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Sammanfattning 

Denna rapport omfattar buller från vägtrafik i utomhusmiljön. I rapporten 
redovisas beräknade ljudnivåer vid planerade bostäder på den östra delen av 
Konghälla.  

En förutsättning för att kunna innehålla riktvärdena är att bostäder med en 
ekvivalent ljudnivå vid fasad >55 dBA får tillgång till minst en ”ljuddämpad 
sida”. Det innebär att planlösningar behöver utformas med hänsyn till buller.  

De flesta av huskroppar har placerats/utformats på sådant sätt att det skapas 
goda förutsättningar för att få tillgång till en tyst eller ljuddämpad och även ett 
tystare parkområde.  

Det finns dock några huskroppar där det kan vara svårt att utforma samtliga 
lägenheter så att tillgång ges till en tystare sida, det gäller främst de två 
punkthusen.  

1 Bakgrund och uppdrag 

På Kongahällatomten planeras det för ca 900 lägenheter, handel och för olika 
typer av verksamheter. I vår tidigare rapport 12-03104-090828 redovisas 
bullerutredningen för  vägtrafik för hela Kongahällatomten. Det har på sistone 
gjorts vissa justeringar i planmaterialet som innebär att bullersituationen 
behöver ses över. Kompletteringen redovisas i denna rapport. Bullerutredningen 
omfattar enbart den östra delen av Kongahälla. Aktuellt området är inringat 
med lila streckad linje i figur 1.  

ÅF Ingemanssons uppdrag är att göra översiktliga trafikbullerberäkningar inför 
planeringen och utformning av nya bostäder. I uppdraget behandlas enbart 
utomhusmiljön. 
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Figur 1. Kongahällatomten. Den östra delen som ingår i bullerutredningen är inringad 
med streckad lila linje. 

2 Redovisade ljudnivåer 

Ljudnivåer rapporten redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer.  

Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under 
en given tidsperiod, t ex ett dygn med normalt förekommande vägtrafik.  

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange 
vilken tidsvägning som avses. För trafikbuller används normalt tidsvägning 
”Fast”. För bostäder är maximal ljudnivå framförallt viktigt nattetid (inomhus) 
samt på uteplats under dagtid.  

3 Underlag och förutsättningar  

Följande uppgifter och underlag har erhållits: 

- Digitalt kartunderlag med uppgifter om planerade byggnader. 

- Situationsplan 1:2000 daterad 2011-02-21. 

- Vyer över planområdet daterade 2011-02-21.  

- Lägenhetsplaner för Kv 7 och Kv 17 daterade 2011-02-21. 

- Digital kartunderlag över omgivningen med uppgifter om befintliga 
byggnader, vägar, markhöjder etc.  

Punkthus 

Ica Maxi 
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- Bedömd lastbilsandel och antagande om hastighetsgräns daterad  
2009-06-05 för aktuella vägar. I figur 2 nedan redovisas vilka 
trafikuppgifter som använts som indata till beräkningarna. Enligt uppgift 
från Kungälvs kommun så ingår busstrafik till den nya bussterminalen i de 
angivna trafikuppgifterna.  

 
Figur 2. Fordon/dygn (ÅDT) år 2020 enligt gestaltningsplan 2009-06-05 samt 
hastigheter och andel tungtrafik. 

Förutsättningar och avgränsningar: 

- Bullerberäkningarna förutsätter ett fullt utbyggt Kongahälla dvs. samtliga 
planerade byggnader, bullerreducerade åtgärder t.ex. bullerplank vid 
Marstrandsvägen och bullerplank vid E6, P-hus och nya bussterminalen är 
uppförda. 

- Det har förutsatts vägbeläggning av asfalt på samtliga vägar, annan 
vägbeläggning t.ex. smågatsten ger normalt en något förhöjd ljudnivå.  

- Buller från parkeringar ingår inte i beräkningarna. Parkeringsbuller ingår 
inte heller i den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. Vägar som 
ingår i bullerberäkningen redovisas i figur 2. Detta framgår även i bilaga där 
bullerkartorna kan studeras. 

- Det saknas uppgifter om z-koordinater för nya vägar. I beräkningarna har 
dessa antagits ligga direkt på markmodellen (på befintlig mark). I 
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beräkningsmodellen har det korrigeras för orimlig väglutning (vilket annars 
skulle ger ett för högt bullerbidrag). 

- Externt industribuller från ICA Maxi eller andra verksamheter i närheten 
ingår inte vårt uppdrag. 

4 Riktvärden vägtrafik 

Nedan redovisas en kort och förenklad sammanställning av aktuella riktvärden. 
Riksdagen, Boverket och även olika kommuner tillämpar riktvärdena på lite 
olika sätt.  

4.1 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur.  

Tabell 1. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av trafikinfrastruktur. 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå dBA Maximal ljudnivå dBA 

Inomhus 30  45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 

 

 

 

70  
 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall 
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att 
inomhusvärdena inte överskrids. . 

4.2 Boverket  

Boverket har gett ut publikationen ”Buller i planeringen – planera för bostäder i 
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” Allmänna råd 2008:1. 
Denna innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. 
Publikationen är främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder som 
utsätts för trafikbuller och tillämpas normalt i stadskaraktär, t ex ordnad 
kvartersstruktur och tätare bebyggelse längs kollektivtrafikstråken. I denna 
skrift anges riktlinjer och förtydligande av exempelvis ”tyst” och ”ljuddämpad 
sida” och avstegsfall som bör uppfyllas t.ex. då den ekvivalenta ljudnivån 
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uppgår till 55 - 60 dBA, bl.a. anges att minst hälften av bostadsrummen liksom 
uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Utgångspunkten för 
publikationen är de långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som riksdagen 
satt upp.  

För uteplats anges: 70 dBA maximal ljudnivå gäller för väg- och spårtrafik och 
avser en ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande fordonstypen under ett 
årsmedeldygn. Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till 
fasadreflektion och gäller vid fasad och på uteplats med instrumentinställning F 
(fast). Med uteplats avses gemensamt eller privat iordningställt område eller yta 
såsom terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden. 
Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärden 
korrigerat värde. Om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats 
eller balkong, gemensam eller privat i anslutning till bostaden bör den uppfylla 
huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan 
en annan uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.  

5 Beräkningsmodell 

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik i beräkningsprogrammet SoundPlan 7. Osäkerheten kan delas upp i 
beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerheten i beräknad 
ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 
4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och är 
mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd. 

6 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultat redovisas på: 

o Beräkningspunkter vid fasad. Ljudnivån redovisas som siffervärden i 
tabell. Frifältsvärden.  

o ”3d vyer” - ljudnivå vid fasad. Ljudnivån redovisas i 5dB intervall. 
Frifältsvärden. 

o Bullerkarta - ljudnivå på höjden 2 och 11m ovan mark. Ljudnivån 
redovisas i 5dB intervall. Beräkningsresultatet på höjden 2 och 11 m 
ovan mark kan anses motsvara våning 1 och 4. Ej frifältsvärden 
(riktvärdena är angivna som frifältsvärden). Detta innebär att ljudnivån i 
närheten av bullerutsatt fasad på bullerkartorna blir något högre jämfört 
med frifältsvärdet 

Beräknade ljudnivåer har inte korrigerats med avseende på skärmande eller 
ljudnivåsänkande åtgärder t.ex. balkonger, uterum, skärmade räcken eller 
indragen fasad som enligt förslags vyer som kan vara aktuellt för 
punkthuset (benämnt hus F i rapporten). I den nordiska beräkningsmodellen 
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för vägtrafik går det inte att ta hänsyn till detta på ett korrekt sätt. Effekten 
utan sådana åtgärder får därför bedömas separat (se kapitel 7 slutsatser och 
kommentarer).  

Redovisad maximal ljudnivå från vägtrafik avser ljudnivån från tung trafik, 
ljudnivån från lätta fordon är avsevärt lägre. Ett tungt fordon är ett fordon 
med vikt över 3,5 ton.  

Beräknad ekvivalentljudnivå avser ekvivalent ljudnivå för hela dygnet. Den 
ekvivalenta ljudnivån under nattetid är normalt betydligt lägre pga. mindre 
trafik.  

6.1 Beräkningspunkter - ljudnivå vid fasad 

 

Figur 3. I rapporten benämnda hus och beräkningspunkter (gröna). Beräknad ljudnivå i 
respektive beräkningspunkt redovisas i tabell 2.  
 

Tabell 2. Beräknad dygnsekvivalent (LAeq, dygn) och maximal ljudnivå (LAmaxFast) i 
beräkningspunkter (vid fasad) enligt figur 3. Frifältsvärden. Det första värdet i 
intervallet avser vanligen den nedersta våningen. 

Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

A1 1-6 N 58-61 76-73 
A2 1-6 NÖ 55-58 78-72 
A3 1-6 SÖ 61-52 88-65 
A4 1-6 SV 51-55 76-71 
B1 1-13 NV 61-59 90-61 
B2 5-13 NÖ 53-57 71-62 
B3 1-13 SÖ 46-53 62-66 
B4 1-13 SV 53-58 79-61 
C1 1-6 NÖ 56-53 89-75 
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F2

F3

F4
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Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

C2 1-5 S 55-49 85-72 
C3 1-6 SV ≤45-49 64-67 
D1 1-6 NV 59 88-77 
D2 1-4 SV <45 74-75 
D3 1-4 SV <45 68-70 
D4 1-6 SÖ 53-52 81-76 
D5 1-4 SV 56-55 85-80 
D6 1-6 SV 56-54 86-77 
E1 1-5 NÖ 60-58 76-69 
E2 1-5 SÖ ≤45-52 63-68 
E3 3-5 NV 46-51 51-57 
E4 3-5 SV 45-48 50-57 
F1 1-16 NV 54-57 73-67 
F2 1-16 NÖ 62-58 76-68 
F3 1-16 SÖ 61-58 75-67 
F4 1-16 SV 50-55 71-66 

6.2 ”3d vyer” - ljudnivå vid fasad 

 
Figur 4. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. 
Frifältsvärden.  

110328

Vägtrafik
Dygnsekvivalent
ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärden.

65 <  
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

 <= 45
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Figur 5. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. 
Frifältsvärden.  

 
Figur 6. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. 
Frifältsvärden.  
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Figur 7. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. 
Frifältsvärden.  

7 Slutsatser och kommentarer 

Många av huskroppar har placerats/utformats på sådant sätt att det skapar goda 
förutsättningar för att få tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida och även ett 
tystare parkområde. En ”tyst sida” med ekvivalent ljudnivå <45 dBA uppfylls 
dock inte alltid med hänsyn till ljud från E6. Projektets strävan bör enligt 
riktvärdena vara att åtminstone uppnå en ”ljuddämpad sida” om högst 50 dBA.  

Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 62 dBA vid fasad (hus E och 
F) som vetter mot Uddevallavägen. De lägsta ljudnivåerna (≤50 dBA) 
beräknades på bullerskärmade gårdar och på själva parkområdet. Ljudnivåerna i 
marknivå (beräkningshöjd 2m ovan mark) kan även studeras på bullerkartor i 
bilaga. Bullerkartorna kan användas för utformning och placering av tysta ev. 
gemensamma uteplatser. 

En förutsättning för att kunna innehålla riktvärdena är att bostäder med en 
ekvivalent ljudnivå vid fasad >55 dBA även får tillgång till en ”tyst” eller 
”ljuddämpad sida”. Det innebär att planlösningar behöver utformas med hänsyn 
till buller.  

För byggnader där den ekvivalenta ljudnivån beräknats att bli lägre än 
riktvärdet 55 dBA, behövs inte särskilda anpassningar såsom tyst sida. 

110328

Vägtrafik
Dygnsekvivalent
ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärden.

65 <  
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

 <= 45
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Hus A får inte riktigt tillgång till en ljuddämpad sida. Enligt trafiksiffror 
trafikeras närliggande väg av 3100 fordon/dygn. För att klara 50 dBA på 
baksidan (mot parken) måste huskroppen ses över. 

I förslaget finns det två punkthus (hus B och hus F) som ligger mest 
bullerutsatta. För ett punkthus utsatt för trafikbuller från flera håll är det svårt 
att skapa en tyst eller ljuddämpad sida. Riktvärdet kan därmed svårt att klara. 
För aktuella punkthus kan det därför krävas vissa avsteg från riktvärdena. 

Vid punkthuset i korsningen Uddevallavägen och Kongahällagatan (Hus F) har 
den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknats bli ≥ 55 dBA för större delen av 
fasaderna (ca 55-60 dBA på de högre våningsplanen). Enligt förslag (figur 8) 
finns uteplats och ”öppet uterum” i direkt anslutning till lägenhet. Räcken och 
mindre indragningar i kombination ljudabsorbenter i bjälklagsunderkant kan ha 
en lokal ljudnivå minskande effekt som i detta fall bedöms kunna bli ca 1-2 dB. 
Om sovrumsfönster placeras mot ljuddämpat uterum skulle även ett fönster i 
vädringsöppet läge ge en god ljudmiljö inomhus. Kravet på ljudnivå inomhus 
(enligt BBR) gäller dock med stängda fönster och dörrar. 

 

Figur 8.  Punkthus (Hus F) vid Kongahällagatan Uddevallavägen. Princip enligt 
förslag 2011-02-21 för två våningsplan. 

En uteplats kan vara enskild eller gemensam. En uteplats som vetter mot en 
trafikerad väg där riktvärdet överskrids kan vara ett komplement till en uteplats 
som innehåller riktvärdet. Exempelvis kan tysta (gemensamma) uteplatser 
anordnas på innergård, på tak, bakom t.ex. en byggnad eller bakom annan 
avskärmning. 

På gatorna inom planområdet har det räknats med 2 % tung trafik. Om 1000 
fordon per dygn trafikerar en gata och 2 % av dessa utgörs av tungtrafik så 
innebär det 20 tunga fordonspassager/dygn eller 0,8 passager av tunga fordon 
per medeldygnstimma. Redovisade maximala ljudnivåer gäller således för tung 
trafik, ljudnivån från lätta fordon är avsevärt lägre.  

Busstrafik och eventuell busshållplats i närheten av planerade hus kan ge 
upphov till lågfrekventa ljudstörningar inomhus. Det är viktigt att detta beaktas 
vid dimensionering av fasadernas ljudreduktion. Riktvärden inomhus klaras 
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med ljudisolerande fönster och väggar valda med hänsyn till ljudnivåerna på 
platsen. 

Vissa av de planerade bostäderna ligger nära ICA Maxi. Installationer på ICA-
byggnadens tak kan ge upphov till ett ljudbidrag vid planerade bostäder som 
bör utredas. Buller från installationer vid byggnader för handel (och även från 
bostäder) bör utformas (det kan innebära att befintliga installationer måste 
åtgärdas) så att riktvärdet om 40 dBA nattetid (SNV RR 1978:5 rev. 1983) 
innehålls vid närmaste bostadsfastighet.  

Det är tänkbart att ambulanshelikoptern som trafikerar Kungälvs sjukhus kan ge 
upphov till tillfälliga ljudtoppar. 
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Bilaga 2 - Dygnsekvivalent ljudnivå på höjden + 11 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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