Datum
Nicklas Engström
Tel
+46 10 505 41 35
Fax
+46 10 505 00 10
Nicklas.engstrom@afconsult.com

2019-05-09

Känslighetsanalys gällande bullerbidraget från
bussar genom Österhagen.
ÅF har fått i uppdrag av Veidekke att ur bullersynpunkt utföra en känslighetsanalys
gällande busstrafik genom det planerade bostadsområdet Österhagen, Huddinge 1.
Busstrafiken diskuteras att gå på huvudgatan genom hela området. Den
prognostiserade trafiken oräknat bussar är högst i den norra delen av området och
lägst i den södra, andelen tung trafik har tidigare antagits till 2% i hela området.
Av flera skäl kommer den tillkommande busstrafiken ej påverka beräknade maximala
ljudnivåer utan enbart ekvivalent ljudnivå:
•
•
•

Trafiken i den norra delen av området har redan så pass hög ÅDT att den
beräknade maximala ljudnivån redan bestäms av tunga fordon2
I södra delen av området bestäms maximal ljudnivå av tågtrafiken
Bussar är minst 4 dB lägre i maximal ljudnivå än beräkningsmodellens tunga fordon

Vid 2 busspassager per timma ser man att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ökar till
över 60 dBA på ett flerfamiljshus i den norra delen av området. Dock endast på den
sydvästra gavelfasaden. Riktvärden kan dock fortfarande innehållas med lämplig
planlösning så som t.ex. lägenheter om högst 35 kvm placerad i gavel eller större
lägenheter som går så långt ner utmed långsidan att högst 55 ekvivalent och 70
maximal ljudnivå kan innehållas vid minst hälften av bostadsrummen.

Figur 1: Det flerbostadshus som får en ekvivalent fasadnivå på över 60 dBA med 2 bussar i
timman.
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Se rapport 741285 Rapport A Bullerutredning Österhagen Huddinge 2018-05-07 för mer information gällande
trafiksiffror och vägutformning innan diskussion om busstrafik.
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Nattetid vid fasad definieras maximal ljudnivå som den nivå som överskridas högst 5 ggr/natt och dagtid på
uteplats som den nivå som överskrids högst 5 ggr/timme
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I den södra delen där trafikmängden på vägen är lägre skulle tillkommande bussar
påverka både det ekvivalenta och maximala nivåer kraftigt om man enbart studerade
buller från vägtrafik. Dock är spårtrafiken den dominanta källan i den delen av
området varför beräknad maximal ljudnivå sammantaget ej påverkas. Vissa planerade
fastigheter har redan utan busstrafik en fasadnivå på över 60 dBA (se bullerutredning
av Österhagen för mera detaljer).
Bullerbidraget från bussar i området har dock en viss effekt på den ekvivalent
ljudnivån. Med en frekvens av 2 busspassager per timma ökar den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad från 59 till över 60 dBA på 2 stycken bostäder, ett kedjehus och ett
parhus.

Figur 2 De fastigheterna som får en ekvivalent fasadnivå över 60 dBA med ett bidrag av
busstrafik i området.

För de två bostäder som får ekvivalent ljudnivå över 60 dBA gäller det endast på en
fasad och ett våningsplan. En ekvivalent fasadnivå på över 60 dBA kan dock
fortfarande innehålla riktvärden men man behöva anpassa bostadens planlösningar.
Slutsatsen är att Österhagen är väl förberedd för eventuell busstrafik
gällande den ökade bullernivån. Med en frekvens av 2 bussar per timma
börjar man se vissa effekter av den ökade bullernivån vid fasad men med
hanterbara konsekvenser. Även med väsentligt högre busstrafikering bedöms
effekten vara hanterbar även om det ställer ökade krav på anpassning av
planlösningar och eventuellt även utformning och placering av byggnader.
En extra tanke bör även läggas på placering av eventuella busshållplatser då de kan
generera extra störningar som ej är inkluderade i beräknade ljudnivåer.
Busshållplatser i backe bör t.ex. undvikas pga. det extra gaspådrag som krävs vid
acceleration ut från hållplatsen i uppförsbacke och ger höga ljudnivåer med stort
lågfrekvent innehåll som kan upplevas som störande inomhus.
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