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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Rubricerad utredning avser att studera trafik- och bullerförutsättningarna vid och i anslutning till 

planområdet Stubbarp 6:32 i Arild. I utredningen studeras förutsättningarna att förbättra 

trafiksäkerheten i korsningen där Stubbarps byaväg ansluter till Stora vägen. Därtill beräknas vilket 

avstånd som krävs från Stora vägen för att riktvärdena för buller vid bostadsbebyggelse ska uppfyllas.   

2 Förutsättningar 

Planområdet är beläget i den södra delen av Arild. I öster avgränsas området av Stora vägen (väg 

1448) som utgör huvudinfart till Arild. Delen som passerar planområdet är 5,5–6 meter bred och har 

skyltad hastighet 30 km/h med undantag för sträckan längst i söder där hastigheten är 50 km/h. I 

nuläget saknar Stora vägen separat gång- och cykelbana, men på sikt planeras för en utbyggnad på 

vägens västra sida. För att möjliggöra detta, andra utbyggnader och främja en god trafiksäkerhet 

medger inte planen någon bebyggelse inom 12 meter från befintligt vägområde.  

Det nya planområdet planeras att anslutas till Stora vägen via Stubbarps byaväg i söder och 

Blossavägen i norr.   

 
Utredningsområdet. 

Stora vägen 

Blossavägen 

Stubbarps 

byaväg 

Område för 

ny gc-väg 
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2.1 Biltrafik 

Trafikverket har genomfört en trafikmätning på Stora vägen år 2016. Under mätåret uppgick trafiken till 

1 120 fordon/dygn varav 9 % var tung trafik. För Stubbarps byväg saknas mätningar. Trafiken har 

bedömts uppgå till ca 50 fordon/dygn varav 5 % tung trafik.  

2.1.1 Tillkommande trafik 

Som underlag till bullerberäkningen har en trafikprognos tagits fram för trafiken på Stora vägen år 

2041. Vid framtagandet av trafikprognosen har Trafikverkets uppräkningstal för Skåne använts. Utöver 

uppräkningen har trafik även lagts till för de exploateringar som planeras i området.  

Uppräkningstalen för Skåne, gällande från 2020-06-05, innebär en årlig genomsnittlig trafikökning 

enligt nedan: 

Tabell. Årlig trafikökning baserat på Trafikverkets uppräkningstal för Skåne.  

 Tung trafik Personbilar 

År 2017-2040 1,72 %/år 1,38 %/år 

År 2017-2065 1,30 %/år 0,73 %/år 

 
Baserat på uppräkningen förväntas trafiken om 20 år (år 2041) på Stora vägen uppgå till 1 580 

fordon/dygn varav 10 % tung trafik.  

Utöver den generella uppräkningen kommer det nya planområdet att generera tillkommande trafik. 

Inom området planeras för en utbyggnad av 13 villor, vilka bedöms komma att alstra ca 5 

fordonsrörelser per bostad och dygn. Detta innebär en tillkommande trafikalstring på ca 65 

fordon/dygn. 75 % av den tillkommande trafiken bedöms köra söderut via Stubbarps byväg och 25 % 

norrut via Blossavägen. För Stora vägen bedöms den tillkommande trafiken rymmas inom ökningen 

som den generella uppräkningen innebär.  

2.1.2 Trafik år 2041 

Baserat på uppräkningen förväntas trafiken år 2041 på Stora vägen uppgå till 1 580 fordon/dygn varav 

10 % tung trafik och till 120 fordon/dygn varav 5 % tung trafik på Stubbarps byväg.  

Tabell. Beräknad trafik år 2041.  

 ÅDT 2041 Andel tung trafik 2041 

Stora vägen (Väg 1448) 1 580 10 % 

Stubbarps byväg 120 5 % 
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3 Anslutning Stora vägen 

3.1 Befintlig utformning 

I nuläget ansluter Stubbarps byväg till Stora vägen i en tvådelad trevägskorsning som avskiljs av en 

refug med ett träd. Den delade anslutningen gör att korsningen är otydlig och riskerar att leda till 

missförstånd. Korsningens södra anslutning har en liten korsningsvinkel, vilket försämrar sikten och 

utgör en trafiksäkerhetsrisk. Sikten i korsningen försämras dessutom ytterligare av trädet som står i 

refugen. Därtill är trädet ett oeftergivligt föremål som står i vägens säkerhetszon, vilket också innebär 

en trafiksäkerhetsfara. 

  

Befintlig korsningsutformning. 

3.2 Föreslagen utformning 

Den befintliga korsningen föreslås byggas om så att Stubbarps byvägs anslutning till Stora vägen 

rätas upp. Ombyggnaden innebär att den norra delen av den befintliga anslutningen breddas upp 

samtidigt som den södra delen rivs. Detta innebär att den anslutande trafiken samlas till en punkt, 

vilket bidrar till en tydligare trafikmiljö. Breddningen av den norra delen av anslutningen gör också att 

den befintliga vegetationsbeklädda refugen försvinner.  

 

Föreslagen utformning 

Stora vägen 
Stubbarps 

byaväg 

Uppbreddad del 

Del som rivs 
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3.3 Konsekvenser 

3.3.1 Trafiksäkerhet 

Den föreslagna utformningen bidrar till att tydligheten och sikten i korsningen förbättras. Genom att 

räta upp korsningen sänks även hastigheten för trafiken som ansluter från Stubbarps byväg. När den 

norra delen av den befintliga anslutningen breddas försvinner också den vegetationsbeklädda refugen 

och dess träd, vilket bidrar till att förbättra vägens säkerhetszon. Sammantaget bidrar åtgärden till att 

trafiksäkerheten i korsningen förbättras.  

3.3.2 Framkomlighet 

Ombyggnationen ger en fortsatt god framkomlighet i korsningen som möjliggör för lastbilar med släp 

att köa in på Stubbarps byväg. Den tydligare utformningen minskar risken för missförstånd och 

tillfälliga stopp i trafiken som det kan leda till.  

För att studera hur alternativet klarar att hantera trafiken år 2041 har en kapacitetsberäkning gjorts 

med beräkningsprogrammet Capcal 4.3.0.2. 

Enligt VGU är en belastningsgrad på max 0,6 önskvärd för en väjningsreglerad korsning.  

Beräkningarna har gjorts med trafikmängderna för år 2041. Baserat på genomförda trafikmätningar i 

området har maxtimmen bedömts uppgå till ca 15 % av ÅDT. Riktningsfördelningen på båda vägarna 

under maxtimmen har bedömts till 50/50.  

Genomförd kapacitetsberäkning visar på att samtliga anslutningar i korsningen har en mycket låg 

belastningsgrad med god framkomlighet och ingen köbildning. Detta gör att det inte finns någon risk 

för att kömagasinet på Stubbarps byväg mellan Stora vägen och anslutningen till det nya 

bostadsområdet ska vara för kort.  

Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2041 i korsningen. Högsta värdet 

är rödmarkerat.  

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Stora vägen N  0,06 0,0 0,0 0 

Stora vägen S 0,06 0,0 0,0 0 

Stubbarps byväg 0,01 0,0 0,0 7 
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4 Bullerutredning  

4.1 Riktvärden 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring 

SFS 2017:359 som trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen gäller detaljplaneärenden 

påbörjade från och med 2 januari 2015.  

Det aktuella detaljplaneärendet påbörjades innan den 2 januari 2015 varför tidigare gällande 

riktvärden används i den aktuella utredningen. Följande riktvärden har därför tillämpats i utredningen:  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

4.2 Beräkning av avstånd till 55 dBA 

Vid beräkningarna har programmet Trivector Buller Väg II version 1.3.0 använts. 

Bullerberäkningar har gjorts för att beräkna på hur stort avstånd från befintlig väg ny bebyggelse kan 

placeras ur bullersynpunkt med trafiken år 2041. Längst i söder uppkommer bullernivån 55 dBA 

ekvivalentnivå utomhus vid fasad på ett avstånd av ca 20 meter från vägmitt på Stora vägen, vilket 

berör den planerade bostaden längst i söder. Längs den övriga delen av Stora vägen uppkommer 

bullernivån 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad på ett avstånd av ca 15 meter från vägmitt. 

 

Röd streckad linje visar det ungefärliga avståndet som krävs för att riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 

fasad ska uppfyllas. Blå streckad linje visar det ungefärliga avståndet som krävs för att riktvärdet 70 dBA 

maximalnivå vid uteplats ska uppfyllas.  
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I tabellen anges vilket avstånd från Stora vägen som krävs för att riktvärdena för ekvivalentnivå och maximalnivå 

ska underskridas.  

 Avstånd från vägmitt på Stora 

vägen till riktvärde 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Bostad längst i söder 20 m 30 m 

Övriga bostäder 15 m 30 m 

För att uppnå riktvärdet om 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad krävs ett avstånd 

från Stora vägen på ca 30 meter från vägmitt. För att säkerställa att riktvärdet uppfylls behöver det 

finnas möjlighet att anordna uteplats på detta avstånd alternativt på husens västra sida.   

Den nya lokalgatan Stubbarp 6:32 beräknas få en bullernivå på 46 dBA ekvivalentvärde i direkt 

anslutning till vägkanten, vilket innebär att riktvärdet för ekvivalentnivå vid fasad på 55 dBA uppfylls. 

För att uppnå riktvärdet om 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad behövs dock ett 

avstånd från vägmitt på ca 15 meter, alternativt möjlighet att anlägga uteplats på baksidan av husen. 

Bostäderna på den östra sidan av lokalgatan är dock utsatta av buller även på baksidan (från Stora 

vägen). Detta gör att riktvärdet för maximalnivå vid uteplats inte heller där uppfylls. Därav behöver 

bullerskyddsåtgärder vidtas enligt nedan för att riktvärdet vid uteplats ska uppfyllas.  

4.3 Möjliga bullerskyddsåtgärd 

Om bostadsbebyggelse ska uppföras i den södra delen av planområdet och bullernivån inte 

överskrida 55 dBA ekvivalent på delen av bostadsfastigheterna där byggnation föreslås behöver 

bullerskyddsåtgärder vidtas.  

Byggs ett 1,5 meter högt plank/vall i den föreslagna tomtgränsen ca 8 meter från vägmitt på Stora 

vägen, beräknas riktlinjerna både för ekvivalentnivå och uteplats klaras 15 meter från vägmitt. Detta 

innebär att riktvärdena uppfylls för den delen av tomten som inte är försedda med prickmark. 

Därigenom finns det inte heller något behov av att säkerställa möjligheterna att anlägga uteplats på 

bostadens västra sida.   

I tabellen redovisas bullervärdena 15 meter från vägmitt på Stora vägen med ett 1,5 meter högt plank/vall 8 meter 

från vägmitt.  

 Bullervärde 15 m från vägmitt 

på Stora vägen 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Plank/vall 1,5 m  50 69 

Uppförs ett 1,5 meter högt plank/vall ca 8 meter från vägmitt på Stora vägen även vid övriga delar av 

planområdet uppfylls riktvärdet om 70 dBA maximalnivå vid uteplats 15 meter från vägmitt på Stora 

vägen för samtliga bostäder öster om den nya lokalvägen. 

4.4 Samlad bedömning 

För att riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 70 dBA maximalnivå vid uteplats ska 

uppfyllas för samtliga föreslagna bostäder inom planområdet Stubbarp 6:32 föreslås ett 1,5 meter högt 

plank/vall byggas ca 8 meter från vägmitt på Stora vägen längs sträckan med kvartersmark. Ett 

plank/vall gör att riktvärdena uppfylls ca 15 meter från vägmitt på Stora vägen. Längst i söder, närmast 

Stubbarps byvägs anslutning till Stora vägen, behöver planket/vallen placeras så att sikten i 

korsningen inte försämras.   
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