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Sammanfattning 
På Gärdet 1:1 i Kungälv planeras det att uppföras två nya byggnader. Byggnaderna 
ligger vid korsningen Uddevallavägen och Kongahällagatan i Kungälv. För detaljplanen 
gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). 

Bullerberäkningar har gjorts för en framtida trafiksituation. Beräkningsresultatet 
redovisas i figurer i rapporten.  

Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 62 dBA. Vid de flesta fasadytor 
beräknades dock ljudnivån till 60 dBA eller lägre. Bostäder där den ekvivalenta 
ljudnivån uppgår till högst 60 dBA uppfyller riktvärdena utan särskilda 
ljudanpassningar.  

Där den ekvivalenta ljudnivån blir högre än 60 dBA krävs enligt förordningen om 
trafikbuller ljudanpassningar eller mindre enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2. En 
annan möjlighet är att skapa lokaler eller hotell då riktvärden för ljudnivå vid fasad 
saknas för denna typ av verksamhet. 
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1   Bakgrund 
På östra Kongahällatomten Gärdet 1:1 i Kungälv vid korsningen Uddevallavägen och 
Kongahällagatan planeras det att uppföras två byggnader. För att utreda 
bullersituationen i detaljplaneskedet skall det göras en trafikbullerutredning. 

2   Uppdrag 
ÅF Infrastructure AB har av Kungälvs kommun fått i uppdrag att göra en 
trafikbullerutredning som underlag till detaljplanen. Bullerutredningen behandlar 
trafikbuller i utomhusmiljön. 

3   Underlag 
Följande underlag och uppgifter har erhållits av beställaren: 

• Dwg fil med byggrätter (figur 2) 
• 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). Bullerberäkningar görs för år 2030 

• För maxtrafiktimme gäller generellt 11 % av ÅDT 
• För nattrafiken (kl. 22-06) generellt 5 % av ÅDT 
• För detaljplanen gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 

2015:216 t.o.m. SFS 2017:359

 
Figur 1. Illustrationsplan över Kongahälla. Den del som ingår i denna bullerutredning 

är inringad med svart streckad linje. 

Marstrandsvägen 

E6 

Gärdet 1:1 ICA Maxi 

Kongahällagatan 
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Figur 2. Aktuella byggrätter på Gärdet 1:1 

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 %. 
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4   Förutsättningar 
För bullerberäkningarna 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 förutsatts vägbeläggning av asfalt på samtliga vägar. Annan 
vägbeläggning t.ex. smågatsten kan ge en något förhöjd ljudnivå jämfört med 
normal asfaltsbeläggning. 

• Bullerberäkningar gäller för år 2030 

5   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. 

6   Förordningen om trafikbuller 
För detaljplanen gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216 tom SFS 2017:359). Nedan redovisas ett utdrag av aktuella delar. 

Innehåll och tillämpningsområde 

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 
bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna 
förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) är uppfyllt 
1. vid planläggning, 
2. i ärenden om bygglov, och 
3. i ärenden om förhandsbesked 

Uttryck i förordningen 

2 § I denna förordning avses med bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och 
rum för sömn, buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp 
till den höjd som bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start 
och landning, dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå, ekvivalent ljudnivå: 
en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde och som 
ett medelvärde per dygn under ett år. Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av 
reflexer vid egen fasad. Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av 
den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde. 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 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. 



 
 

RAPPORT 

 
701045 Gärdet 1_1  Kungälv bullerutredning_170821  Page 7 (14) 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

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 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. 

Beräkning av bullervärden 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 
trafik som har betydelse för bullersituationen. 

7   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 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 från vägtrafik avses den femte högsta beräknade ljudnivån.  

8   Beräkningsresultat 
Beräkningsresultatet redovisas på följande sätt: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå på fasadvyer (figur 4-5) 
• Maximal ljudnivå dagtid på fasadvyer (figur 6-7) 
• Maximal ljudnivå nattetid på fasadvyer (figur 8-9) 

Ljudnivåer som redovisas vid fasad motsvarar frifältsvärden (dvs utan inverkan av 
ljudreflex i närliggande fasad).  
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8.1   Ekvivalent ljudnivå 

 

Figur 4. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot söder.  
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Figur 5. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot norr.  
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8.2   Maximal ljudnivå - dagtid 

 
Figur 6. Maximal ljudnivå dagtid vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot söder. 
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Figur 7. Maximal ljudnivå dagtid vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot norr. 
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8.3   Maximal ljudnivå - natt 

 
Figur 8. Maximal ljudnivå natt vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot söder. 
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Figur 9. Maximal ljudnivå natt vid fasad. Frifältsvärden. Vy mot norr. 

9   Slutsatser 
Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 62 dBA vid fasad mot 
Uddevallavägen. Vid de flesta fasadytor beräknades ljudnivån till 60 dBA eller lägre. 

Bostäder med ekvivalent ljudnivå om högst 60 dBA uppfyller riktvärdena utan 
särskilda ljudanpassningar. 
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Där den ekvivalenta ljudnivån blir högre än 60 dBA krävs enligt förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader att minst hälften av bostadsrummen i en bostad är 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. I detta 
fall bedöms det dock inte vara möjligt att skapa lägenheter som kan vara vända mot 
en tystare sida utan större justeringar av huskropp och andra bulleråtgärder. 
Riktvärdena kan dock uppfyllas för mindre enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2. En 
annan möjlighet är att skapa lokaler eller hotell då riktvärden saknas för dessa 
verksamheter. 

10   Kommentarer 
För uteplats gäller enligt SFS 2015:216 SFS högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå. Enligt beräkningsresultatet uppfylla inte detta på 
balkong i anslutning till bostad. En uteplats kan även vara gemensam. Om uteplats 
skall anordnas kan det enligt uppgifter från beställare göras på taket på den lägre 
byggrätten. För att undersöka om riktvärden kan innehålls har det gjorts en 
bullerberäkning. Av beräkningsresultatet i figur 10 och 11 framgår att det är möjligt 
att innehålla riktvärdena på större delen av takytan. Placering och höjd av bullerskärm 
bör detaljstuderas i ett senare skede.  

 
Figur 10. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (snitt) på taket på den lägre byggrätten. 

Beräkningsresultatet förutsätter en ”hög bullerskärm” mot Uddevallavägen.  

 
Figur 11. Beräknad maximal ljudnivå (snitt) på taket på den lägre byggrätten. 

Beräkningsresultatet förutsätter en ”hög bullerskärm” mot Uddevallavägen.  

 

 

 


