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Sammanfattning
Lövkojan är ett kvarter i centrala Katrineholm som är beläget nära järnvägsstationen. Om- och
nybyggnation planeras ske inom området i två etapper. I den första etappen ska den befintliga
hotellbyggnaden, som är en del av fastigheten Lövkojan 10, omvandlas till lägenheter. Därefter
påbörjas en andra etapp. Området exponeras främst för spårtrafikbuller från västra och södra
stambanan som är belägna norr och väster om området, men även från vägtrafikbuller från
Vasavägen, Fabriksgatan och Fredsgatan. Buller från omgivande verksamhet (kylmedelskylare och
ventilation på delar av taket av fastigheten Lövkojan 10) har också identifierats som närliggande
bullerkällor.
Structor Akustik har av Lumen Arkitekter genom Carlo Diociaiuti fått i uppdrag att utreda
ljudnivåer orsakade av trafik vid kv. Lövkojan i Katrineholm. Utredningen ska ligga till grund för
planarbetet. I denna rapport behandlas den första etappen.
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 62 dBA för fasader som vetter mot Vasavägen.
Således uppfylls riktvärdet om högst 65 dBA vid fasad för lägenheter om högst 35 m2, vilket är de
planerade storlekarna på lägenheterna belägna intill denna fasad. Vid övriga fasader beräknas
ljudnivåer under 60 dBA, vilket innebär att de lägenheter som planeras bli större än 35 m2 även
uppfyller det striktare riktvärdet om högst 60 dBA vid fasad för lägenheter som är större än 35 m2.
Vid förändring av nuvarande planskisser är det således möjligt att planera lägenheter större än
35 m2 intill alla fasader med undantag för fasader som vetter mot Vasavägen samt vid en fasad som
är belägen i hörnet mellan Vasavägen och Fredsgatan.
Vid den markerade uteplatsen på planskissen överskrids riktvärdet om högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå, med undantag för den maximala ljudnivån vid en
liten del av fasaden som vetter mot Fredsgatan. Uteplatsen kommer därmed ej att anordnas i etapp
1. En ny gemensam uteplats kan anordnas skyddat i etapp 2 då ny avskärmande bebyggelse
kommer att tillkomma. Placering och utformning av den uteplatsen avses utredas vidare i etapp 2.
Befintligt verksamhetsbuller på delar av taket på fastigheten Lövkojan 10 har ej medtagits i
beräkningarna, dessa bör utredas vid senare tillfälle.
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1 Bakgrund
Structor Akustik har av Lumen Arkitekter genom Carlo Diociaiuti fått i uppdrag att utreda
ljudnivåer orsakade av trafik vid kv. Lövkojan i Katrineholm. Utredningen syftar till att beskriva
framtidens situation gällande omgivningsbuller och verksamhetsbuller. Utredningen ska ligga till
grund för planarbetet.
Lövkojan är ett kvarter i centrala Katrineholm som är beläget nära järnvägsstationen. Om- och
nybyggnation planeras ske inom området i två etapper. I den första etappen ska den befintliga
hotellbyggnaden, som är en del av fastigheten Lövkojan 10, omvandlas till lägenheter. Därefter
påbörjas en andra etapp som inkluderar en större yta. Området exponeras främst för spårtrafikbuller
från västra och södra stambanan som är belägna norr och väster om området, men även från
vägtrafikbuller från Vasavägen, Fabriksgatan och Fredsgatan. Buller från omgivande verksamhet
(kylmedelskylare och ventilation på delar av taket av fastigheten Lövkojan 10) har också
identifierats som närliggande bullerkällor. Planområdet och dess två etapper visas i figur 1 och
figur 2.

Figur 1. Planområdets geografiska läge markeras med röd ring. Eniro.se

Figur 2. Vy över planområdet Lövkojan. Området för den första etappen markeras i gult omgivet med blå pilar
och området för den andra etappen markeras i rött. Erhållen från Lumen Arkitekter 2018-11-22.
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Planskisser för de tre våningsplanen för huset i den första etappen visas i figur 3-5.

Figur 3. Planskiss över våning 1. En eventuell uteplats på den sida av huset som vetter mot järnvägen markeras i
rött. Erhållen från Lumen Arkitekter 2018-12-03.

Figur 4. Planskiss över våning 2. Erhållen från Lumen Arkitekter 2018-12-03.

Figur 5. Planskiss över våning 3. Erhållen från Lumen Arkitekter 2018-12-03.
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2 Bedömningsgrunder
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om
trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till
grund för bedömningen i denna utredning.
Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder

Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA frifält)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

60/ 65 a)

-

50

70 b)

Utomhus (frifältsvärde)
vid fasad
på uteplats
a)
b)

För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet
Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök.
Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR).
Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR

Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

I utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro

30

45 a)

I utrymme för matlagning eller
personlig hygien

35

-

a)

Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00

3 Underlag
Följande underlag har använts vid beräkningarna:
- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Structor Akustiks bullerkartläggning
av Katrineholm år 2013 med projektnamn 2013-003
- Situationsplan och planlösningar erhållna från Carlo Diociaiuti, Lumen Arkitekter,
2018-12-03
- Vägtrafikuppgifter för år 2035 erhållna från Cathrine Andersson, Katrineholms kommun,
2018-12-04
- Tågtrafikuppgifter enligt Trafikverkets basprognoser för år 2040
- Omgivande bebyggelses höjder har erhållits från Katrineholms kommun samt givits
schablonhöjder efter byggnadstyp, detta enligt Structor Akustiks bullerkartläggning av
kommunen med projektnamn 2013-003

1

Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359,
Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
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4 Beräkningsförutsättningar
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.0.
Beräkningarna har utförts med 3 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på
höjden 6,5 m över mark (vilket motsvarar 1,5 m över tak med planerad uteplats) med en täthet om
5 × 5 m.

4.1

Beräkningsmodell för trafikbuller

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med de nordiska beräkningsmodellerna för vägoch spårtrafik (NV 4653 och NV 4935). Modellerna tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp
och trafikflöden. De förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla
riktningar.

4.2

Terrängmodellen

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Structor Akustiks tidigare
bullerkartläggning av Katrineholms kommun som utfördes år 2013, med projektnamn 2013-003.
Vägbanor, parkeringar, vattenytor och industriområden har antagits vara akustiskt hårda. Marken
har i övrigt generellt antagits vara akustiskt mjuk, i enlighet med de nordiska
beräkningsmodellerna.

4.3

Befintliga bullerskyddsskärmar

Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga
bullerskyddsskärmar har hittats inom det berörda området.

4.4

Avgränsningar

Dessa aspekter har ej beaktats i denna rapport:
- Vibrationer och stomljud
- Ventilation och kylmedelkylare på taken av befintlig bebyggelse belägna inom området har
ej tagits hänsyn till i detta skede, dessa bör utredas vid senare tillfälle

5 Trafikuppgifter
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Vägtrafikuppgifterna motsvarar Katrineholms kommuns
ungefärliga förväntade trafik år 2035, vilka erhölls genom mail från Cathrine Andersson,
Katrineholms kommun, 2018-12-04. Spårtrafikuppgifter erhölls genom Trafikverkets basprognoser
för år 2040. Då Trafikverket saknar dygnsfördelning av spårtrafiken för prognosåret utgår
beräkningarna från ett värsta fall med mer än 5 godstågspassager under nattetid. I prognosen saknas
även information om hur många tåg som stannar vid Katrineholms centralstation, därmed har ej
hänsyn till detta kunnat tas vilket innebär att buller från spårtrafik är beräknat från ett värsta fall.
Tabell 3.Trafikflöden år 2035

Hastighet
[km/h]

ÅDT
[fordon/dygn]

Tung trafik
[%]

Vasavägen norr om Fabriksgatan

40

17 000

5

Vasavägen söder om Fabriksgatan

40

8 000

5

Fabriksgatan

40

9 000

5

Fredsgatan

40

2 000

1

Vägnamn/sträcka
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Tabell 4. Järnvägstrafik år 2040. Antal tåg (per sträcka per dygn) redovisas uppdelat på olika tågtyper samt det
totala antalet

Sträcka

Antal

(utan riktning)

(/sträcka/dygn)

Hastighet
[km/h]

S-X60/S-X50-54/S-Pass/S-Gods
Totalt
Katrineholm
Hallsberg
Katrineholm

Tåglängd
(max)

[m]

88/20/2/28
138

150/150/150/100

340*/220/360/750

140/20/4/29
193

150**/150**/150**/100

340*/220/360/750

52/-/2/28
82

110/-/110/100

105/-/360/750

Flen
Katrineholm
Åby
*

Maxlängd 105 m för ett antal av tågtyp S-X60
**
150 km/h för norra delen av spåret, 130 km/h för södra delen av spåret

6 Resultat
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält.
Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar 55 dBA för
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA för maximal ljudnivå. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser
frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen fasad). Resultaten sammanfattas och
kommenteras nedan.

6.1

Ljudnivå vid bostadsfasad

Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 62 dBA för fasader som vetter mot Vasavägen, se
bilaga 1. Vid denna fasad planeras lägenheter om högst 35 m2 (se planskisser i figur 3-5) vilket
innebär att riktvärdet vid fasad uppfylls, eftersom riktvärdet är högst 65 dBA vid fasad för
lägenheter om högst 35 m2. Vid övriga fasader beräknas ekvivalenta ljudnivåer under 60 dBA
vilket innebär att de lägenheter som är större än 35 m2 också uppfyller riktvärdet vid fasad (se
planskisser i figur 3-5). Detta innebär att om planskisserna skulle förändras är det möjligt att
planera lägenheter som är större än 35 m2 vid alla fasader förutom de som vetter mot Vasavägen
samt vid en fasad i hörnet mellan Vasavägen och Fredsgatan, se fasader markerade i orange i bilaga
1.

6.2

Ljudnivå vid uteplats

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller
gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå
uppfylls. Ljudnivån vid uteplats är beräknad 6,5 m över mark eftersom det motsvarar höjden 1,5 m
över det befintliga taket där uteplats planeras att anordnas.
Vid den markerade uteplatsen på planskissen (se figur 3) överskrids riktvärdet om högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå, med undantag för den maximala ljudnivån
vid en liten del av fasaden som vetter mot Fredsgatan. Riktvärdet kan ej uppfyllas med lokala
skärmåtgärder. Uteplatsen kommer därmed ej att anordnas i etapp 1. En ny gemensam uteplats kan
anordnas skyddat i etapp 2 då ny avskärmande bebyggelse kommer att tillkomma. Placering och
utformning av den uteplatsen avses utredas vidare i etapp 2.
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6.3

Ljudnivå inomhus

Ljudkrav inomhus för buller från trafik kan uppfyllas med lämpligt val av fönster samt eventuella
fasadåtgärder. Den befintliga fasaden bör studeras närmre under projekteringen och en mätning av
fasadisoleringen kan behöva utföras.
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Riktvärde
Vid fasad:
För lägenheter > 35 m2:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader eller högst
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.
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För lägenheter ≤ 35 m2:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader eller högst
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
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För uteplats:
Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
högst 70 dBA maximal ljudnivå
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Vy från söder
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För lägenheter > 35 m2:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader eller högst
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.
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För lägenheter ≤ 35 m2:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader eller högst
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Vy från norr

För uteplats:
Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
högst 70 dBA maximal ljudnivå
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