelser per år vilket innebär högst 20 rörelser per 

dag/kväll. Ingen trafik med denna flygplanstyp förekommer normalt nattetid. 

Beräknade bullernivåer 

Bullret från vägtrafiken och flygtrafiken har beräknats och redovisas i rapporter från 

ÅF-Ingemansson respektive från WSP. 

Flygbullernivån är vid 180 graders ljudinfall och utan skärmande bebyggelse lägre 

än 50 dB(A) i hela området. Med hänsyn till begränsat ljudinfall och  skärmningar av 

bebyggelsen får samtliga byggnader minst en fasad med högst  45 dB(A) 

sammanlagrad ekvivalent ljudnivå på grund av flygbuller och vägtrafikbuller. Målen 

enligt Västerås  ÖPL innehålls.  

Kommentarer 

Maximal ljudnivå 

Inom det planerade bostadsområdet innehålls, avseende flygtrafikbuller, målet enligt 

Boverkets allmänna råd. Den maximala ljudnivån överskrider inte 70 dB(A) vid fler 

än 30 tillfällen per dag/kväll. Inom det planerade bostadsområdet innehålls, med 

avseende på vägtrafikbuller, Riksdagens riktvärde. Samtliga bostäder har tillgång till 

uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå på grund av vägtrafiken.  

Ekvivalent ljudnivå 

Inom det planerade bostadsområdet blir flygbullernivåerna betydligt lägre än målet 

enligt Boverkets allmänna råd. För att innehålla Riksdagens riktvärde krävs att 

trafiken på Väderleksgatan minskas från 5 000 till 1 500 fordon per dygn alternativt 

måste avståndet mellan vägen och bebyggelsen ökas från 12 till 40 m alternativt 

förses vägen med 3 m hög bullerskyddsskärm. Flygbullret har ingen inverkan på 

detta. Målen enligt Västerås ÖPL innehålls dock utan någon av dessa åtgärder. 
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