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Förord 

Staffanstorps kommun arbetar med att planlägga skifte 2 av fastigheten Hjärup 

4:281 för bostäder och vårdboende. I samband med detta anlitades Trivector hös-

ten 2019 för att utreda vilken trafik som kommer att påverka ljudnivåerna i om-

rådet och hur höga ljudnivåer som uppnås vid fasader och på uteplatser och där-

efter jämföra dessa mot gällande riktvärden. Under 2020 reviderades planen och 

ny utredning av trafikmängder och ljudnivåer har genomförts. Vidare har siktlin-

jer och körspår studerats och bedömning har gjorts av trafiksäkerheten.  

Utredningen har genomförts av Lovisa Indebetou (projektledare) och Niklas 

Tengheden. Kvalitetsgranskare för arbetet har civ ing Petra Ahlström varit. Be-

ställarens kontaktperson har varit Tommi Lehto. 
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1. Förutsättningar 

1.1 Studerat område, läge och bebyggelse 

Planområdet ligger mitt i Hjärup och därmed långt från de större bullerkällorna 

som går i utkanten av Hjärup; Gamla Lundavägen (cirka 800 m bort) och E22 

(cirka 1000 m bort) i öster, Väståkravägen i nordost (cirka 350 m bort), järnvägen 

(cirka 600 m bort) i väster och Lommavägen (cirka 800 m bort) i sydväst. Utifrån 

tidigare bullerberäkningar för omkringliggande utbyggnadsområden och i sam-

råd med beställaren har en bedömning därför gjorts att bidraget från dessa källor 

till det studerade området är försumbart. Därför studeras i denna utredning endast 

buller inom området och från Parkallén som kommer att gå direkt öster om det 

studerade området. 

 
Figur 1.1 Det studerade områdets läge i Hjärup markerad med röd ring (Källa: OpenStreetMaps) 

 

I Figur 1.2 visas den nya planerade bebyggelsen inom området väster om Park-

allén. Bebyggelsen kommer att användas för bostäder samt vård- och trygghets-

boende. Den östra delen av vård- och trygghetsboendet planeras att bli åtta vå-

ningar hög medan byggnaden längre västerut planeras att bli fyra våningar hög. 

Radhusen planeras bli tre våningar höga. 
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Figur 1.2 Den nya planerade bebyggelsen inom området (Källa: Staffanstorps kommun, 2019-11-27) 

 

1.2 Trafikmängd och hastighet 

Trafik på Parkallén 2030 utan utbyggnad i studerat område 

Den framtida trafiken på bl a Parkallén har studerats i en tidigare utredning1 för 

utbyggnad öster om Hjärup 4:281. I trafikprognosen för 2030, som inte tagit hän-

syn till trafiken i det nu studerade området, visar att Ämnesvägen öster om det 

studerade området i framtiden kommer att trafikeras av totalt 1700 f/d (800 f/d 

med prognos utan utbyggnad Hjärup NO plus 900 f/d tillkommande för utbygg-

nad Hjärup NO). Utbyggnaden av bostäder i Hjärup NO blir dock mer 

 
1 Tyréns, Hjärup NO kompletterande trafik- och bullerutredning, 2014-05-09 
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omfattande än tidigare prognosticerat, med 450 fler fordon och att hälften av 

denna trafik bedöms gå förbi det nu studerade området. Totalt förväntas därmed 

totalt cirka 1 900 fordon till/från andra områden trafikera Parkallén i höjd med 

det studerade området. 

Utifrån liknande gator bedömer kommunen att andelen tung trafik på Parkallén 

år 2030 kommer att vara fem procent. 

Alstrad trafik från det studerade området 

Trafiken inne i området har beräknats med Trafikverkets Trafikalstringsverktyg 

och baseras på kommunens uppgifter om antal lägenheter i området: 

 Bostäder för norra delen: 15 radhus 

 Bostäder för södra delen: cirka 79 lgh (vård och trygghetsbostäder ca 54 

lgh vård, 25 lgh trygg) 

 

I de centrala delarna av området kommer också parkeringsplatser att finnas för 

Hjärupslundskolan och en idrottslokal. Trafiken till/från skolan och idrottsloka-

len kommer därmed också att gå genom området. Leveranser till skolan kommer 

också att ske via det studerade området men leveransfordonen kommer att vända 

inom skolans område. Även trafikbidraget från skolan har beräknats med hjälp 

av trafikalstringsverktyget och utifrån förutsättning om cirka 320 elever och att 

det finns en idrottslokal på 459 m2 som också alstrar en del trafik på kvällar. 

Resultatet av beräkningarna med Trafikalstringsverktyget visar att det förväntas 

bli 480 fordonsrörelser med personbilar per årsmedeldyn till eller från området 

(sammantaget båda riktningarna). I samråd med kommunen har antagits att det 

till detta kommer ytterligare fem procent tung trafik, d v s totalt kommer det att 

vara cirka 510 fordonsrörelser till/från området varav fem procent är tung trafik. 

För beräkningar av trafikens fördelning på de båda tillfartsvägarna inom området 

och därmed ljudnivåer från trafik inom området antas att de som ska till radhusen 

använder den norra parkeringen, de som ska till vård- och trygghetsboendet an-

vänder den södra parkeringen och att de som ska till skola/idrottslokal använder 

den centralt belägna parkeringen. Vid beräkningarna av ljudnivåer alstrade av 

trafiken inom området tas bara hänsyn till trafiken som rör sig på den U-formade 

lokalgatan inom området. Bullret från bilarna som rör sig på parkeringarna i norr 

och söder antas vara försumbart i jämförelse med övrigt buller.  

Inne i området kommer också en busshållplats att finnas på södra sidan av den 

södra in-/utfarten. Denna trafikeras som mest av tre skolbussar under mest belas-

tad timme. Busshållplatsen kommer också att användas för angöring av leverans-

fordon till äldreboendet. Dessutom kommer leveransfordon till/från skolan att 

passera förbi på den södra in-/utfarten till området. Sammantaget gör detta att det 

inte går att garantera att det blir högst 5 passager av tunga fordon under mest 

belastad timme dag/kväll och därmed antas den tunga trafiken, och inte person-

bilar, vara dimensionerande vid beräkning av maximala ljudnivåer. 

Eftersom det är osäkert i vilken riktning trafiken ska vidare från området och 

vilken riktning trafiken kommer från till området räknar vi på säkra sidan och 

antar därför att all trafiken som alstras i det studerade området passerar förbi 

på hela Parkallén. I själva verket kommer troligtvis många att svänga norrut 
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från norra utfarten och många svänga söderut på södra utfarten och därmed 

inte passera på hela gatan förbi det studerade området. 

Total trafik 2030 

I Figur 1.3 visas den totala prognosticerade trafiken på gatorna år 2030 när hän-

syn tagits till den allmänna förväntade trafikökningen, utbyggnaderna i Hjärup 

NO samt utbyggnaderna inom det nu studerade området. 

 
Figur 1.3 Prognosticerad trafik 2030 m h t allmän trafikökning, utbyggnad i Hjärup NO samt utbyggnad 

i det studerade området. 

 

Trafik dimensionerande timme 

Normalt sett brukar man räkna med att 10 % av trafiken går den mest belastade 

timmen. I VGU-Guiden 20162 visades tabeller över trafikens fördelning över 

dygnet på olika typer av gator och andel trafik den mest belastade timmen. Här 

visades just att andelen trafik mest belastad timme uppgick till 9-10 procent för 

 
2 Trafikverket, VGU-guide Vägars och gators utformning Stödjande kunskap, publ nr 2016:083 
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alla studerade gattyper: Närtrafik, Genomfart, Turistväg, genomsnitt alla statliga 

vägar. Matargatan inne i området skulle vara att betrakta som en Närtrafikgata 

och då också ha 10 procent av trafiken mest belastad timme. I det studerade om-

rådet är det troligtvis många boende som ska ut från området på morgonen till 

sina arbeten och många som arbetar på skolan som ska in i området till skolans 

parkering. Troligtvis är det samma förhållande för de gator som är att betrakta 

som ”Närtrafikgata” men här har vi ändå valt att anta att 15 % av dygnstrafiken 

går den mest belastade timmen för att inte riskera att underskatta trafiken och få 

beräkningar på säkra sidan. Då förväntas totalt sett den södra mest belastade in-

/utfartsvägen trafikeras av cirka 50 fordon per timme. Parkallén förväntas trafik-

eras av 360 fordon per timme. Med hänsyn till de låga trafikflödena bör det inte 

med hänsyn till trafikflödena vara några som helst problem med framkomlig-

heten vid in-/utfarterna till området. 

Tillåten hastighet  

Hastigheten för trafiken inne i området har antagits till 30 km/h. Tillåten hastig-

het på Ämnesvägen, som är förlängningen av den nya Parkallén, är idag 30 km/h 

och hastigheten på de båda gatorna förutsätts vara densamma även i framtiden.  
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2. Siktlinjer 

Utformningen har kontrollerats avseende siktlinjer för fordon som ska svänga in 

och ut från området till och från Parkallén öster om området. För att göra detta 

har VGU3:s riktlinjer kring sikt mellan bil och gående vid övergångsställe an-

vänts. Utifrån detta bedöms byggnadernas placeringar vara godtagbara. Dock bör 

träd och vegetation närmast korsningen tas bort alternativt att man på annat sätt 

säkerställer så att dessa inte skymmer sikten. Se gul/grönmarkerade områden i 

Figur 4 Siktlinjer nedan. 

 
Figur 4 Siktlinjer in och utfart Parkallén 

 
3 Trafikverket, Vägars och gators utformning, Publikation 2012:181 
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3. Körspår 

Bussar kommer att köra in på den norra delen av infartsgatan och ut via den södra 

efter att ha angjort busshållplatsen vid den södra sidan. Busshållplatsen kommer 

också att fungera som lastzon för leveranser till vård- och trygghetsboendet och 

fordonen som utför leveranser förväntas då också köra samma väg som bussarna. 

När det gäller framkomlighet för den tunga trafiken på lokalgatan finns det osä-

kerheter kring exakt vilken typ av bussar som kommer att trafikera hållplatsen. 

Vid analys av körspår har därför valts att studera den typ av bussar som har rela-

tivt stora svängrörelser, nämligen boogibuss (15 m). Körspårsanalys med boggi-

buss indikerar att det är möjligt att svänga in och ut ur området med detta fordon. 

Det är dock trångt att köra runt slingan med bussen. Det blir därför viktigt att 

säkerställa att större fordon kan ta ut svepet framförallt innan hållplatsläget samt 

över marken i planområdets västra del. De större träden som finns inritade i il-

lustrationsplanen bör också övervägas att tas bort för att ge plats för bussen. I 

kurvan tar också en boggibuss upp båda körfälten och gör att det inte är möjligt 

att mötas två fordon där. Se Figur 3.1 och Figur 3.2 för kritiska punkter där det 

behöver vara fritt så att bussen kan svepa över ytor. 

 
Figur 3.1 Körspår med boggibuss (typfordon Bb enligt VGU) 
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Figur 3.2 Körspår med boggibuss (typfordon Bb enligt VGU) 

 

Lastbilar till och från skolan förväntas köra både in och ut via den södra in- och 

utfarten till området. En 12 meters lastbil har lättare att komma runt än en boggi-

buss. Lastbilarna förutsätts vända på skolområdet men ytor för detta har inte stu-

derats närmare här.  

Körspår med personbil från andra hållet, det vill säga i innervarv, har också kon-

trollerats, se Figur 3.3. Detta klaras utan att inkräkta på mötande trafiks körfält i 

någon större utsträckning. 
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Figur 3.3 Körspår "innervarv" med personbil (typfordon P enligt VGU)  
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4. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet med den föreslagna planen 

Utifrån illustrationsplanen har trafiksäkerheten översiktligt studerats. Trafik-

mängderna i området som beskrivits tidigare i rapporten bedöms vara måttliga 

med 150 - 320 fordon per dygn vilket innebär cirka 20 fordon i timmen i genom-

snitt och som mest 50 fordon i timmen. Med så få fordon per timme och tillåten 

hastighet på högst 30 km/h bör det inte vara några trafiksäkerhetsproblem att 

parkerande bilar använder lokalgatan för att köra in och ut från parkeringen.  

Gångstråket i illustrationsplanen mellan parkeringsraderna bedöms vara positivt 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då detta styr gående hit så de slipper befinna sig 

bakom backande bilar etc. 

I illustrationsplanen finns upphöjda gångpassager över lokalgatan (alternativt i 

annan beläggning) vilket är en viktig förutsättning för trafiksäkerheten i området. 

Allra bäst är det om de utformas med upphöjning och inte enbart med annan 

beläggning. 

Skolbarnen som ska till/från busshållplatsen leds enligt illustrationsplanen 

till/från skolan över parkeringsplatsen på en upphöjd passage (alternativt en pas-

sage i annan beläggning). Detta bedöms också som positivt ur trafiksäkerhets-

hänseende. 

Även de som hämtar/lämnar vid skola/idrottsplats kan göra detta på ett trafiksä-

kert sätt i den allra västligaste delen av området i direkt anslutning till gång och 

cykelvägen i väster. 

Sammantaget bedöms den i illustrationsplanen föreslagna utformningen ge god 

trafiksäkerhet och inga ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås. 

Övergångsställe över Parkallén? 

I illustrationsplanen finns inte med något övergångsställe över Parkallén vid det 

studerade området. Frågan har dock kommit upp om det skulle vara lämpligt att 

förlägga ett övergångsställe i förlängningen av gångstråket som går mellan par-

keringsplatserna i öst-västlig riktning mitt i området. Det framgår inte av illust-

rationsplanen hur övrigt GC-nät längs Parkallén planeras att se ut. Om ett över-

gångsställe i detta läge på ett bra sätt kopplar ihop trafiken från området och 

skolan med ett befintligt eller planerat G/C-stråk finns det skäl att placera det här. 

Mängden trafik i detta snitt förväntas uppgå till 350 - 400 fordon/maxtimme vil-

ket bedöms som tillräckligt lågt för ett övergångsställe sett till kapacitet och för-

dröjningar.  

Generellt är det bra om övergångsstället ligger vid korsning och inte på en 

sträcka. Det föreslagna läget är det enda som är ”korsningslikt” vid utbyggnads-

området. Sikten vid denna punkt bedöms vara god så av den anledningen bör det 

gå bra. Med planerad skyltad hastighet på 30 km/tim är den tillräckligt låg för att 
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ett övergångsställe ska vara trafiksäkert men det är den verkliga hastigheten man 

bör ta hänsyn till. Enligt illustrationsplanen kommer Parkallén att vara så bred 

att den ”tillåter” att fordon kör snabbare än 30 km/tim. Men samtidigt ska kol-

lektivtrafik passera och därför är en vanlig upphöjning av övergångsstället 

mindre lämpligt. Med anledning av detta bör man noga fundera på detaljlös-

ningen om hur man t ex genom avsmalningar säkerställer högst 30 km/h och 

samtidigt gör det bekvämt för resenärer i bussen att passera. 



12 

 Trivector Traffic 

 

5. Buller 

5.1 Riktvärden vid nybyggnad av bostäder 

Den 1 juni 2015 började en ny förordning4 om buller från trafik att gälla för bo-

städer där detaljplanearbetet påbörjats efter den 2 januari 2015. Genom beslut 

den 11 maj 2017 höjdes de i förordningen tidigare angivna riktvärdena vid fasad 

med 5 dBA. Dessa höjda värden började gälla den 1 juli 2017.  

Formuleringarna i förordningen är inte helt entydiga, t ex avseende hur maximala 

ljudnivåer ska beräknas och om de fortfarande får överskridas av 5 fordon natte-

tid respektive per timme under dag och kvällstid. Boverket har dock tagit fram 

en skrift med ett antal vanliga frågor och deras svar på dessa som kan vara till 

stöd vid tolkningen. 

När det gäller de ekvivalenta ljudnivåerna framgår att riktvärdet från och med 

den 1 juli 2017 höjts till 65 dBA om det gäller små bostäder på högst 35 m2. 

Vidare anges att om riktvärdet på 60 dBA vid fasad som gäller för större bostäder 

(> 35 m2) överskrids i riktning mot vägen bör man klara 55 dBA på motsatt sida 

och minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot denna sida där 70 dBA 

i maximal ljudnivå vid fasad inte heller överskrids nattetid (kl 22-06). Med bo-

stadsrum avses sovrum och rum för daglig samvaro utom kök. För uteplatser är 

riktvärdet 50 dBA i ekvivalent ljudnivå och de maximala ljudnivåerna på ute-

platsen bör klara 70 dBA och bör i vilket fall som helst inte överskrida riktvärdet 

med mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme under dag/kväll. 

I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och tidigare äldre riktvärden 

för ljudnivåer inomhus, 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i maxi-

mal ljudnivå nattetid i sovrum, gäller därför fortfarande. Nedan visas en sam-

manfattning över de ljudnivåer som bör klaras. 

Tabell 5.1 Ljudnivåer för buller från väg – och tågtrafik vid bostäder enligt förordning 2015:216 om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 och nya 
riktlinjer f o m 1 juli 2017 samt ljudnivåer inomhus enligt tidigare gällande riktvärden. 

Utrymme Ekvivalentnivå 
(dBA) 

Maximalnivå  
(dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad 60/65**  

- vid fasad, skyddad sida*** 55 På skyddad sida 70 nattetid* 

- på uteplats 50 Bör klara 70 (men bör annars inte överskrida riktvär-
det med mer än högst 10 dBA högst 5 ggr/timme) 

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt ** 65 dBA gäller vid lägenheter på högst 35 m2  

*** riktvärdet gäller bara om den ekvivalenta ljudnivån på den oskyddade sidan överskrider 60 dBA 

 
4 Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 
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5.2 Förutsättningar och metod 

Förutsättningar för beräkningar 

För bullerberäkningarna har förutsatts att marken inom det studerade området är 

relativt platt och har ungefär samma plushöjd som Parkallén. Komplementbygg-

naden norr om den norra in-utfarten antas vara 2,5 m hög. 

Radhusen förutsätts få sina uteplatser orienterade i riktning bort från Parkallén 

och bort från lokalgatan. Vård- och trygghetsbostäderna förutsätts få en gemen-

sam uteplats i sydost vid den fasad som vetter bort från lokalgatan. Uteplatsen 

förutsätts också orienteras en bit bort från Parkallén eftersom ljudnivåerna längre 

västerut på gården blir lägre än närmare Parkallén. 

Beräkningsmetod 

Beräkningarna av ljudnivåer från vägtrafiken har genomförts med Soundplan 

version 8.2. Den beräkningsmodell i programmet som använts är den Nordiska 

beräkningsmodellen som Naturvårdsverket godkänt. 

Resultat 

De bullernivåer som visas och anges i resultatet är ekvivalent ljudnivå och max-

imal ljudnivå. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över ett 

dygn. Maxnivån är det högsta värde som erhålles under tidsperioden. 

5.3 Beräknade ljudnivåer 

I detta kapitel visas ljudnivåerna som 3D-modeller där ljudutbredningen vid fa-

saderna visas med olika färger för olika dBA-intervall. Dessa bilder visar frifälts-

värden och är därmed direkt jämförbara mot riktvärdena. 

Ekvivalenta ljudnivåer  

I Figur 5.1 och Figur 5.2 visas de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad som frifälts-

värden och kan därmed direkt jämföras med riktvärdet på 60 dBA vid fasad. Som 

framgår av figurerna klaras riktvärdet på 60 dBA vid fasad i riktning mot 

vägarna. Även riktvärdet 50 dBA på uteplats klaras vid samtliga fasader på rad-

husen som vetter mot den bullerskyddade sidan där uteplatser planeras. Även vid 

vård- och omsorgsboendets gård i sydost klaras detta riktvärde. 
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Figur 5.1 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader sett ifrån sydväst (frifältsvärden). 

 

Figur 5.2 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader sett ifrån nordost (frifältsvärden). 

 

Maximala ljudnivåer 

I Figur 5.3 och Figur 5.4 visas de maximala ljudnivåerna vid fasad som frifälts-

värden och kan därmed direkt jämföras mot riktvärdet på 70 dBA vid uteplats.  

Ekv ljudnivå
dBA

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Ekv ljudnivå
dBA

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Figur 5.3 Maximala ljudnivåer vid fasader sett ifrån sydväst (frifältsvärden). 

 

Figur 5.4 Maximala ljudnivåer vid fasader sett ifrån nordost (frifältsvärden). 

 

Som framgår av figurerna klaras riktvärdet på högst 70 dBA i maximal ljudnivå 

vid nästan alla uteplatser och vid vård- och omsorgsboendets gård. Men av Figur 

5.4 framgår att ljudnivåerna på västra sidan av det radhus som ligger närmast den 

norra in-/utfartsgatan blir högre än riktvärdet. Dock bör man ha i åtanke att det 

bara är i det fall om ett tungt fordon passerar på norra in-/utfartsgatan mer än 5 

gånger per timme. Eftersom det idag bara är tre skolbussar som passerar förbi 

här den mest belastade timmen krävs det att det kommer minst tre andra tunga 

fordon som passerar förbi här samma timme. Transporterna till skolan förväntas 

ske via den södra in- och utfarten så de enda övriga tunga transporter som antas 

gå här är leveranser till vård- och trygghetsboendet respektive någon enstaka 

Max ljudnivå
dBA

 <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Max ljudnivå
dBA

 <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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sopbil/flyttbil/budbil. Det verkar därmed ganska osannolikt att det kommer att 

passera förbi minst 6 tunga transporter under en timme. Om man antar att de 

tunga transporterna på norra delen av lokalgatan blir högst fem stycken per 

timme blir de maximala ljudnivåerna istället enligt Figur 5.4, d v s riktvärdet för 

maximal ljudnivå på uteplats klaras även vid den sydvästligaste radhusets ute-

plats. 

 

Figur 5.5 Maximala ljudnivåer vid fasader sett ifrån nordost (frifältsvärden) förutsatt att högst 5 tunga 
fordon går per timme på den norra delen av matargatan. 

 

Skulle det, mot förmodan, vara fler än 5 tunga transporter per timme som går på 

den norra delen av matargatan skulle ett bullerplank i tomtgräns mot söder kunna 

sänka ljudnivåerna till riktvärdet. 

5.4 Slutsatser och sammanfattning 

Ljudnivåerna vid fasaderna kommer att klara riktvärdet på 60 dBA.  

Om radhusens uteplatser förläggs i riktning bort från Parkallén och den norra 

in/utfartsgatan så klaras också riktvärden vid uteplatser. Detta under förutsättning 

att det går högst fem tunga transporter per timme på den norra delen av matarga-

tan. Annars, om det mot förmodan skulle gå fler tunga transporter än så, behöver 

ett bullerplank byggas vid det sydöstligaste radhusets södra tomtgräns. Vidare 

förutsätts att vård- och trygghetsboendet kan erbjuda en gemensam uteplats på 

gården en bit bort från Parkallén där ljudnivåerna är något lägre än närmast denna 

väg. 

Eftersom de maximala ljudnivåerna blir upp mot 80 dBA behöver fasaderna 

dämpa bullret med upp mot 35 dBA för att riktvärdena inomhus ska klaras. 

Max ljudnivå
dBA

 <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  


