
 
 

RAPPORT 

 
ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2 A, SE-401 51 Göteborg, Sweden 
Phone +46 10 505 00 00, www.afconsult.com 
Corp. id. 556185-2103, VAT SE556185210301 
 
706637 Klocktornet 35 Kungälv Bullerutredning_160209  Page 1 (11) 

Handläggare 

Johan Hässel 
Datum 

2016-02-09 
Telefon 

010-505 84 27 
Uppdragsnummer 

706637 
Mobil 

0701847427 
 

E-post 

johan.hassel@afconsult.com 
 

 

Rapport 

A Rev 160209 
Beställare 
Pauline Svensson, Kungälvs kommun 

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, 
ändringen avser fastigheten Klocktornet 
35, Kungälvs kommun. 
Trafikbullerutredning 

 

 
ÅF-Infrastructure AB  
 
Upprättad av     
 Granskad av 

       
Johan Hässel     
 Perry Ohlsson 
     
  
 



 
 

RAPPORT 

706637 Klocktornet 35 Kungälv Bullerutredning_160209  Page 2 (11) 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning............................................................................................. 3 

1 Bakgrund ................................................................................................... 4 

2 Uppdrag ..................................................................................................... 4 

3 Underlag .................................................................................................... 4 

4 Ljudnivåer .................................................................................................. 5 

5 Riktvärden .................................................................................................. 5 

6 Beräkningsmodell ........................................................................................ 6 

7 Beräkningsresultat ....................................................................................... 6 
 Fasadvyer i 5dB färgintervall .................................................................... 7 
 Ljudnivå redovisad i tabell ....................................................................... 8 
 Bullerkarta i 5dB färgintervall ................................................................... 9 

8 Slutsatser .................................................................................................. 10 

9 Kommentarer ............................................................................................. 10 
 

 

 
 

  



 
 

RAPPORT 

706637 Klocktornet 35 Kungälv Bullerutredning_160209  Page 3 (11) 

Sammanfattning 
På fastigheten Klocktornet 35 i Kungälv planeras det att uppföras ett flerbostadshus i 
sex våningar med lokaler i våning 1. För projektet gäller regeringens förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) för buller från spårtrafik och vägar. 
Bullerberäkningar visar att fasaden mot Strandgatan är den mest bullerutsatta. Vid 
bostadsfasad beräknades ljudnivån till som högst 66 dBA. Vid den tystare sidan mot 
gården har ljudnivån beräknats uppfylla riktvärden enligt regeringens förordning. Mot 
gården kan riktvärdet för uteplats uppfyllas. 

Slutsatsen är att det går att uppfylla ljudnivåerna utomhus enligt regeringens 
förordning SFS 2015:216 under förutsättning att minst hälften av bostadsrummen är 
vända mot gård med ekvivalent ljudnivå ≤55 dBA. 
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1   Bakgrund 
Detaljplanen för Liljedalsområdet med fastigheten Klocktornet 35 skall pröva 
möjligheten för bostäder och handel (eller annan verksamhet) inom den byggrätt som 
i gällande detaljplan är utpekad för centrum bebyggelse. Planområdet ligger längs 
Strandgatan med tät genomfartstrafik. Den nya byggnaden omfattar sex våningar. På 
våning 1 mot Strandgatan planeras det att finnas butiker eller lokaler. På plan två till 
sex blir det bostäder.  

Figur 1. Översikt och plats för den nya byggnaden på Klocktornet 35.  

2   Uppdrag 
ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att göra en trafikbullerutredning som underlag 
för detaljplanen. Bullerutredningen skall ge en tydlig bild av den blivande 
bullersituationen inom planområdet och för kommande bostäder/verksamheter.  

3   Underlag 
Som underlag för denna rapport har följande underlag och uppgifter erhållits: 

• Grundkarta erhållen av Kungälvs kommun per epost 2015-03-31. 
• Situationsplan (förstudie), fasadvyer mm erhållet av Kungälvs Kommun per 

epost 2016-02-01.  
• För projektet gäller riktvärden enligt regeringens förordning SFS 2015:216 –

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande. Uppgift från Kungälvs 
kommun. 

• Trafikuppgifter för vägtrafik enligt PM Resonemang kring trafikmängder inför 
DP Kongahälla Östra, Prognosår 2030 daterad 2015-04-07 (Rev B), Kungälvs 
kommun Samhällsbyggnad. Strandgatan redovisas inte i detta PM, se tabell 1.  

• För maxtrafiktimme gäller ca 10 % av ÅDT. Uppgifter från Kungälvs kommun. 

Klocktornet 35 
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• För trafik nattetid (kl. 22-06) gäller ca 5 % av ÅDT. Uppgifter från Kungälvs 
kommun. 

Tabell 1. Trafikuppgifter prognosår 2030. I bullerberäkningen ingår bullerbidrag även 

från andra vägar på längre avstånd (tex E6) som kan påverka ljudnivå. 

Väg  Trafikmängd 

per dygn ÅDT 

Andel tung 

trafik  
Hastighet 

Strandgatan 12000 7 % 30 km/h 

4   Ljudnivåer 
Ljudnivåer i denna rapport redovisas som dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer i 
dBA utomhus. 

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

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en viss tid vid enskilda 
fordonspassager. Tunga fordon ger upphov till högst ljudnivå. 

5   Riktvärden 
Nedan redovisas ett utdrag ur förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) för buller från spårtrafik och vägar. 

Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) finns 
bestämmelser om riktvärden utomhus för trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Bestämmelserna skall tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 
olägenhet för människan hälsa enligt plan – och bygglagen är uppfyllt vid 
planläggning, bygglov och förhandsbesked. Nedan redovisas ett utdrag. 

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 55 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 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

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 i 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. 
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6   Beräkningsmodell 
Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik i 
beräkningsprogrammet SoundPlan ver 7.3.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av 
uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bla på avståndet 
från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 
avstånd.  

I SFS 2015:216 anges att den maximala ljudnivån nattetid på den tystare sidan inte 
får överskrida 70 dBA mellan kl. 22.00 och 06:00. I förordningen står det dock inget 
om hur många gånger ljudnivån får överskridas (jämför uteplats). Enligt Boverkets 
byggregler (BBR 22) gäller för inomhusmiljön: 

Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt 

under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. 

Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och 

flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster 

och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig 

med mer än 10 dB. 

Enligt ovan bedöms det därför vara rimligt att utgå från att den maximala ljudnivån 
utomhus under nattperioden även här avser den femte högsta maximala ljudnivån. 

7   Beräkningsresultat 
Beräkningsresultaten redovisas på följande sätt: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå på fasadvyer (figur 2-4) i 5 dB färgintervall. 
Fasadvyerna redovisar översiktligt bullersituationen.  

• Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad redovisat 
i tabeller (figur 5) 

• Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå på bullerkarta i 5 dB färgintervall i 
marknivå (figur 6 och 7) 

Ljudnivåer som redovisas på fasadvyer och beräkningspunkter motsvarar frifältsvärden 
(dvs utan inverkan av ljudreflex i närliggande fasad). Ljudnivån som redovisas på 
bullerkartor med färgfält motsvarar inte frifältsvärde (fasadreflexen är inkluderad 
framför fasad). Riktvärdena för buller är angivna som frifältsvärden. 
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 Fasadvyer i 5dB färgintervall 

 
Figur 2. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall på fasad. Exempelvis motsvarar 

rosa färg 61-65 dB och röd färg >65 dBA. Vy mot nordöst. Frifältsvärden. 

 
Figur 3. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall på fasad. Exempelvis motsvarar 

blå färg 61-≤50 dBA och grön färg 51-55 dBA. Vy mot sydväst. Frifältsvärden. 
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Figur 4. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall på fasad. Exempelvis motsvarar 

blå färg ≤50 dBA och grön färg 51-55 dBA. Vy mot nordväst. Frifältsvärden. 

 Ljudnivå redovisad i tabell 

 

Figur 5. Dygnsekvivalent LAeq och maximal ljudnivå LAmaxFast i beräkningspunkter vid 

fasad. Frifältsvärden. 
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 Bullerkarta i 5dB färgintervall 

 

Figur 6. Bullerkarta dygnsekvivalent ljudnivå i 5 dB färgintervall 1.5m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. Exempelvis motsvarar blå färg ≤50 dBA.  

 
Figur 7. Bullerkarta maximal ljudnivå (dagtid) från vägtrafik i 5 dB färgintervall 1.5m 

ovan mark. Ej frifältsvärden. Exempelvis uppfyller blå och grön färg ≤70 dBA maximal 

ljudnivå. 
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8   Slutsatser 
Vid fasader där den ekvivalenta ljudnivån blir högre än 55 dBA krävs enligt 
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) att minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden. För en sådan fasad gäller även att den maximala ljudnivån 
inte får överskrida 70 dBA mellan kl. 22.00 och 06:00. För uteplats gäller högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot Strandgatan beräknades till 61-66 dBA. Den 
högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades vid plan 1-3. På plan 1 blir det lokaler. För 
lokaler finns inga riktvärden för buller i utomhusmiljön. 

Vid hörnfasaderna beräknades den ekvivalenta ljudnivån till 59-62 dBA. 

Innergården är skyddad från trafikbuller. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot 
innergård blir normalt ≤50 dBA.  

Den maximala ljudnivån beräknas bli högst vid fasad som vetter mot Strandgatan. Vid 
denna fasad beräknades ljudnivån till 71-83 dBA. Vid fasad mot innegård har den 
maximala ljudnivån beräknats bli <70 dBA (huvudsakligen betydligt lägre). 

För att förordningen skall kunna uppfyllas behöver planlösningarna anpassas till 
bullersituationen. De fasader som vetter mot den tystare sidan mot gården uppfyller 
högsta tillåtna ljudnivå om 55 dBA.  

För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Av 
beräkningsresultatet framgår att riktvärdet kan uppfyllas vid fasad mot innergård 
förutom i några beräkningspunkter. Uteplatser i anslutning till lägenhet kan därmed 
uppfylla riktvärdena. Riktvärdet kan även innehållas på gården. 

Slutsatsen är att det går att uppfylla ljudnivåerna utomhus enligt regeringens 
förordning SFS 2015:216 under förutsättning att planlösningarna anpassas så att 
minst hälften av bostadsrummen är vända mot gården (≤55 dBA) och att varje 
lägenhet får en uteplats i anslutning till lägenhet som vetter mot gården. Uteplatsen 
kan även vara gemensam (enligt Boverkets tolkning av riktvärden). Av 
beräkningsresultatet i figur 6 och 7 framgår att riktvärdena för en eventuell gemensam 
uteplats kan uppfyllas för större delen av gårdsytan. 

9   Kommentarer 
På Strandgatan förekommer tät busstrafik. Det finns en busshållplats nära den nya 
byggnaden. En buss kan ge upphov till högt buller av lågfrekvent karaktär inomhus. 
Detta bör särskilt beaktas under projekteringen. 

På innergården finns en parkering. Parkeringsbuller ingår inte i beräkningsmodellen. 
Ett eventuellt behov av särskilda ljudåtgärder (fönster, ventilationsgenomföringar etc.) 
bör utredas under projekteringen. 

Den nya byggnaden minskar ljudnivå vid bakomliggande bostäder med många dB. 
Byggnaden på motsatta sidan Strandgatan bedöms dock få en något förhöjd ljudnivå 
ca 1dB (liten skillnad) pga. ljudreflex i den nya byggnaden. 

Det är möjligt att minska bullret med några dB på balkong mot Strandgatan om det 
görs åtgärder. Exempel kan vara täta och höga räcken på balkong, delvis glasning, 
ljudabsorbenter i takbjälklag. Åtgärderna kan göra ljudmiljön trevligare men att uppnå 
riktvärdet för uteplats mot Strandgatan är inte möjligt. 
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Riktvärdet för installationsbuller utomhus (befintliga byggnader och ny byggnad) 
anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och verksamhetsbuller, april 2015. 
För nattperioden är riktvärdet 40 dBA (brukar vara dimensionerade för bostäder). Om 
ljudet innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör riktvärdet sänkas med 5 
dB.  


