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1

BULLER

1.1

BAKGRUND OCH INTRODUKTION

Detta Buller-PM redovisar del 2 som är en fördjupning av det tidigare underlaget till planprogram
för Ystad hamnstad. Planområdets avgränsning framgår av röd linje, se figur 1. Inom del 2 tar vi
fram ett kortfattat PM med syfte att vara ett underlag för att bedöma vilken användning som är
lämplig för området samt förslag till skyddsåtgärder.
I del 2 jämförs hamnbuller dels med hamnens villkor för buller utomhus enligt Miljödom (enligt
besked från Ystad kommun) och dessutom med Boverkets vägledning 2015:21 ”Industri- och
annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”.
Beräknade trafikbullernivåer jämförs med trafikbullerförordningen SFS 2015:16 t.o.m. 2017: SFS
2017:359.

Plangräns
Figur 1: Planområdets avgränsning med en röd linje.

Figur 2: Flygfoto som visar hamnområdet i nuläget
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Figur 3: Översiktlig illustration över framtida färjelägen i en yttre hamn.

1.2

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Denna utredning omfattar:
- verksamhetsbuller som orsakas av Ystad hamnen enligt erhållen bullerutredning.
- trafikbuller som orsakas av tåg i linjetrafik på Ystadbanan samt vägfordon gator som gränsar
till planområdet.
Utöver de ovan nämnda så ingår inga ytterligare verksamheter eller gatuavsnitt.

2

UNDERLAG OCH INDATA

2.1

UNDERLAG BULLER FRÅN HAMNENS VERKSAMHET

Underlag gällande hamnens verksamhet har erhållits från Ramböll, rapport daterad 2019-01-11;
Bullerutredning Ystad hamn – utredning av hamnbuller vid ny bebyggelse i hamnområdet.
Rambölls rapport utgör underlag till denna utredning, rapporten redovisar ljudutbredningen för
följande situationer:
Nuläge: dvs dagens situation med 3570 anlöp uppdelat och beräknat enligt följande:
1: Enligt miljödomen, samtliga anlöp sker under verksamhetsperioden kl 04.45–22.45
2: En maxtimme under Boverkets dagperiod: kl 06 - 18
3: En maxtimme under Boverkets kvällsperiod: kl 18 – 22
4: En maxtimme under Boverkets nattperiod: kl 22 – 06
Nollalternativ: 4100 anlöp, uppdelat och beräknat enligt följande:
5: Enligt miljödomen, samtliga anlöp sker under verksamhetsperioden kl 04.45–22.45
6: En maxtimme under Boverkets dagperiod: kl 06 - 18
6b: lika nr 6 samt med ny bebyggelse ”Etapp Väst”
7: En maxtimme under Boverkets kvällsperiod: kl 18 – 22
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7b: lika nummer 7 samt med ny bebyggelse ”Etapp Väst”
8: En maxtimme under Boverkets nattperiod: kl 22 – 06
8b: lika nummer 8 samt med ny bebyggelse ”Etapp Väst”
9. Framtida situation, 10 000 anlöp och all färjeverksamhet är utflyttad till det nya yttre
hamnläget. En maxtimme som kan infalla under samtliga tidsperioder. (För den framtida
situationen finns det således enbart en situation som kan inträffa under samtliga tidsperioder.)
I ljudutbredningskartorna är avskärmning av den bebyggelse som visas i kartan medräknad. För
nollalternativet har man även utrett en situation med ny bebyggelse i planområdets västra del.
2.2

TÅGTRAFIK

Nedan sammanfattas Indata till tågbullerberäkningen. Prognosen för år 2040 är från wiki-bana
och har tagit fram av Peter Andersson på Tyréns järnvägsavdelning.
Tabell 1. Tågtrafik som använts vid beräkningarna.

Tågtyp

Tåglängd
medel/max (m)

Sträcka
Nuläge

Pågatåg

Malmö-Ystad 90/150

100/150

100/160

100/160

Malmö-Ystad 350/750 400/750

400/750

IC
Bornholmståg Malmö-Ystad

Godståg

0/0

Hastighet (km/h)

Prognosår
Nuläge
Nollalternativ 2040

100/150

Antal tåg
per dygn (st)
Prognosår

Nollalternativ Prognosår Nuläge Nollalternativ 2040

Enligt
Enligt
linjeboken linjeboken

Enligt
linjeboken

Enligt
linjeboken
Enligt
linjeboken

Enligt
linjeboken
Enligt
linjeboken

Enligt
linjeboken
Enligt
linjeboken

78

88

88

0

12

12

4

4

4

Enligt Trafikverkets Linjeboken D119 gäller följande hastigheter vid planområdet.
- 70 km/h från 500 m öster om Kronholmsvägen/Bongs väg
- 40 km/h från 250 m öster om Båtsmansgatan
- 100 km/h gäller ca 530 m öster om Hamngatan
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2.3

GATUTRAFIK

Bullerberäkningen grundar sig på följande trafikuppgifter för gatutrafiken, från Trafik-PM som
tagits fram inom projektet av Anna-Karin Ekström på Tyréns trafikavdelning.
Tabell 2. Gatutrafik i nuläget, nollalternativ och utbyggnadsalternativ
Totalt antal
NULÄGE ÅDT 2017
fordon per dygn
Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan
7 400

Andel tung
trafik
6%

Österleden, öster om Lingsgatan

8 600

8%

Österleden, väster om Fridhemsgatan

6 900

8%

Södra Dragongatan, söder om Österleden

5 300

33%

Totalt antal
fordon per dygn
10 300

Andel tung
trafik
7%

Österleden, öster om Lingsgatan

11 900

8%

Österleden, väster om Fridhemsgatan

9 500

8%

Södra Dragongatan, söder om Österleden

7 000

35%

UTBYGGNADSALTERNATIVET ÅDT 2040, inkl
tillskott av tillkommande fordon pga planområdet.
Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan
inklusive respektive exklusive PPT**)
Österleden, öster om Lingsgatan
Österleden, väster om Fridhemsgatan
inklusive respektive exklusive PPT**)
Södra Dragongatan, söder om Österleden

Totalt antal
fordon per dygn
12 200 (inkl PPT)
10 700 (exkl PPT)
13 900
11 800 (inkl PPT)
10 000 (exkl PPT)
16 500

Andel tung
trafik
6% (inkl PPT)
6% (exkl PPT)
8%
7% (inkl PPT)
8% (exkl PPT)
24%

Bornholmsgatan vid Bp 17 och 18 (uppskattat värde)

1 100

4%

500

4%

3 100

4%

NOLLALTERNATIVET ÅDT 2040
Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan

Bornholmsgatan vid Bp 19-20 (uppskattat värde)
Planområdets anslutning till Sjömansgatan i väst*)

*) vi har antagit att trafikflödet även gäller för planområdets anslutning i öst
** PPT = Planprognostrafik är tillskottet av fordon som alstras pga utbyggnaden inom planområdet. Uppgift
från trafikutredningen.

För samtliga gator ovan har förutsatts att skyltad hastighet enligt NVDB: 40 km/h gäller för såväl
nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ.

2.4

ÖVRIGT

Vid beräkningarna har vi förutsatt att marken till ca 50 % består akustiskt mjuk mark t ex gräs.
Även gröna tak medräknas som akustisk mjuk mark.

3

RIKTVÄRDEN OCH BULLERVILLKOR

3.1

RIKTVÄRDEN OCH VILLKOR FÖR HAMNENS VERKSAMHET

Beräknade bullernivåer från hamnens verksamhet jämförs dels med bullervillkor enligt hamnens
Miljödom och dessutom med riktvärden enligt Boverkets vägledning 2015:21.
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Ystad Hamn Miljödom
Enligt Miljörapport för verksamhetsåret 2015 för Ystad Hamn Logistik AB redovisas hamnens
bullervillkor i punkt 25 och 26. Se klipp nedan från Miljörapporten:

Boverkets vägledning 2015:21, dokumentet ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”.
Som titeln anger är denna tillämplig vid planläggning av nya bostäder i områden som exponeras
för industri- och annat verksamhetsbuller. I vägledningen definieras tre zoner, zon A, B och C.
Uppdrag: 281561, Ystad Hamnstaden, underlag till planprogram
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Av Boverkets vägledning framgår att inom zon A och B anger riktvärdena att ny bostadsbyggelse
bör kunna accepteras. För zon A kan bostäder utformas fritt och för zon B anges att
bostadsbebyggelse kan accepteras under vissa förutsättningar och åtgärder. För zon C anges att
bostadsbebyggelse inte bör accepteras.
Riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse i områden som
påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Frifältsvärde utomhus vid fasad.

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre
installationer gäller värdena enligt Tabell 2.

Utöver de ekvivalenta ljudnivåerna ovan gäller följande:
•

Maximala ljudnivåer dvs den högsta ljudnivån under en viss tidsperiod (L Fmax > 55
dBA)
bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de
berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första
hand den ljuddämpade sidan.

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
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ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare
händelser.
Boverkets vägledning kan även tillämpas för andra typer av lokaler såsom skolor, förskolor och
vårdlokaler. Tyréns rekommenderar att man vid planläggning även tillämpar bullerriktvärdena
för parker och andra publika platser där man planerar för att människor vistas mera än tillfälligt.
Diskussion om Ystads miljödom kontra Boverket 2015:21
Ystad hamns nu gällande miljövillkor är en förutsättning för hamnens verksamhet så som
hamnen är utformad och trafikeras idag. En osäkerhet när det gäller framtida planerade bostäder
nära hamnen är hur kommande miljötillstånd kommer vara utformade.
I denna utredning hanterar vi hamnbuller genom att beakta både hamnens nuvarande villkor och
Boverkets vägledning zon A och B.
Tabell 3. Riktvärden för ekvivalent industri- och verksamhetsbuller enligt Boverket 2015:21
respektive Ystad hamns villkor
Boverket 2015:21
Ekvivalentnivå, [dBA]
Dag
Kväll
Natt
Zon A
50
45
45
Zon B
60
55
50
Ystad hamn villkor

55

55

55*

* för perioden kl 22:45 – kl. 04:45 ska det ekvivalenta värdet anges för minst en timma om det under del av
denna tid bedrivs hamnverksamhet.

Jämförelse mellan hamnens villkor och Boverkets 2015:21:
Dagtid
Hamnens villkor medger 5 dBA högre bullernivå dagtid jämfört med zon A. Hamnens villkor
tillåter 5 dBA lägre nivå dagtid jämfört med Boverket zon B. Slutsatsen är att för dagtid så ryms
inte Boverkets ”zon B: 60 dBA” inom hamnens villkor dvs hamnens villkor är dimensionerade för
dagtid.
Kvällstid
Hamnens villkor medger 10 dBA högre bullernivå kvällstid jämfört med zon A. Hamnens villkor
och Boverkets zon B har identiska nivåer för kvällstid. Slutsatsen är att för kvällstid är Boverkets
zon B och hamnens miljötillstånd helt samstämmiga dvs båda regelverken medger samma
riktvärde.
Nattetid
Hamnens villkor medger 5-10 dBA högre bullernivå nattetid jämfört med såväl zon A, B som C. I
praktiken innebär det att hamnens bullervillkor tillåter bostäder även inom områden (zon C) där
Boverket menar att nya bostäder inte bör accepteras. Slutsatsen är att för nattetid så blir
Boverkets riktvärden dimensionerande för var nya bostäder bör kunna planeras.

3.2

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID PLANERING AV NYA BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller vid
bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas
på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a §
plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, gäller övergångsbestämmelsen till den
bestämmelsen. Detta innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planärenden som
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påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. Förordningsändringen benämns ”SFS 2015:216 t.o.m. SFS
2017:359”.
I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid nya bostadsbyggnader. Förordningen anger följande angående riktvärden och
dess tillämpning (§ nedan refererar till de som anges i förordningen):
3 §/Träder i kraft I:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Sammanfattningsvis innebär detta (trafikbullerförordningen SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359)
för projektet:
•
•
•

3.3

Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

BULLERRIKTVÄRDEN INOMHUS FRÅN TRAFIK OCH VERKSAMHETER

Nedan redovisas de ljudtrycksnivåer ekvivalent (LpAeq24h) och maximal (LpAmax) som enligt
grundkravet i Boverkets byggregler (BBR) inte får överskridas inomhus från trafik och andra yttre
källor vid nybyggnation av bostäder:

Tabell 4. Högsta bullernivå inomhus från trafik och andra yttre källor enligt BBRs grundkrav.
Utrymme
Dygnsekvivalent
Maximal
ljudnivå, Leq [dBA]
ljudnivå, LFmax [dBA]
I utrymme för sömn, vila eller
30
45
daglig samvaro
I utrymme för matplats,
matlagning eller personlig
35
hygien
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Inom BBRs grundkrav finns en rekommendation att redan vid projektering av nya byggnader
säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus i lågfrekvensområdet,
FoHMFS 2014:13 uppfylls. I praktiken blir denna rekommendation oftast ett krav för att
minimera risken för att i efterhand behöva åtgärda byggnaden vid ett eventuellt framtida
klagomål. Riktvärden visas nedan:
Tabell 5. Riktvärden för lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum, enligt Folkhälsomyndigheten
Frekvens, Hz

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Ekvivalent ljudnivå,
Leq, dB

56

49

43

42

40

38

36

34

32

Inom hamnens miljötillstånd finns dels riktvärdet för maximalnivå inomhus 45 dBA, vilket är i
överensstämmelse med BBRs villkor. Hamnens miljövillkor omfattar även riktvärden i
lågfrekvensområdet motsvarande de som ses i FoHMFS 2014:13 ovan vilka dock inte avser
fartygsrörelser under angöring och avfärd. Folkhälsomyndighetens riktvärden har ingen
begränsning av vilka aktiviteter som omfattas och därför blir dessa dimensionerande för
lågfrekvent buller.

4

RESULTAT – HAMNBULLER

Baserat på förutsättningarna i underlaget enligt avsnitt 2.1 kan man dra följande slutsats
gällande inom vilka delar man eventuellt kan påbörja bostadsbyggande. Observera att i
underlaget är skärmning av framförliggande byggnader medräknad. Det finns inga uppgifter om
konsekvensen av etapputbyggnad, varför det som redovisas nedan ska ses som ett översiktligt
resultat.
4.1

NULÄGET

I nuläget medger buller från hamnens verksamhet att bostäder bör kunna planeras enligt
Boverkets zon A inom det gröna området. Vid tillämpning av Boverkets zon B kan även det
blåmarkerade området planeras för bostäder. Hamnens nuvarande miljödom uppfylls inom både
det grön- och blåmarkerade området.

Figur 4: Områden som uppfyller Boverkets zon A (grön) respektive zon B (blå) för nuläget med
3570 anlöp per år.
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4.2

NOLLALTERNATIVET

Buller från hamnens verksamhet i nollalternativet medger att bostäder planeras enligt Boverkets
zon A inom det gröna området. Vid tillämpning av Boverkets zon B kan även det blåmarkerade
området planeras för bostäder. Hamnens nuvarande miljödom uppfylls inom både det grön- och
blåmarkerade området.

Figur 5: Områden som uppfyller Boverkets zon A (grön) respektive zon B (blå) vid nollalternativet
med 4100 anlöp per år.
4.3

UTBYGGNADSALTERNATIVET

I utbyggnadsalternativet (10 000 anlöp per år med det yttre nya färjeläget) framgår av figuren att
bostäder kan planeras enligt Boverkets zon A norr respektive väster om den gröna linjen. Vid
tillämpning av Boverkets zon B kan även området norr respektive väster om den röda prickade
linjen planeras för bostäder. Norr om den gula linjen uppfylls hamnens nuvarande bullervillkor
utomhus enligt nu gällande miljödom.

Figur 6: Boverkets zon A och B samt hamnens nuvarande bullervillkor uppfylls norr respektive väster
om gul, röd och grön linje.
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5

RESULTAT - TRAFIKBULLER

Trafikbullerberäkning har utförts i 25 beräkningspunkter, enligt nedan. Beräkningen omfattar
tågtrafik på Ystadbanan och gatutrafik på närbelägna gator. I tabellen nedan redovisas resultatet
för utbyggnadsalternativet. För nuläget och nollalternativet kommenteras skillnaden mot
trafikbullernivån i utbyggnadsalternativet.
5.1

NULÄGET

Trafikbullernivån från Sjömansgatan och Österleden är i nuläget omkring 2 dBA lägre jämfört
med utbyggnadsförslaget. Trafikbullernivån från Södra Dragongatan är 5 dBA lägre i nuläget
jämfört med utbyggnadsförslaget.
5.2

NOLLALTERNATIVET

Trafikbullernivån från Sjömansgatan och Österleden är för nollalternativet drygt 1 dBA lägre
jämfört med utbyggnadsförslaget. Trafikbullernivån från Södra Dragongatan är 4 dBA lägre för
nollalternativet jämfört med utbyggnadsförslaget.
5.3

UTBYGGNADSFÖRSLAGET

Trafikbuller har beräknats i 23 beräkningspunkter inom planområdet och 2 punkter vid befintlig
bebyggelse (24 och 25). Beräkningspunkternas lägen är markerade på kartskissen nedan.

Figur 7: Numrering av beräkningspunkter (layout ”december 2018”)
I tabellen nedan presenteras resultatet för prognos år 2040 med hamnen utflyttad till det yttre
läget och bebyggelse och hushöjder enligt strukturplan december 2018. I bullerberäkningen är
det antagit att andelen akustiskt mjuk mark inom hamnstaden är omkring 50 %.
I tabellen nedan används följande förkortningar:
Tot = total trafikbullernivå (tåg + gatutrafik)
T = bullernivå från tågtrafik på Ystadbana
G = bullernivå från gatutrafiken på Österleden/Sjömansgatan
G SD = bullernivå från gatutrafiken på Södra Dragongatan
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G IV = bullernivå från gatutrafiken på planområdets infartsgata i väster
G IÖ = bullernivå från gatutrafiken på planområdets infartsgata i öster
G B = bullernivå från gatutrafiken på Bornholmsgatan
Tabell 6. Beräknade trafikbullernivåer inom planområdet ”Tot = total trafikbullernivå”, ”T =
tågbullernivå” och ”G = buller från gatutrafiken”.
Trafikbullernivå år 2040
Vån 1-2
Vån 3-4
Leq / Lmax* dBA
Leq / Lmax* dBA
Tot 48 / 75
Tot 48 / 75

Vån 5-6
Leq / Lmax* dBA
Tot 48 / 75

T 46 / 75
G 44 / 60

T 45 / 74
G 44 / 60

T 45 / 73
G 44 / 60

Tot 57 / 83

Tot 57 / 83

Tot 57 / 83

T 53 / 83
G 54 / 66
GIV 48 / 72

T 53 / 83
GS 54 / 66
GIV 48 / 72

T 53 / 83
GS 54 / 66
GIV 48 / 72

Tot 59 / 84

Tot 59 / 84

---

T 47/ 77
G 44 / 60
GIV 59 / 84

T 47/ 77
G 44 / 60
GIV 59 / 84

Tot 48 / 75

Tot 48 / 75

T 46 / 75
G 44 / 60

T 46 / 75
G 44 / 60

Tot 59 / 84

Tot 59 / 84

T 40 / 77
G 44 / 60
GIV 59 / 84

T 40 / 77
G 44 / 60
GIV 59 / 84

Tot 62 / 91

Tot 62 / 91

T 60 / 91
G 58 / 72

T 60 / 89
G 58 / 72

Tot 55 / 83

Tot 55 / 83

T 53 / 83
G 50 / 63

T 53 / 83
G 50 / 63

Tot 53 / 80

Tot 53 / 80

T 50 / 80
G 50 / 63

T 50 / 80
G 50 / 63

Tot 54 / 81

Tot 54 / 81

T 51 / 81
G 50 / 63

T 51 / 81
G 50 / 63

Bp
10

Tot 58 / 87

Tot 58 / 87

T 55 / 87
G 55 / 69

T 55 / 87
G 55 / 69

Bp
11

Tot 55 / 85

Tot 55 / 85

T 53 / 85
G 52 / 65

T 53 / 85
G 52 / 65

Bp
12

Tot 61 / 89

Tot 61 / 89

Tot 60 / 87

T 60 / 89
G 52 / 64

T 60 / 89
G 52 / 64

T 59 / 87
G 52 / 64

Bp
13

Tot 52 / 80

Tot 52 / 80

---

T 50 / 80
G 48 / 62

T 50 / 80
G 48 / 62

Bp
14

Tot 61 / 89

Tot 61 / 89

Tot 60 / 89

T 60 / 89
G 52 / 64

T 60 / 89
G 52 / 64

T 59 / 89
G 52 / 64

Bp
15

Tot 49 / 78

Tot 49 / 78

---

T 42 / 78
G 48 / 55

T 42 / 78
G 48 / 55

Bp
16

Tot 52 / 80

Tot 52 / 80

T 48 / 80
G 50 / 61

T 48 / 80
G 50 / 61

Bp
17

Tot 57 / 78

Tot 56 / 78

Tot 56 / 78

T 49 / 78
G 48 / 59
GSD 45 / 45
GIÖ 50 / 70
GB 53 / 71

T 49 / 78
G 48 / 59
GSD 45 / 45
GIÖ 50 / 70
GB 52 / 68

T 49 / 78
G 48 / 59
GSD 45 / 45
GIÖ 50 / 70
GB 52 / 68

Bp 1
Bp 2

Bp 3

Bp 4
Bp 5

Bp 6
Bp 7
Bp 8
Bp 9

-----

-------------

---
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Bp
18

Tot 56 / 77

Tot 55 / 77

Tot 54 / 76

T 47 / 77
G 48 / 57
GSD 45 / 45
GIÖ 45 / 65
GB 53 / 71

T 47 / 77
G 48 / 57
GSD 45 / 45
GIÖ 45 / 65
GB 52 / 68

T 47 / 76
G 48 / 57
GSD 45 / 45
GIÖ 45 / 65
GB 50 / 68

Bp
19

Tot 53 / 73

Tot 53 / 73

Tot 53 / 73

T 44 / 73
G 45 / 45
GSD 48 / 48
GB 50 / 71

T 44 / 73
G 45 / 45
GSD 48 / 48
GB 49 / 68

T 45 / 74
G 45 / 45
GSD 48 / 48
GB 47 / 68

Bp
20

Tot 51 / 70

Tot 51 / 70

Tot 51 / 70

T 42 / 70
G 45 / 45
GSD 48 / 50
GB 45 / 71

T 42 / 70
G 44 / 44
GSD 48 / 50
GB 45 / 68

T 42 / 70
G 45 / 44
GSD 48 / 50
GB 45 / 68

Bp
21

Tot 49 / 76

Tot 49 / 76

---

T 47 / 76
G 44 / 58

T 47 / 76
G 44 / 58

Bp
22

Tot 45 / 72

Tot 45 / 72

Tot 45 / 72

T 40 / 72
G 44 / 44

T 40 / 72
G 44 / 44

T 40 / 72
G 44 / 44

Bp
23

Tot 44 / 70

Tot 44 / 70

Tot 44 / 70

T 40 / 70
T 40 / 70
T 40 / 70
G 42 / 42
G 42 / 42
G 42 / 42
*Lmax för tågtrafiken orsakas av godstågen. Enligt prognosen kommer Ystadbanan enbart ett trafikeras av ett fåtal godståg
per dygn, vi har ändå valt att redovisa maximalnivån från dessa. Lmax för Bornholmstågen respektive Pågatågen är ca 10
dBA respektive 15 dBA lägre jämfört med godstågen.

I figuren nedan redovisas en sammanfattning av beräkningsresultatet inom planområdet
avseende total trafikbullernivå. Den lila linjen i den norra delen av bilden markerar gränsen för
trafikbullerförordningens grundriktvärde 60 dBA dygnsekvivalentnivå. Grundriktvärdet 60 dBA
för trafikbullernivån uppfylls söder om den lila linjen.

Figur 8: Trafikbullernivå Leq 60 dBA är markerad med en lila linje. Söder om den lila linjen är
trafikbullernivån lägre än Leq 60 dBA.
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För beräkningspunkt 24-25, vid befintlig bebyggelse, redovisas i tabellen nedan total
trafikbullernivå (frifältsvärde), utomhus vid fasad, 2 m över marken, för nuläge, nollalternativ
och utbyggnad.
Tabell 7. Beräknade trafikbullernivåer vid befintliga fastigheter. ”Tot = total trafikbullernivå”,
”T = tågbullernivå” och ”G = buller från gatutrafiken”.

Bp 24
Bp 25

Nuläge
Leq / Lmax* dBA

Nollalternativ
Leq / Lmax* dBA

Tot 66 / 91

Tot 67 / 91

Utbyggnadsalternativ
Leq / Lmax* dBA
Inkl. PPT**
Exkl. PPT**
Tot 67 / 91
Tot 67 / 91

T 63 / 91
G 63 / 84

T 62 / 91
G 65 / 84

T 62 / 91
G 65 / 84

T 62 / 91
G 65 / 84

Tot 58 / 84

Tot 59 / 84

Tot 59 / 84

Tot 59 / 84

T 56 / 84
T 54 / 84
T 54 / 84
T 54 / 84
G 55 / 73
G 57 / 73
G 58 / 73
G 57 / 73
*Lmax för tågtrafiken orsakas av godstågen. Enligt prognosen kommer Ystadbanan enbart ett trafikeras av ett fåtal godståg
per dygn, vi har ändå valt att redovisa maximalnivån från dessa. Lmax för Bornholmstågen respektive Pågatågen är ca
10 dBA respektive 15 dBA lägre jämfört med godstågen.
** PPT = Planprognostrafik är tillskottet av fordon som alstras pga utbyggnaden inom planområdet

6

SAMMANFATTNING AV RESULTAT FÖR
UTBYGGNADSALTERNATIVET

I figuren nedan sammanfattas resultatet för utbyggnadsalternativet då samtliga färjelägen är
flyttade till de nya yttre färjelägena. Dessutom förutsetts att planområdet är fullt utbyggt, enligt
strukturplan december 2018. I sammanfattningen nedan är hänsyn tagen till såväl total
trafikbullernivå som buller från hamnverksamhet med 10 000 anlöp per år.
I figuren nedan har de huvudsakliga områdena där Hamnens miljövillkor eller Boverkets zon B
överskrids markeras med röda ovaler.

Figur 9: Sammanfattning av bullersituationen inom planområdet då samtliga färjelägen har
flyttat till det nya yttre hamnläget och med fullt utbyggt planområde.
Buller från hamnens verksamhet i utbyggnadsalternativet medger att bostäder kan planeras
enligt Boverkets zon A norr respektive väster om den gröna linjen. Vid tillämpning av Boverkets
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zon B kan även området norr respektive väster om den röda prickade linjen planeras för
bostäder. Norr om den gula linjen uppfylls hamnens nuvarande bullervillkor utomhus enligt nu
gällande miljödom.
Den lila linjen visar gränsen för trafikbullerförordningens grundriktvärde dygnsekvivalentnivå
60 dBA. Söder om den lila linjen bör bostäder kunna planeras med valfri planlösning. Norr om
den lila linjen bör mindre bostäder kunna planeras helt fritt, med mindre menas lägenheter om
högst 35 m2. Även större lägenheter bör kunna planeras norr om den lila linjen men då bör
minst hälften av rummen i varje lägenhet vara vända mot en sida som inte exponeras för högre
trafikbullernivå än 55 dBA ekvivalentnivå respektive högst 70 dBA maximalnivå.
Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter att planera för bostadsbebyggelse inom stora
delar av hamnstaden. Det finns dock några undantag. Det gäller områdena längst mot söder
som är markerade med röda cirklar och ovaler i figuren ovan. Inom dessa områden överskrids
Boverkets riktvärden och i vissa delar hamnens villkor enligt nu gällande miljödom.
I avsnittet nedan ges förslag på åtgärder för de markerade områdena.

7

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

När man utreder olika åtgärder för att minska buller inom t ex ett planområde bör man alltid
inleda med att undersöka möjligheten att dämpa bullret så nära bullerkällan som möjligt. För
hamnstaden innebär det att man i första hand bör undersöka möjligheten att åtgärda bullret från
själva fartyg samt från annan utrustning inom hamnområdet. Det kan t ex vara att arbeta med
att ställa krav på att fartyg ska anslutas till landströmsanläggning, att hamnen ska säkerställa att
fartyg som tas emot uppfyller normer och krav. Hur stor bullerminskning man kan åstadkomma
med åtgärder på fartyg och andra bullerkällor inom hamnområdet måste diskuteras med och
utredas i samråd med Ystad hamn.
Inom de områden där hamnbullret överskrider riktvärden föreslås att någon/några av följande
åtgärder studeras vidare:
- Undersök möjligheten att minska bullret vid källan dvs undersök om det finns möjlighet att
dämpa eller skärma av någon eller några av hamnens bullriga aktiviteter, se ovan.
- Närmast kajerna planeras enbart för kontorsbyggnader eller annan bebyggelse som inte har
riktvärden för buller utomhus vid fasad. Detta gäller de områden som är markerade med röda
ovaler.
- Optimering av strukturplanen så att planerade byggnader placeras så att man erhåller ett
maximalt bullerskydd så att man möjliggör för bostäder i önskade placeringar. Detta har
studerats bland annat inom projektet ”Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad
stadskvalitet”. (https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/delegationenfor-hallbara-stader/stadsbyggnadsprojekt/ljud/)
Nedan ges några exempel:
Placering av byggnadskropparna i de södra delarna så att fasader för planerade bostäder
skärmas av mot hamnen. I nuvarande förslag är byggnaderna i stor utsträckning placerade i en
linje längs kajkanten vilket medför att hela fasaden mot kajen exponeras för hamnbuller. En
placering av byggnaderna som minimerar det direkt infallande ljudet från hamnen kan minska
bullernivån vid fasad. Försök att finna en placering av byggnaderna som medför att den främre
husraden mot kajen inte exponeras i lika stor utsträckning som i strukturplan december 2018.
I figurerna nedan visas några principer för hur bostadsbyggnader kan placerats med ett
bullerskydd mot hamnen. Exakta placeringar, avstånd och mått måste utformas i detalj, de
visade exemplen är enbart en principutformning.
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I exemplet visas hur en
bullerokänslig byggnad (brun) utgör
ett bullerskydd för bakomliggande
bostadsbyggnader (lila).
Hamnen

Hamnen

Byggnadernas form och
lägenheternas planlösning måste
anpassas så att bostadsrum vetter
mot bullerskyddade fasader.
En hög glasskärm (ljusblå) utgör ett
bullerskydd för innergård och
bakomliggande bostadsbyggnader
(lila). På samma sätt som beskrivs
ovan måste byggnadernas form och
lägenheternas planlösning
anpassas. Se exempel på foto
nedan.

Figur 10: Exempel på glasskärm som minskar bullernivån på innergården
och på gårdsfasaderna. Första Långgatan i Göteborg.
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Figur 11: Exempel på hög glasskärm i Wien som bullerskydd för innergård och gårdsfasader.
Exempel på en hög glasskärm som skydd av innergård och gårdsfasader mot tågbuller. Fotot är
taget inifrån ett tåg i Wien, i förgrunden i bildernas nedre del syns en bullerskyddsskärm
placerad vid spåret och delvis försedd med klotter syns. I detta exempel är glasskärmen försedd
med solceller märkta med ”WienEnergie”.

8

KOMMENTARER

8.1

BULLER INOMHUS

För ny bebyggelse gäller alltid att Boverkets grundkrav enligt BBR ska uppfyllas.
För bebyggelse inom planområdet gäller att man i den fortsatta planeringen även måste
säkerställa att hamnens villkor gällande buller inomhus kan uppfyllas i nya bostadsbyggnader.
Kravet på ekvivalent ljudnivå i lågfrekvensområdet behöver studeras i detalj. Ljudkraven gäller
inomhus i sovrum och rum för daglig samvaro. Villkoret gäller dock inte fartygsrörelser under
angöring och avfärd.
Kravet på maximal A-vägd ljudnivå 45 dBA behöver också studeras men bedöms inte vara lika
kritiskt som kravet på lågfrekvent buller.
Från tillgängligt underlag finns uppgifter om beräknad ljudnivå i lågfrekvensområdet utanför
planerade bostäder uppdelat i oktavband. Utgående från underlaget har vi sedan gjort en
översiktlig bedömning av vilken fasadreduktion som krävs för att nya bostäder ska uppfylla
Folkhälsomyndighetens krav inomhus. Bedömningen är något ”på säkra sidan” t ex har vi antagit
att ett tersband dominerar över de båda andra inom ett oktavband.
Denna bedömning ger vid handen att man får räkna med att framtida bostäders fasader behöver
har en ljudreduktion i lågfrekvensområdet (upp till ca 200 Hz) enligt nedan:
Tabell 8. Ungefärligt krav på fasaders ljudreduktion inom frekvensområdet 31,5 – 200 Hz.
Frekvensområde
31,5 – 50 Hz
63 – 100 Hz
125 – 200 Hz
Ljudreduktion
10- 20 dB
20 - 25 dB
25 - 30 dB
Vi rekommenderar att man redan nu och genom hela planprocessen ställer krav på de planerade
byggnadernas fasader i lågfrekvensområdet. Det kan t ex innebära att planerade bostäder ska
förses med tung fasad såsom t ex tegel och betong. Även fönster och fönsterdörrar med hög
ljudreduktion i lågfrekvensområdet ska väljas.
Dessa anvisningar måste följas upp och säkerställas genom hela planeringsprocessen.
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8.2

INVERKAN AV ETT ENSKILT FARTYG MED HÖG BULLERNIVÅ

För många industrier och andra verksamheter som omfattas av bullervillkor gäller att bullernivån
till omgivningen är konstant eller följer en viss cykel t ex över dygnet. För många hamnar är
däremot bullernivån till omgivningen i praktiken starkt beroende av vilka fartyg som för tillfället
trafikerar hamnen. Givetvis gäller alltid att hamnens bullervillkor ska uppfyllas.
Även Ystad hamn har genom åren fått erfara att bullernivån till omgivningen varierar beroende
på vilka fartyg som angör hamnen. Under några perioder har hamnen trafikerats av enstaka
fartyg som har haft en avvikande bullernivå. Det kan t ex vara fartyg:
- som har en ljudeffektnivå med stor andel lågfrekvent buller
- som av olika skäl inte är möjliga att ansluta till landström
- som sticker ut genom att det avger en högre ljudeffektnivå till omgivningen jämfört med andra
fartyg.
I Ystad har man noterat att under perioder då fartyg med avvikande bullernivå trafikerat hamnen
har antalet klagomål från boende gällande buller från hamnen ökat. Som exempel kan nämnas
att vid några tillfällen har den ekvivalenta bullernivån under maxtimmen ökat med omkring
3-6 dBA. Bullerökning har orsakats av att ett enstaka fartyg med högre bullernivå angör hamnen.
Hamnens bullervillkor har uppfyllts men klagomål har framförts.
Då fartyg med stor andel lågfrekvent buller trafikerar hamnen har man kunnat konstatera att
klagomål kommer från mera avlägsna bostadsområden.

9
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Följande dokument och underlag har använts:
1. Rambölls rapport daterad 2019-01-11; Bullerutredning Ystad hamn – utredning av
hamnbuller vid ny bebyggelse i hamnområdet
2. Miljörapport 2015, För Ystad Hamn Logistik AB
3. Boverkets vägledning 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder.
4. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus i lågfrekvensområdet, FoHMFS
2014:13
5. SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
6. Boverkets byggregler, BBR avsnitt 7 bullerskydd
7. Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. Slutrapport 3 maj
2013.
8. Rambölls rapport daterad 2018-02-07; Bullerutredning Ystad hamn – utredning av
hamnbuller vid ny bebyggelse i hamnområdet
Foto: figur 10 av Ystad Kommun och figur 11 av Tyréns.
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