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Sammanfattning 
På östra delen av Kongahällatomten i Kungälv planeras det att uppföras fem nya kvarter 
avsedda främst för bostadsändamål. Kongahällatomten ligger i närheten av trafikerade 
vägar i närområdet. 

För nya bostäder gäller riktvärden för trafikbuller enligt förordning om trafikbuller 
(2015:216). Vid fasad gäller högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ljudnivån vid fasad 
överstiger 55 dBA bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids och minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22-06 vid fasaden. För 
lägenheter ≤35 m2 gäller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Dessa lägenheter kan göras 
enkelsidiga. För uteplats gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå. Om den maximala ljudnivån på uteplats överskrids bör ljudnivån inte 
överskridas med mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Beräkningsresultatet redovisas i figurer i rapporten. Den högsta ekvivalenta ljudnivån 
beräknades till 61 dBA vid del av fasad i Kv. 3, Kv. 10 och Kv. 14. Många fasader som 
vetter mot trafikerad gata har ljudnivåer som normalt uppgår till mellan 55-60 dBA. De 
lägsta ljudnivåerna (≤50 dBA) beräknades på gårdar i markplan och på själva 
parkområdet.  

Vår bedömning är det är möjligt att uppfylla riktvärdena för de flesta bostäderna under 
förutsättning att bostäderna anpassas till bullersituationen.  

1   Bakgrund och uppdrag 
På östra Kongahällatomten i centrala Kungälv planeras det att uppföras fem nya kvarter 
avsedda för främst bostäder men även centrumverksamhet. För att utreda 
bullersituationen i detaljplaneskedet skall det göras en trafikbullerutredning.  

År 2009 gjordes en trafikbullerutredning för hela Kongahällatomten. Under år 2011 
gjordes vissa justeringar i planmaterialet och bullerutredningen för den östra delen 
reviderades. 

Under år 2014 gjordes nya justeringar av planförslaget samtidigt som trafikprognosen 
reviderades. Bullerutredningen reviderades och baserades denna gång på prognosår 
2040.  

Under år 2015 gjordes det justeringar av huskroppar samtidigt som det togs beslut på att 
trafikbullerberäkningarna skall baseras på prognosår 2030. Resultatet från de förnyande 
bullerberäkningarna redovisas i rapport 710045-rB Rev 150626. Under hösten år 2015 
togs ett beslut att riktvärden enligt (nya) förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2015:216) skall tillämpas i projektet. 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att göra en bullerutredning inför detaljplan för 
rubricerat objekt. I uppdraget ingår att redovisa ljudnivåer vid nya och även befintliga 
bostäder (CHB) på planområdet.  
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Underlag och förutsättningar 
Som underlag för denna rapport har följande underlag/uppgifter erhållits: 

• Illustration Östra Kongahälla (se figur 1). Erhållet av Norconsult AB per epost 
2015-06-08. 

• Trafikuppgifter för vägtrafik enligt ”PM Resonemang kring trafikmängder inför DP 
Kongahälla Östra, Prognosår 2030” 2015-04-07 Rev B, Kungälvs kommun 
Samhällsbyggnad. I detta PM redovisas trafikuppgifter för alla vägar i område och 
även E6. PM:et är omfattande och pga. detta hänvisas det till detta PM(se utdrag i 
figur 3). 

• För maxtrafiktimme gäller generellt 11 % av ÅDT och för nattrafiken (kl. 22-06) 
generellt 5 % av ÅDT. Uppgifter från Kungälvs kommun. 

• För projektet gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Uppgifter från Kungälvs kommun.  

 

Figur 1. Illustrationsplan över Kongahälla. Den östra delen av Kongahälla som ingår i 

denna bullerutredning är inringad med svart streckad linje. (figur från Norconsult AB) 

För befintliga byggnader i sydöstra delen av planområdet finns befintliga byggnader 
avsedda för centrumverksamhet, handel och bostäder. För dessa byggnader redovisas 
enbart beräknade ljudnivåer. 
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Figur 2. Illustrationsplan över Kongahälla Nya bostäder i Kv. 3, 6, 7, 10 och 14. Övriga 

byggnader är befintliga. I figuren syns även befintliga byggnader i syd östra delen av 

planområdet. (figur från Norconsult AB) 

För bullerutredningen förutsätts:  

• Bullerberäkningarna förutsätter ett fullt utbyggt Kongahälla (västra och östra 
delen) dvs. samtliga planerade byggnader, vägar, bullerreducerade åtgärder t.ex. 
bullerplank vid Marstrandsvägen, bullerskydd vid E6 och att den nya 
bussterminalen är uppförd. 

• Det har förutsatts vägbeläggning av asfalt på samtliga vägar. Annan 
vägbeläggning t.ex. smågatsten kan ge en något förhöjd ljudnivå jämfört med 
normal asfaltsbeläggning. 

• Buller från parkeringar ingår inte i beräkningarna. Parkeringsbuller ingår inte i den 
nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. Hänsyn till detta bör tas i ett senare 
skede vid ljuddimensionering av fasad. 

• Det saknas uppgifter om z-koordinater för nya vägar och byggnader. I 
beräkningarna har dessa antagits ligga direkt på befintlig mark, detta bedöms 
dock inte påverka beräkningsresultatet. 

 

Kv. 3 

5 vån +1-2 vån 

Kv. 7 

4 vån eller 5 vån + 1-2 vån 

Kv. 10 

12 -14 vån (punkthus) och 
5 vån + 1-2 vån  

Kv. 6 

12-14 vån (punkthus) 
och 5 eller 4 vån + 2 
vån 

Kv. 14.  

16 -18 vån 

Bef. byggnader (CHB) 
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Figur 3. Utdrag från trafikflöden år 2040 fordon/årsmedeldygn enligt ” PM Resonemang 
kring trafikmängder inför DP Kongahälla Östra Redovisade siffror i figuren avser antal 

fordonspassager per årsmedeldygn. För prognosår 2030 har trafiken enligt PM:et 

minskats med 5 %. 

2   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. 
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3   Riktvärden  
För nya bostäder gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Nedan redovisas ett utdrag. 

 

Kommentarer: 

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: 

 

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. 

Enligt SFS 2015:216 gäller ljudnivåer på uteplats om sådan anordnas i anslutning till 

byggnaden. En uteplats borde därför även kunna vara gemensam exempelvis placerad på 

gården.  

4   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.  

Den maximala ljudnivån har beräknats för maxtrafiktimme(dag- och kvällstid kl. 22-06) 
och för nattperioden (kl.22-06). Ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte 
bullrigaste fordonspassagen under respektive period. Om antalet fordonspassager är 
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mindre än 10 för respektive tidsperiod motsvarar ljudnivån det artmetriska medelvärdet 
av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler).  

5   Beräkningsresultat nya bostäder 
Beräkningsresultatet redovisas på följande sätt: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå på fasadvyer (figur 6-11) 
• Maximal ljudnivå på fasadvyer (figur 12-15) 
• Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad (figur 16-20) 
• Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå på bullerkarta i marknivå (figur 21-22) 

Fasadvyer och bullerkartan beskriver bullersituationen översiktligt i 5dB färgintervall. 
Ljudnivåer som redovisas på fasadvyer och i beräkningspunkter vid fasad motsvarar 
frifältsvärden d.v.s. utan inverkan av ljudreflex i närliggande fasad. Ljudnivån som 
redovisas på bullerkartor med färgfält motsvarar inte frifältsvärde (fasadreflexen är 
inkluderad framför fasad=högre ljudnivåer än frifältsvärdet). Riktvärdena är angivna som 
frifältsvärden. 

5.1   Fasadvyer i 5dB färgintervall 

 
Figur 6. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot öst. Frifältsvärden. 
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Figur 7. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot söder. Frifältsvärden. 

 
Figur 8. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot väster. Frifältsvärden. 
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Figur 9. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot norr. Frifältsvärden. 

 

 
Figur 10. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot väster. Frifältsvärden. 
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Figur 11. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot sydöst. Frifältsvärden. 

Figur 12. Maximal ljudnivå (dagtid för maxtimme) i 5dB färgintervall. Vy mot öster. 

Frifältsvärden. 
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Figur 13. Maximal ljudnivå (dagtid för maxtimme) i 5dB färgintervall. Vy mot syd. 

Frifältsvärden. 

Figur 14. Maximal ljudnivå (dagtid för maxtimme) i 5dB färgintervall. Vy mot väster. 

Frifältsvärden. 
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Figur 15. Maximal ljudnivå (dagtid för maxtimme) i 5dB färgintervall. Vy mot norr. 

Frifältsvärden. 

5.2   Ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad 

 
Figur 16. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad för Kv. 3. Frifältsvärden. Grön färg i tabellerna visar att riktvärdena utomhus klaras. 
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Figur 17. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad för Kv. 6. Frifältsvärden. Grön färg i tabellerna visar att riktvärdena utomhus klaras. 

 
Figur 18. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad för Kv. 7. Frifältsvärden. Grön färg i tabellerna visar att riktvärdena utomhus klaras. 
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Figur 19. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad för Kv. 10. Frifältsvärden. Grön färg i tabellerna visar att riktvärdena utomhus 

klaras.  

Figur 20. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad för Kv. 14. Frifältsvärden. Grön färg i tabellerna visar att riktvärdena utomhus 

klaras. 
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5.3   Bullerkarta i 5dB färgintervall 

 
Figur 21. Bullerkarta dygnsekvivalent ljudnivå i 5 dB färgintervall 1.5m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. 

Figur 22. Bullerkarta maximal ljudnivå (dagtid) i 5 dB färgintervall 1.5m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. 
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6   Beräkningsresultat befintliga bostäder 
Beräkningsresultatet för befintliga byggnader1 redovisas på följande sätt: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå på fasadvyer (figur 23-24) 
• Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad (figur 25-26) 

1 Byggnader avsedda för centrum, handel och bostäder i sydöstra delen av planområdet 

Fasadvyer beskriver bullersituationen översiktligt i 5dB färgintervall. Ljudnivåer som 
redovisas på fasadvyer och i beräkningspunkter vid fasad motsvarar frifältsvärden d.v.s. 
utan inverkan av ljudreflex i närliggande fasad.  

6.1   Fasadvyer i 5dB färgintervall 

Figur 23. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot sydväst. Frifältsvärden. 
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Figur 24. Dygnsekvivalent ljudnivå i 5dB färgintervall. Vy mot nordöst. Frifältsvärden. 

6.2   Ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad 

Figur 25. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad. Frifältsvärden.  
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Figur 26. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå (dag+ nattetid) i beräkningspunkter vid 

fasad. Frifältsvärden.  

7   Slutsatser nya bostäder 
Riktvärden 

För att riktvärden enligt SFS 2015:216 skall kunna uppfyllas krävs att planlösningar och 
uteplatser anpassas till förväntade ljudnivåer utomhus. 

Vid fasad gäller: 
• Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad gäller för lägenhet >35 m2 
• Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad gäller för lägenhet ≤ 35 m2 

Om ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA bör minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22-06 vid fasaden. 

För uteplats gäller: 
• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats om 

sådan skall anordnas.  
• Om den maximala ljudnivån på uteplats överskrids bör ljudnivån dock inte 

överskridas med mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Resultat 

Beräkningsresultatet redovisas i figur 6-22. Fasadvyerna (5dB färgintervall) ger en 
översiktlig bild av bullersituationen. Ljudnivåer i beräkningspunkter vid fasad (siffervärde) 
redovisas i figur 16-20. I dessa figurer redovisas dygnsekvivalent och maximal ljudnivå 
under både dag- och nattetid.  
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Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 61 dBA vid del av fasad i Kv. 3, Kv. 10 
och Kv. 14. Många fasader har dock ljudnivåer mellan 55-60 dBA. De lägsta ljudnivåerna 
(≤50 dBA) beräknades på gårdar och på parkområdet.  

Det bedöms vara möjligt att uppfylla ljudnivåer enligt SFS 2015:216 för de flesta 
bostäderna under förutsättning att planlösningar och placering av uteplats anpassas till 
bullersituationen. Enligt SFS:2015:216 tillåts enkelsidig mindre lägenhet med högst 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vilket bedöms göra det möjligt att i vissa fall kunna uppfylla 
riktvärden för lägenheter som saknar en ”ljudskyddad sida”. 

Kv. 14 är en hög byggnad som är exponerad för buller från flera håll. Den ekvivalenta 
ljudnivån har beräknats från 54-61 dB (normalt ca 56-59 dBA). Riktvärdena kan därmed 
normalt innehållas för lägenheter ≤ 35 m2. Vid den nordöstra fasaden på våning 2,3 och 4 
beräknades den ekvivalenta ljudnivån till 61 dBA (1 dB överskridande av riktvärdet om 
det blir bostäder). Det kan därför vara aktuellt med kompensationsåtgärd för att skapa en 
bättre ljudmiljö. 

För utformning av lägenheter till bullersituationen gäller nedanstående riktlinjer. 

• Där ekvivalent ljudnivån inte överskrider 55 dBA (grön och blå färg i figur 6-11 
samt grön färg i figur 16-20) behövs inga ljudanpassade planlösningar. 

• För lägenhet om högst 35 m2 behövs inga ljudanpassade planlösningar under 
förutsättning att den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 60 dBA (orange, grön 
och blå färg i figur 6-11). 

• För lägenhet större än 35 m2 där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA 
(orange och rosa färg i figur 6-11) behöver minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids och minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22-06 vid fasaden (se figur 16-20). Den maximala ljudnivån 
under nattperioden blir i vissa beräkningspunkter några till några dB lägre än 
motsvarande maximala ljudnivå under dagtid (maxtimme). 

Om uteplats skall anordnas gäller följande riktlinjer: 

• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Ekvivalentljudnivå på 
uteplats vid bostadsfasad uppfylls för blå färg i figur 6-11. Maximal ljudnivå på 
uteplats uppfylls för grön färg i figur 12-15. Både ekvivalent och maximal ljudnivå bör 
uppfyllas.  

• En uteplats bör även kunna vara gemensam t.ex. i marknivå på gård. Riktvärdet på 
uteplats uppfylls på blåa ytor i figur 21 och gröna ytor i figur 22. Både ekvivalent och 
maximal ljudnivå bör uppfyllas. 

8   Kommentarer 
Vår bedömning är att riktvärdena kan uppfyllas för de allra flesta nya bostäderna. 

Enligt SFS 2015:216 bör ljudnivån på uteplats inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 
Enligt beräkningsresultatet (se figur 21) är det inte alltid möjligt att nå 50 dBA i 
anslutning till byggnad i marknivå. Det gäller främst Kv. 10 och Kv. 14. För Kv. 10 
bedöms det vara möjligt att minska ljudnivån så att 50 dBA kan klaras med lokal 
avskärmning. För Kv.14 bedöms det vara möjligt att nå riktvärdet på tak. 

Planerade byggnader ligger i närheten av ICA Maxi. Installationer på ICA-byggnadens tak 
kan ge upphov till ett bullerbidrag vid planerade bostäder. Installationer är enligt uppgift 
från Kungälvs kommun placerad på östra sidan av byggnaden på ”längre avstånd” från 
bostäderna. Dessa byttes under våren 2015 till nya ljudanpassade installationer. 
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Det är tänkbart att ambulanshelikoptern som trafikerar Kungälvs sjukhus ibland kan ge 
upphov till högt buller över planområdet. 


