
          RAPPORT 1 (13) 

ÅF-Infrastruktur AB / Ingemansson 
Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg. Telefon 010-505 00 00. Fax 010-505 30 09. www.afconsult.com 
Org nr 556185-2103. Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001 
 
 

Handläggare 

Hässel Johan 
Datum 

2009-08-28 
Uppdragsnr 

12-03104 
Tel 010 505 84 27 
Mobil 070 184 74 27 
Fax 031 774 74 7 
johan.hassel@afconsult.com 

Uppdragsgivare 

Kungälvs Kommun 
Karoline Rosgardt 
Nämndhuset 
Box 2403  
442 81 Kungälv 

  

 

 

Rapport nr 12-03104-090828  

 

Kongahällatomten, Kungälv 

Bullerutredning vägtrafik för bostäder i utomhusmiljön 

 

090828

 
 
ÅF-INFRASTRUKTUR AB / INGEMANSSON 
 
Handläggare: Granskad: 
 
 
Hässel Johan Klas Hagberg 

 Kvalitetsrådgivare 



2 
                              
 
  
 

Innehåll 

SAMMANFATTNING 3 

1 BAKGRUND 4 

2 UPPDRAG 4 

3 REDOVISADE LJUDNIVÅER 5 

4 UNDERLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 5 

5 RIKTVÄRDEN VÄGTRAFIK 7 

5.1.1 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 7 

5.1.2 Boverket 7 

6 BERÄKNINGSMODELL 8 

7 BERÄKNINGSRESULTAT 8 

7.1 Ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad 9 

7.2 Ekvivalent ljudnivå ”3d vyer” 11 

8 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER 12 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark 

Bilaga 2 Ekvivalent ljudnivå på höjden + 11 m ovan mark 

Bilaga 3 Maximal ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark 

Bilaga 4 Maximal ljudnivå på höjden + 11 m ovan mark 

 



3 
                              
 
  
 

SAMMANFATTNING 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid planerade bostäder beräknades till 63 dBA, vid 
den nordvästra byggnaden som vetter mot infarten till handel och även mot 
Marstrandsvägen. Vid många fasader som vetter mot mindre trafikerad gata inom 
planområdet beräknades den ekvivalenta ljudnivån till mellan ca 55- 60 dBA.  

De lägsta nivåerna beräknades på innergårdar och på själva parkområdet. På 
parkområdet blev den ekvivalenta ljudnivån ca 45-55 dBA, ljudutredningen kan 
studeras på bullerkartor i bilagor. 

Många av huskropparna har enligt förslaget placerats/utformats på sådant sätt att det 
skapar goda förutsättningar för att ge tillgång till en tyst sida på innergårdar. Det finns 
dock några hus i vilka det kan vara svårt att utforma samtliga lägenheter med tillgång 
till en tyst sida. Därmed kan det krävas mer detaljerade bullerberäkningar och åtgärder 
för några huskroppar. En ”tyst sida” med ekvivalent ljudnivå ≤45 dBA förväntas dock 
inte alltid att kunna uppfyllas för samtliga lägenheter med hänsyn till 
bakgrundsbullernivån från E6. Projektets strävan bör vara att åtminstone uppnå en 
”ljuddämpad sida” om 50 dBA. 
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1 Bakgrund 

På planområdet planeras det för ca 900 lägenheter och för handel och även för olika 
typer av verksamheter. Byggnaderna för handel, ett P-hus och en bussterminal har 
placerats så att dessa skärmar visst ljud från E6 och Marstrandsvägen. Söder om 
planområdet nära E6 planeras det för en ny bussterminal. 

Många av de planerade bostäderna ligger ganska utsatt för ljud från vägtrafik främst 
från E6, Marsstrandsvägen och Kongahällagatan. Många av huskropparna har 
placerats/utformats på sådant sätt att det skapar goda förutsättningar för att få tillgång 
till en tyst sida med innergårdar och även ett tystare parkområde. I förslaget finns det 
några punkthus, se nedanstående figur 1. 

 
Figur 1. Illustrationskarta över Kongahällatomten. Område där det planeras för nya bostäder är inringade 
med blå linje. 

2 Uppdrag 

I uppdraget ingår att göra översiktliga trafikbullerberäkningar i utomhusmiljön inför 
planeringen och utformning av nya bostäder. I uppdraget behandlas enbart 
utomhusmiljön, det finns dock även riktvärden för ljud inomhus som skall uppfyllas.  

Ny bussterminal 

Byggnad för handel 
och verksamheter 

P-hus 

Bullervall 

Punkthus 

Parkering, 
handel och 
bostäder 
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3 Redovisade ljudnivåer 

Ljudnivåer i denna rapport redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer.  

Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod, t ex ett dygn som är normalt förekommande för vägtrafik. Genomsnittet ska 
beräknas eller mätas på ett sätt som påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån 
är 30 dBA under halva dygnet och 40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta 
ljudnivån 37 dBA.  

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange vilken 
tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. I beräkningsmodellen 
för vägtrafik antas att maximala ljudnivån överskrids av 5 % av fordonspassagerna. För 
bostäder är maximal ljudnivå framförallt viktigt nattetid (inomhus) samt på uteplats 
under dagtid.  

4 Underlag och förutsättningar  

Följande uppgifter och underlag har erhållits: 

- Digitalt kartunderlag (illustrationskarta) över planområdet med uppgifter om 
planerade byggnader, ungefärliga höjder på byggnader, uppgifter om nya vägar etc. 
Det finns idag inga uppgifter om planlösningar och uteplatser, vilket innebär att det 
senare i projektet kan komma att krävas att vissa hus detaljutformas så att 
riktvärdena inte överskrids. 

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

- Diverse inskannat kartmaterial, som använts som komplement till erhållet underlag 
där det saknats uppgifter.  

- Uppgifter om ungefärlig placering och utformning av planerad bussterminal. Den 
nya planerande bussterminalen ingår i beräkningarna dvs. visst ljud från E6 skärmas 
av aktuell byggnad. Byggnaden har i beräkningarna höjden 7 m.  

- Uppgifter om ungefärlig höjd på handelsbyggnaden nära E6. Denna har i 
beräkningarna höjden 19 m (norra delen) och 24 m (södra delen). 

- Bedömd lastbilsandel och antagande om hastighetsgräns daterad 2008-06-05 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 angivna trafikuppgifter, se figur 2.  
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Figur 2. Fordon/dygn (ÅDT) år 2020 enligt gestaltningsplan 2009-06-05 samt hastigheter och andel 
tungtrafik. 
 

Förutsättningar och avgränsningar: 

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

- Buller från eventuellt trafikbuller från parkeringar (ovan mark) ingår inte i 
beräkningarna. Buller från parkeringar 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. 

- För vägar inom planområdet saknas det uppgifter om z-koordinater för vägkanter. I 
beräkningarna har vägarna därför antagits ligga direkt på markmodellen (på 
befintliga markhöjder). I beräkningsmodellen korrigeras för orimlig väglutning 
(vilket annars skulle ger ett för högt bullerbidrag) I beräkningarna har det förutsatts 
att de nya byggnaderna för handel vid E6 och nya bussterminalen utförts helt ”täta”.  

- Bullervall nära E6 har i beräkningarna krönhöjden +3 m ovan befintlig markhöjd 

 

xx km/h Skyltad hastighet 
xx % Andel tung trafik 
 
30 km/h inom planområdet 
2% tungtrafik inom planområdet 

90 km/h 
13 % 

 
90 km/h 
10 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
5 % 

70 km/h 
 

50 km/h 
 

70 km/h 
5 % 

50 km/h 
5 % 
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5 Riktvärden vägtrafik 

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

5.1.1 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  

5.1.2 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 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.  
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6 Beräkningsmodell 

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik i 
beräkningsprogrammet SoundPlan 6.5. 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. 

Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik är inte alltid en lämplig metod att 
använda för bedömningen av det s.k. ”bullerregnet” dvs. bakgrundsnivån från avlägsna 
större trafikerade vägar. Ljudnivån kan i verkligheten bli något högre på t.ex. 
innergårdar. I beräkningarna har det tagits hänsyn till detta genom att redovisade 
ljudnivåer har begränsats nedåt till 45 dBA. 

7 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultatet redovisas i beräkningspunkter vid fasad, ”3d vyer” samt på 
bullerkartor / planer över området (bilaga). 

Ljudnivån vid fasad på ”3d vyerna” är frifältsvärden. Observera att på bullerkartorna / 
planerna redovisas ej frifältsvärden (riktvärdena är angivna som frifältsvärden). Detta 
innebär att ljudnivån på bullerkartorna i närheten av bullerutsatt fasad på bullerkartorna 
blir ca 3 dB högre jämfört med frifältsvärdet. 

På bullerkartor redovisas beräkningsresultatet på höjden 2 och 11 m ovan mark, vilket 
kan anses motsvara våning 1 och 4. Bullerkartorna kan användas för att värdera behovet 
av åtgärder och / eller utformning av bostäder inom respektive byggnad så som de är 
placerade och utformade i denna utredning.  
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7.1 Ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad 
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Figur 3. I rapporten benämnda hus och beräkningspunkter (gröna). Beräknad ljudnvån 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.  

Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

A1 1-5 S 58-61 89-79 

A2 1-5 V 62-63 82-77 
A3 1-5 N 58-62 79-76 

A4 1-4 Ö 57-58 82-79 

A5 1-5 Ö <45-46 65-69 
A6 1-4 V <45 54-61 

B1 1-4 S 62-59 90-81 

B2 1-4 V 57-58 82-79 
B3 1-5 N 56-61 79-77 

B4 1-4 NÖ 49-55 65-69 

B5 1-4 Ö <45 62-67 
B6 1-4 SV <45 60-66 

C1 1-5 SÖ 60-58 88-79 

C2 1-5 SV 49-53 73 
C3 1-5 N 58-61 77-75 

C4 1-5 NÖ 53-58 73-72 

D1 1-4 S 52-53 82-79 
D2 1-5 S 55-56 87-78 

D3 1-5 V 57-59 77-75 
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Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

D4 1-4 N 61-59 90-81 

D5 1-4 Ö 57-58 82-79 
D6 1-5 Ö <45-47 67-70 

D7 1-4 V <45-46 65-69 

E1 1-7 S 53-54 81-75 
E2 1-4 S 58-55 90-81 

E3 1-4 V 57-58 82-79 

E4 1-4 N 62-59 90-81 
E5 1-4 Ö 51-53 76-75 

E6 1-7 Ö 48-52 76-73 

E7 1-7 N <45-50 61-66 
E8 1-7 V 46-51 76-73 

E9 1-4 V <45-47 70-72 

F1 1-4 S 55-54 85-80 
F2 1-4 SV <45-48 63-67 

F3 1-12 SV 52-57 79-70 

F4 1-12 NV 61-59 90-71 
F5 1-4 NÖ 57-56 89-81 

G1 1-5 SV 56-57 86-78 

G2 1-5 NV 56-59 83-77 
H1 1-4 S 56-62 73-76 

H2 1-5 V 59-60 82-77 

H3 1-4 N 54-53 89-80 
H4 1-4 Ö 55-56 82-79 

H5 1-5 Ö <45-46 69-70 

H6 1-4 V <45-47 61-65 
I1 1-4 S 60-62 79-78 

I2 1-4 V 55-56 82-79 

I3 1-4 N 57-54 90-81 
I4 1-4 Ö 53-56 70-71 

I5 1-4 V <45-46 61-66 

J1 1-5 SV 55-57 75-73 
J2 1-12 S 51-57 66-67 

J3 1-12 V 50-56 78-70 

J4 1-12 N 55-57 86-70 
K1 1-17 SÖ 58-61 73-67 

K2 1-17 SV 52-56 72-66 

K3 1-17 SV 58-57 73-67 
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7.2 Ekvivalent ljudnivå ”3d vyer” 

090828

Vägtrafik
Dygnsekvivalent
ljudnivå i dB(A)
Frifältsvärden.

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

 <= 45

 
Figur 4. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  
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Figur 5. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  
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Figur 6. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  

8 Slutsatser och kommentarer 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid planerade bostäder beräknades till 63 dBA vid 
den nordvästra byggnaden som vetter mot infarten till handel och mot Marstrandsvägen. 
De lägsta nivåer uppkommer på innergårdar och på själva parkområdet. För många 
fasader som vetter mot trafikerad gata beräknades den ekvivalenta ljudnivån till ca55- 
60 dBA.  

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”, 
vilket innebär att planlösningar måste utformas med hänsyn till buller. Många av 
huskropparna har placerats/utformats på sådant sätt att det skapar goda förutsättningar 
för att få tillgång till en tyst sida. En ”tyst sida” med ekvivalent ljudnivå <45 dBA 
förväntas dock inte alltid att kunna uppfyllas med hänsyn till ljudet från E6. Projektets 
strävan bör vara att åtminstone uppnå en ”ljuddämpad sida” om högst 50 dBA. 

För byggnader där den ekvivalenta ljudnivån beräknats att understiga riktvärdet 55 
dBA, behöver inte särskilda anpassningar såsom tyst sida. Detta gäller exempelvis för 
punkthuset som i rapporten benämns hus E (beräkningspunkt E1, E6, E7,och E8). Några 
hus (eller delar av hus) har dock identifierats där det kan vara svårt att utforma 
lägenheterna med tillgång till en tyst sida. Dessa delar är inringande i figur 7. Exempel 
på möjliga åtgärder för att kunna innehålla riktvärdena är justerade huskroppar, någon 
form av lokala avskärmningar, annan placering av byggnader, lägre byggnads höjder 
etc. Därmed kan det krävas mer detaljerade bullerberäkningar för vissa huskroppar 
längre fram i projektet.  
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Figur 7. Identifierande områden (inringat med blå färg) där det kan komma att krävas detaljutformning 
senare i projektet för att inte riktvärdena skall överskridas. 

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 inom planområdet och 2 % av dessa utgörs av tungtrafik så 
innebär det 20 tunga fordonspassager/dygn eller 0,8 tunga fordons 
passager/medeldygnstimma. Redovisade maximala ljudnivåer gäller således för tung 
trafik, ljudnivån från lätta fordon är avsevärt lägre.  

Busstrafik, busshållplats kan ge upphov till lokala påtagliga lågfrekventa ljudstörningar 
inomhus. Det antas främst gälla Kongahällagatan. Det är viktigt att detta beaktas vid 
dimensionering av fasadernas ljudreduktion.  

Det  är tänkbart att ambulanshelikoptern vid Kungälvs sjukhus och verksamheten vid 
ICA Maxi kan ge ett ljudbidrag vid närliggande bostäder som bör utredas i ett senare 
skede. Ljudet från installationer vid byggnader för handel och även från bostäder bör 
dimensioneras så att riktvärdet om 40 dBA nattetid (SNV RR 1978:5 rev. 1983) 
innehålls vid närmaste bostadsfastighet. 
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Bilaga 1 - Ekvivalent ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 2 - Ekvivalent ljudnivå på höjden + 8 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 3 – Maximal ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 4 – Maximal ljudnivå på höjden + 11 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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