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Rapport 4379 – G / Andreas Cedås  
 

Brottkärrsmotet trafikbullerutredning 
Närcentrum och Norr om Uggledal 
 
I denna rapport redovisar vi gällande riktlinjer enligt Boverket och Göteborgs Stads 
tillämpningar, förutsättningar, beräkningsmetod samt beräknade ekvivalenta och maximala 
ljudtrycksnivåer.  
 
Bilagor: Bullerkartor 4379 – 54 till 66. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Vårt uppdrag är att redovisa beräknade ljudnivåer vid fasad (frifältsvärden) på tänkt 
bebyggelse i områdena kring Brottkärrsmotet söder om Göteborg. De två områdena är 
Närcentrum (förkortas här NC) och Norr om Uggledal (förkortas här NoU) se 
illustrationsskiss nedan. Vi redovisar kortfattat vilka riktlinjer som gäller enligt Boverket och 
Göteborgs Stad samt drar en parallell till ”Trafikbuller och planering III, Ljudkvalitetspoäng” 
som använts i Stockholm. 
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2. Riktvärden 

Ekvivalent ljudtrycksnivå LpAeq är här en medelljudtrycksnivå över ett dygn. 
Maximal ljudtrycksnivå LpAFmax är den högsta ljudtrycksnivån vid passage av tungt fordon (får 
överskridas med högst 10 dBA fem gånger per natt) 
 
Enligt Prop. 1996/97:53 gäller nedanstående riktvärden för god miljökvalitet vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse. (Huvudregel) 

Ekvivalentnivå inomhus 
 

30 dBA 

Maximalnivå inomhus nattetid 
 

45 dBA 

Ekvivalentnivå utomhus (frifältsvärde vid fasad) 
 

55 dBA 

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

70 dBA 

Tabell 2.1. Ljudtrycksnivå LAeq och LpAFmax i dB ref. 20 µPa 

Enligt SS25267:2004 (bostäder) med T1:2009 ställs, utöver ovanstående, även krav på 
ekvivalent ljudtrycksnivå på uteplats för att klara ljudklass C; högst 55 dBA. Standarden 
tillåter att den maximala ljudtrycksnivån överskrids högst 3 gånger per timma under dag och 
kväll på uteplats och 5 gånger per natt (kl 22-06) inomhus. 
 
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder. I NC-planen beräknas 
ljudnivåerna på de trafikbullerutsatta fasaderna ligga mellan 60 och 65 dBA vilket betyder att 
avsteg från regeln måste göras om bostäderna ska byggas. 
NoU har nivåer på högst 55 dBA förutsatt föreslagen skärm utmed 158an. 
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Nedan sammanfattar vi vad som står att läsa i Boverkets och Göteborgs Stads skrifter. 
 
2.1 Boverket - Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen (Boverket februari 2008) 

 
2.1.1 Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln: 

I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln. Avvägningar 
mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna övervägas: 
- i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, 

t.ex. ordnad kvartersstruktur. 
- ny tätare bebyggelse, t.ex. ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk 

i större städer. 
 
Det är mycket viktigt att väga in närheten till ostörda miljöer (promenadavstånd 
till rekreationsområden) 
 
 

2.1.2 Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln: 
 L pAeq = 55 – 60 dBA 

Nya bostäder bör kunna medges, under förutsättning att det går att ordna en tyst 
sida (högst 45 dBA vid fasad) eller åtminstone ljuddämpad sida (45 - 50 dBA 
vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända 
mot tyst eller ljuddämpad sida. 

 
L pAeq = 60 – 65 dBA 
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges och då under förutsättning att det 
går att ordna en tyst sida eller åtminstone ljuddämpad sida (högst 50 dBA vid 
fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot 
tyst eller ljuddämpad sida. (Göteborgs Stad kräver även ljudklass B på 
fasadisolering) 
 
 

2.1.3 Uteplatser och balkonger: 
Med uteplats avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta 
såsom terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden. 
Helt inglasad balkong är endast komplement till uteplats som uppfyller kraven i 
huvudregeln. 
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2.2 Boverket – Tillämpning av riktvärden för trafik buller vid planering för byggande av 
bostäder (Boverket november 2004) 
 
2.2.1 Följande underlag bör finnas för beslut om avsteg från riktvärdena: 

- Tydliga motiv anges för valet att bygga i ett bullerutsatt läge istället för på 
annan plats. 

- Ställa särskilda krav när avsteg görs, t.ex. på ett fylligt beslutsunderlag och 
tydlig konsekvensbeskrivning, samt politiskt förankrad handlingsplan 
avseende åtgärder mot buller. 

- Det tydliggörs hur ljudmiljön vägts mot andra faktorer. 
- Det är viktigt att klargöra hur målen för ljudmiljön uppfylls för staden som 

helhet. 
 
2.2.2 När är det acceptabelt med avsteg från riktvärdena? 

I huvudsak bör endast följande skäl kunna motivera avsteg från riktvärdena i 
samband med tillkomsten av nya bostäder: 
- Det finns ett väl dokumenterat behov att bygga bostäder som inte på rimligt 

sätt kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats. 
- Det kan påvisas att tillkomsten av nya bostäder, trots vissa avsteg från 

bullerriktvärdena, kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga 
samhällsutveckligen. 

- Kommunen bedriver ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med 
hälsoeffekterna orsakade av buller. 

 
 
2.2.3 Övriga slutsatser enligt Boverket 

- I ”Handlingsplan mot buller” (SOU 1993:65) framhålls att det kan vara 
bättre att i en bostad ha 65 dBA på den bullriga sidan och 45 dBA på en tyst 
sida, än att ha 55 dBA runt om hela bostaden. 

- I ”Trafikbuller och planering” (Stockholm, ej Boverket) är en tolkning av 
tillgängliga resultat att ljudnivån på trafiksidan inte är en särskilt 
betydelsefull faktor (om man kan skapa en tyst sida) 

- Positiva faktorer som bör förstärkas är: många boningsrum mot tyst sida, 
mycket lågt buller inomhus, tyst gård och gårdssida och hög fasadisolering. 

- Tekniska lösningar, t.ex. specialkonstruerade fönster eller en extra glasfasad, 
för att klara riktvärdena bör inte accepteras som generall lösning för ett helt 
bostadsprojekt. 
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2.3 Göteborgs Stad - Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller  
(februari 2006) 

- Riktvärden för inomhusmiljön skall alltid klaras. Ljudnivån utomhus vid 
fasad får inte överstiga 65 dBA.  
Avsteg från riktvärden kan medges för stadens centrala lägen och för de 
områden som ligger som högst 500 meter från knutpunkt i kollektivtrafiken, 
eller som mest 300 meter från hållplats med god turtäthet. 

- Om den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA ska 
bostäderna vara genomgående i huskroppen med möjlighet att ordna 
sovplats för samtliga boende mot en tyst eller åtminstone ljuddämpad sida. 
Överstiger ljudnivån 60 dBA ska dessutom ljudklass B klaras inomhus. 

 
 
2.4 Trafikbuller och planering III, Ljudkvalitetspo äng (Stockholms län 2006) 
Denna skrift är framtagen av ÅF Ingemansson och Länsstyrelsen i Stockholms län samt 
Miljöförvaltningen i Stockholms Stad och är alltså inte något vedertaget system i Göteborgs 
Stad. Man har tagit fram viktade poäng (s.k. Ljudkvalitetspoäng) för olika faktorer, vilka har 
visats sig stämma väl överens med människors faktiska upplevelser av bullret. 
 
Metoden omfattar poängberäkning av alla lägenheter i projektet. Om medelvärdet är lägst 5 
poäng och ingen lägenhet får negativa poäng, kan bostäder med god ljudmiljö skapas. 
 
Viktningen av de olika bedömningsfaktorerna grundar sig i enkätsvar, seminarieserien och 
övriga erfarenheter; 
 
Buller på trafiksidan: Vägningsfaktor 1. Att planera byggnaden så att låga nivåer erhålls på 
gården är betydligt viktigare än att minska nivån på trafiksidan. 
 
Buller på gård: Vägningsfaktor 4. 
 
Buller vid entré: Vägningsfaktor 1. 
 
Buller inomhus: Vägningsfaktor 6. Således viktigaste faktorn. 
 
Planlösning: Vägningsfaktor 4. Tillgång till bullerdämpad sida är mycket viktigt. 
 
Balkonger: Vägningsfaktor 2. 
 
Enligt bedömningstabellen på sid 25 får den värst utsatta lägenheten i Närcentrum  
ca +15 poäng, förutsatt ljudklass B på fasadisolering (ljudnivå inomhus). Lägenhet med högst 
poäng får ca +21 poäng och ingen lägenhet får alltså negativa poäng. Enligt dessa resultat 
skulle alltså bostäderna i NC kunna byggas med god marginal. 
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3. Beräkningar 

Beräkningsmetoden vi använder är Nordisk beräkningsmodell 1996. Med hjälp av 
datorprogrammet SoundPLAN 7.1 har vi byggt upp en tredimensionell modell av området 
med höjdkurvor, vägar och byggnader.  

 

 

4. Förutsättningar 

Tabell 4.1 nedan redovisar vilka trafikmängder vi har använt med utgångspunkt från uppgifter 
från Trafikverket (finns på www.trafikverket.se) i kombination med prognostiserad 
trafikökning på väg 158, Säröleden, år 2030 (ca 1,5% ökning per år). 
Trafikmängd på Billdalsvägen och Brottkärrsvägen har tillhandahållits av Trafikkontoret, 
Göteborgs Stad, prognos ”med exploatering”. 
 
Geometrin och placering av byggnader har modellerats enligt det digitala material som vi fått 
från Semrén & Månsson (NoU) och Radar (NC).  
 
Väg Antal fordon 

per ÅMD 
Andel tung 
trafik [%] 

Hastighet 
[km/h] 

Säröleden norr om 
Brottkärrsmotet 

28400 5 70 

Säröleden söder om 
Brottkärrsmotet 

22040 5 90 

Billdalsvägen förbi 
NC 

14100 5 40 

Billdalsvägen 
söderut förbi NoU 

11000 5 50 

Brottkärrsvägen 
 

5200 5 30 

Klåvavägen  
 

7800 5 50 

Övriga smågator Se Bullerkartor (antaganden) 
 

 Tabell 4.1  
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5. Resultat 

Beräknade ljudnivåer (ekvivalenta och max) redovisas på bifogade bullerkartor  
4379 – 54 till – 66. 
Ljudnivåerna på NoU är godkända, inga avsteg krävs (förutsatt föreslagen 3m hög skärm 
utmed 158an) 
Ljudnivåerna på NC är höga på bullerutsatt sida, diskussion kring avsteg krävs, se nedan. 
 
 

6. Kommentar 

Nedan försöker vi ge kommentarer till Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden för 
planerna. 
 
Länsstyrelsen 
1. Sammanfattande bullerutredning efterfrågas. Denna utredning (Rapport 4379 – G) täcker 
nu båda områdena. 
2. Redovisning av bullernivåer för de olika våningsplanen efterfrågas. Dessa syns nu på 3D-
bullerkartorna. 
3. Ljudnivå vid förskola efterfrågas. Syns på 4379 – 54. 
4. Vilken trafikprognos ligger till grund för beräkningarna. Se sid 7. 
5. Redovisa förbättringsmöjligheter. Detta överlåter vi till SBK. 
6. Inverkan av olika hastigheter. Generellt kan man räkna med följande; 
 40 km/h � 50 km/h ger ca 1,8 dB höjning av nivån 
 70 km/h � 80 km/h ger ca 1,6 dB höjning av nivån 
 70 km/h � 90 km/h ger ca 2,9 dB höjning av nivån 
 70 km/h � 100 km/h ger ca 4,1 dB höjning av nivån 
 
Trafikverket  
1. Liknande frågor kring trafikmängd och inverkan av olika hastigheter. (se ovan) 
2. Saknar maxvärden. Se bullerkartor. 
3. Ser helst att ljudnivån på bullerutsatt sida inte överstiger 60 dBA. Fortsatt diskussion.  
OBS se exempel från Stockholms län med Ljudkvalitetspoäng, sid 6 i denna rapport. Se även 
2.2.3 sid 5. 
 
Vår bedömning är att man kan skapa bostäder med acceptabla ljudnivåer om man lägger stor 
möda på att skapa tysta innergårdar och hög fasadisolering så att ljudnivån inomhus blir låg. 
Området utmed Säröleden och främst väster om densamma är mycket attraktivt och bjuder på 
närhet till hav och fina promenader (ex Sandsjöbacka naturreservat ca 400m, Amundön 
naturreservat ca 2 km). Vissa lägenheter kommer att kunna få havsutsikt. 
 
 
 
 
 
Göteborg 2012-11-22 
Akustikforum AB  
 
 
Andreas Cedås 



Göteborg 2012-11-16
Andreas Cedås
Ritning 4379-54

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Norr om Uggledal +
Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy söderut

Billdalsvägen

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
62-63 dBA

samtliga innergårdar
under 50 dBA

samtliga innergårdar
under 50 dBA

Säröleden 158

Origohuset

NoU, samtliga fasader
har ljudnivå högst 55 dBA

ljudnivå på förskolans
lekytor; mindre än 55 dBA

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

22040 f/d
90 km/h

28400 f/d
70km/h

NC

Handel

Handel

Handel

Handel
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Ritning 4379-55

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy västerut

Billdalsvägen

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
63-64 dBA

samtliga innergårdar
under 50 dBA

Säröleden 158

Origohuset

ljudnivå på förskolans
lekytor; mindre än 55 dBA

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

28400 f/d
70km/h

NC

Handel

Handel

Handel

Handel

Klåvavägen

Brottkärrsvägen

Bassåsvägen

samtliga innergårdar
under 50 dBA
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Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen

högsta värde
62-63 dBA

högsta värde
62-63 dBA

samtliga innergårdar
under 50 dBA

Säröleden 158

Origohuset

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

22040 f/d
90km/h

NC

Handel

Handel Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

högsta värde
62-63 dBA
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Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy söderut

Billdalsvägen

högsta värde
62-63 dBA

samtliga innergårdar
under 50 dBA

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

NC

Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

ev glasskärm mellan
dessa två hus
för att skapa
tyst innergård
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Andreas Cedås
Ritning 4379-58

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen

högsta värde
62-63 dBA

14100 f/d
40km/h

NC

Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen
5200 f/d
30km/h

ev glasskärm mellan
dessa två hus
för att skapa
tyst innergård

Säröleden
22040 f/d
90km/h28400 f/d

90km/h

Klåvavägen
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Andreas Cedås
Ritning 4379-58b

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy norrut

Billdalsvägen14100 f/d
40km/h

NC
Handel

antagande: 1000 f/d
20 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

Klåvavägen
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Andreas Cedås
Ritning 4379-59

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 45,0
45,0 < 2 <= 50,0
50,0 < 3 <= 55,0
55,0 < 4 <= 60,0
60,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Norr om Uggledal

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen 11000 f/d
50km/h

antagande: 900 f/d
30 km/h

Säröleden

22040 f/d
90km/h

NoU samtliga fasader
har ljudnivå högst 55 dBA
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Andreas Cedås
Ritning 4379-60

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Norr om Uggledal + 
Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy söderut

Billdalsvägen

högsta värde
76-81 dBA

Säröleden 158

Origohuset

NoU
11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

22040 f/d
90 km/h

28400 f/d
70km/h

NC

Handel

Handel

Handel

Handel
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Ritning 4379-61

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy västerut

Billdalsvägen

högsta värde
76-81 dBA

Säröleden 158

Origohuset

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

28400 f/d
70km/h

NC

Handel

Handel

Handel

Handel

Klåvavägen

Bassåsvägen

Brottkärrsvägen



Göteborg 2012-11-21
Andreas Cedås
Ritning 4379-62

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen

högsta värde
76-81 dBA

Säröleden 158

Origohuset

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

22040 f/d
90km/h

NC

Handel

Handel Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

högsta värde
76-82 dBA



Göteborg 2012-11-21
Andreas Cedås
Ritning 4379-63

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy söderut

Billdalsvägen

högsta värde
76-81 dBA

11000 f/d
50km/h

14100 f/d
40km/h

NC

Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

ev glasskärm mellan
dessa två hus
för att skapa
tyst innergård



Göteborg 2012-11-21
Andreas Cedås
Ritning 4379-64

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen

högsta värde
76-81 dBA

14100 f/d
40km/h

NC

Handel

antagande: 1000 f/d
30 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen
5200 f/d
30km/h

ev glasskärm mellan
dessa två hus
för att skapa
tyst innergård

Säröleden
22040 f/d
90km/h28400 f/d

90km/h

Klåvavägen



Göteborg 2012-11-21
Andreas Cedås
Ritning 4379-65

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Norr om Uggledal

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy österut

Billdalsvägen 11000 f/d
50km/h

antagande: 900 f/d
30 km/h

Säröleden

22040 f/d
90km/h



Göteborg 2012-11-21
Andreas Cedås
Ritning 4379-66

Max ljudtrycksnivå

LAFmax i dB ref 20 µPa (frifält)

 1 <= 65,0
65,0 < 2 <= 70,0
70,0 < 3 <= 75,0
75,0 < 4 <= 80,0
80,0 < 5  

Brottkärrsmotet

Närcentrum

Trafik enligt prognos från 
Trafikverket, år 2030 på 158an
och "med exploatering" enl
Trafikkontoret (Billdalsvägen)

Vy norrut

Billdalsvägen14100 f/d
40km/h

NC
Handel

antagande: 1000 f/d
20 km/h

antagande: 500 f/d
20 km/h på gårdsgator

Brottkärrsvägen

5200 f/d
30km/h

Klåvavägen


