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1 Inledning

Planerad nybyggnad av hundstall på fastigheten Bälinge-Nygård 1:15 i Alingsås. För att
ärendet ska kunna prövas av Alingsås Kommun (LOV 2019-000420) krävs en
Bullerutredning (denna rapport) som innehåller;
”Beräkning av bullernivåer från trafik för arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal
eller dylikt för att klara bullerkrav. Redogörelse för hur ni minimerar buller från er
verksamhet till omgivningen.”
I denna rapport redovisar vi beräkningsresultat på väg- och tågtrafikbuller utomhus.
Vi anger även gällande riktlinjer enligt Boverket och svensk standard
SS25268:2007+T1:2017 (ljudnivåer inomhus).
Vi kommenterar även eventuellt ljud från skällande hundar till närmsta bostad (BälingeNygård 1:19)
Väg: Bullerkälla: E20
Tåg: 650m till Västra Stambanan

2 Termer och definitioner

Nedan följer kortfattat symboler och storheter som används i denna rapport.
Storhet

Symbol

Enhet

Kommentar
Medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik,
beräknad som ett frifältsvärde och som ett
medelvärde per dygn under ett år (ÅDT)

Ekvivalent A-vägd
ljudtrycksnivå

LpA,eq,nT

[dBA]

Maximal A-vägd
ljudtrycksnivå

LpAFmax,nT

[dBA]

Tabell 2.1 Lista över termer

Ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den
mest bullrande fordonstypen med tidsvägning
Fast, beräknad som ett frifältsvärde
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3 Riktlinjer

Enligt gällande riktlinjer finns inga krav på ljudnivå utomhus från trafikbuller vid fasad
till denna typ av verksamhet. Däremot finns det riktlinjer för ljudnivå inomhus i kontor,
samtalsrum, mötesrum och liknande. Dessa riktlinjer presenteras i tabell nedan;

3.1 Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor

För trafikbuller gäller dygnsekvivalent och maximal ljudtrycksnivå och för andra yttre
ljudkällor än trafik gäller de tidsperioder som ljudkällorna är i regelmässig drift.
Med maximal ljudtrycksnivå inomhus avses högsta A-vägda ljudtrycksnivå med
tidsvägning F (LAFmax).

Ljudtrycksnivåer utanför byggnad bestäms vid fasad utanför den lokal som omfattas av
funktionskrav, exklusive inverkan av ljudreflexer, så kallade frifältsnivåer.
Ju lägre nivå desto tystare upplevelse. Ljudklass C.

3.1.1 Inomhus
Typ av utrymme
Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila
exempelvis cellkontor, mötesrum, reception, vilrum, mottagning,
behandling, operation, uppvak
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
exempelvis matsal, pausutrymme
Utrymme där människor vistas tillfälligt
exempelvis korridor, entréhall, kapprum, WC

LAeq [dB]
högst

LAFmax [dB]
högst

35

50

40

--

45

--

Tabell 3.1 Riktvärde högsta ljudnivå från trafik, inomhus

3.1.2 Utomhus

Det finns inga krav på ljudnivåer från trafik utomhus. Utomhusvärdena är dock
dimensionerande för att välja ljudisolering på fasad och fönster så att krav för ljudnivåer
från trafik inomhus uppfylls.
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3.2 Ljudnivå från hundskall
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I ett liknande fall (ref. Jönköpingsnytt 24/12 2017) har man i Jönköping hänvisat till
Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller, rapport 6538 (maxnivå högst 55 dBA
nattetid) Värdena gäller närliggande bostad.
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4 Beräkningsunderlag
4.1 Vägtrafik

Vi har hämtat indata till beräkningarna på Trafikverkets hemsida, se nedan.
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#

Vi har även räknat upp trafikmängden till prognosår 2040 (ca 1% ökning per år)
Väg
E20

ÅDT år
2040
(årsmedeldygnstrafik)
22 6001

Tabell 4.1 Beräkningsunderlag väg
1

Andel
tung trafik
[%]
14

Hastighet
[km/h]

Källa

80

Trafikverkets hemsida TIKK

Mätning av Trafikverket år 2015 visade 17 600 fordon/dygn

Beräkningen har utförts i Trivector Buller Väg II version 1.2.7 (Nordisk
beräkningsmodell). Vi har tagit hänsyn till topografin (se situationsplan + google maps
nedan) Ca 160 meter från E20 till tänkt byggnad

2019-12-27 | Hundstallet Alingsås
Bullerutredning

situationsplan

Andreas Cedås
0705–309940

Cedås Akustik

5

Hundstallet Alingsås | 2019-12-27
Bullerutredning

google maps, ca 3 meter hög bullervall på östra sidan av E20. Bälinge-Nygård 1:19 syns i
bild (taknock)
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5 Beräkningsresultat
5.1 Vägtrafik

Beräkningsresultaten presenteras nedan. Vi har i beräkningarna antagit mjuk mark
mellan väg och mottagare. Frifältsvärden 5 meter ovan mark. Värdena ca 2 meter ovan
mark är 1 – 2 dB lägre tack vare markabsorption.
LpA,eq,nT [dBA]

LpAFmax,nT [dBA]

Fasad mot väster

52

<60

Fasad mot öster

45

<60

Beräkningsposition

Fasad mot norr

Fasad mot söder

50

50

<60

<60

De administrativa delarna (se planritningar nedan) ligger orienterade mot öster.
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Vi har jämfört våra beräkningar med Trafikverkets bullerkartläggning, se nedan.
Ljudnivån är under 55 dBA
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inringat ca placering Hundstallet, ljudnivå lägre än 55 dBA
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5.2 Tågtrafik

Se Trafikverkets bullerkartläggning nedan. Ljudnivån är under 55 dBA även från tåg.

inringat ca placering Hundstallet, ljudnivå lägre än 55 dBA

5.3 Ljudnivå inomhus

Baserat på beräkningsresultaten (trafikbuller) utomhus kan vi konstatera att man kan
ha normal fasadisolering för att klara riktvärdena på ljudnivå inomhus enligt sid. 3.
Detta innebär fasad med ljudreduktion Rw ca 35-40 dB (normal utfackningsvägg; panel,
väderskydd, isolering, invändig gips) samt fönster med normal ljudreduktion Rw ca 35
dB. Gäller samtliga administrativa delar.
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OBS dock att fasad/fönster ska specialstuderas under projekteringen (ljud från
hundskall till intilliggande bostad, se nästa sida)
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5.4 Hundskall

Närmsta bostad (Bälinge-Nygård 1:19 ”55”) ligger ca 60 meter från byggnaden. Ljud från
hundarna (skall) kan komma att höras från rastgårdarna och även från hundar som
befinner sig inomhus (om man vistas utomhus på 1:19)
De två meter höga planken på den ena rastgården byggs med absorberande material (ex.
200mm stenull) in mot rastgården + skivmaterial med ytvikt ca 30kg/m2 mot 1:19.
På rastgården med trådnätsstängsel bör endast hundar som inte skäller få vistas.

Som riktvärde på ljudnivå utomhus på 1:19 kan man hänvisa till Naturvårdsverket som
anger högst 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dBA nattetid.
Hundskall från större hundar kan nå en ljudeffekt på över 115 dBA (ref. egen mätning)
så det är av stor vikt att hundstallets fasadisolering anpassas så att man minimerar risk
för störning på 1:19. Detta kan projekteras i senare skede.
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Överslagsmässigt krävs att fasaden (även tak) har ljudreduktion ca 45 – 50 dB på de
hundstall som ligger närmast 1:19. Vi rekommenderar även ljudabsorberande tak för att
minska ljudnivån i hundstallen.
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6 Sammanfattning

Den beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån från tåg- och vägtrafik blir under 55 dBA
vilket innebär att man kan ha normal fasadisolering i de administrativa delarna.

I hundstallen krävs förhöjd ljudreduktion på fasad för att ljud från skall inte ska störa
närliggande bostad 1:19.

Skärmen på rastgården byggs med samma princip som en bullerskärm för ex. vägtrafik
(med ljudabsorberande material mot bullerkällan)
Hundar som skäller mycket bör ej vistas på rastgården med endast trådnätsstängsel.

Göteborg, den 27 december 2019
Cedås Akustik AB
Andreas Cedås
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