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Rapport 4758-A / Andreas Cedås 
 

Norr om Uggledal 
Trafikbullerutredning 
 
I denna rapport redovisar vi resultat från trafikbullerberäkningar i området kring 
Brottkärrsmotet i Göteborg. Det studerade området heter Norr om Uggledal och innehåller 
nya bostäder omkring Origohuset samt uppe på berget mellan 158an och Billdalsvägen. 
I denna rapport redovisar vi resultat från dessa beräkningar samt ger en del kommentarer i 
anslutning till resultaten. Arkitektonisk layout kommer från Semrén & Månsson, Kajsa Wide. 
 
Uppdragsgivare: Familjebostäder i Göteborg AB 
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1. Riktvärden 

Ekvivalent ljudtrycksnivå LpAeq [dBA] är en medelljudtrycksnivå som i 
trafikbullersammanhang normalt beräknas över 24 timmar. 
 
Maximal ljudtrycksnivå LpAFmax [dBA] är den högsta ljudtrycksnivån vid passage av ett tungt 
fordon (ex. buss, lastbil, motorcykel). 
 
Enligt Prop. 1996/97:53 gäller nedanstående riktvärden för god miljökvalitet vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse. 

 

Ekvivalentnivå inomhus 
 

30 dBA 

Maximalnivå inomhus nattetid 
 

45 dBA 

Ekvivalentnivå utomhus (frifältsvärde) 
 

55 dBA 

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

70 dBA 

Tabell 1.1.  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. SS25267 uppfyller kraven i 
Boverkets Byggregler, BBR. 
 
Om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger mellan 55 och 60 dBA kan man enligt 
”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller, Göteborgs Stad februari 2006”  
få göra avsteg från huvudregeln. Boverkets rekommendation är att avsteg kan göras i 
samband med planering av nya bostäder samt komplettering av befintlig bebyggelse i 
centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär. 
 
I Göteborg definieras ”stadens centrala delar” som det område som begränsas av ett avstånd 
på ca 4 km från Brunnsparken. Brottkärrsmotet ligger ca 12 km från Brunnsparken vilket 
skulle innebära att ovan nämnda avsteg inte ska accepteras. 
 
Avsteg kan dock medges för områden som ligger som mest 500m från knutpunkter för 
kollektivtrafiken eller som mest ca 300 meter från övriga hållplatser med fler än en buss- eller 
spårvagnslinje och med mycket god turtäthet. Detta får utredas vidare i detta fall. 
 
Avsteg kan göras under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst (LAeq≤45 dBA) eller 
ljuddämpad sida (LAeq≤50 dBA). Lägenheterna ska vara genomgående med möjlighet att 
anordna sovplats för samtliga boende mot tyst / ljuddämpad sida. Uteplats bör vara 
orienterade mot tyst eller ljuddämpad sida.  
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2. Beräkningar 

Beräkningsmetoden vi använder är Nordisk beräkningsmodell 1996. Med hjälp av 
datorprogrammet SoundPLAN 7.1 har vi byggt upp en tredimensionell terrängmodell av 
området med höjdkurvor, vägar, nya och befintliga byggnader. Som underlag till 
terrängmodellen har vi använt oss av en grundkarta från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
samt förslag på ny bebyggelse enligt arkitekterna Semrén & Månsson via Kajsa Wide. 
 
 
 

3. Förutsättningar 

Tabell 3.1 nedan redovisar vilka trafikmängder vi har använt i beräkningarna. Dessa har 
tillhandahållits av Trafikkontoret i Göteborg. Siffrorna är beräknade framtida trafikmängder 
(efter exploatering). 
 
Väg Antal  

fordon per ÅMD 
Andel tung 

trafik 
Hastighet 

[km/h] 
Säröleden 158an 
 

26300 5 90 

Billdalsvägen 14100 5 50 
 

Tabell 3.1. Trafikprognos vägtrafik 
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4. Resultat 

De beräknade ljudtrycksnivåerna redovisas på följande bullerkartor.  

 
Ritning 4379-50:  3D vy åt sydväst, vid 158an 

Ritning 4379-51:  3D vy västerut, vid 158an 

Ritning 4379-52:  3D vy österut, vid Billdalsvägen 

Ritning 4379-53:  3D vy söderut, vid Billdalsvägen 

 

5. Sammanfattning 

Ljudnivån från trafikbuller är 1 – 2 dB över gränsvärdet 55 dBA på några fasader närmast 
Billdalsvägen. Samtliga övriga hus har ljudnivåer under 55 dBA. Observera att det krävs ett 
3m högt bullerplank utmed 158, ca 330m långt, utsträckning enligt bild nedan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man bör notera att dagens trafikmängd är ca 7900 fordon/dygn på Billdalsvägen.  
Den framtida prognosen räknar alltså med ca 80% ökad trafikmängd. För att klara kravet på 
högst 55 dBA på den mest utsatta fasaden (se ritning 4379 – 52) får det teoretiskt gå ca 9500 
fordon vilket är 20% mer än idag. Eftersom det rör sig om en begränsad fasadyta 
rekommenderar vi dock att man diskuterar ett mindre avsteg i detta fall. 
 
Maxnivån (ej presenterad på några bullerkartor) är teoretiskt godkänd (under 70 dBA) på 
samtliga fasader.  
 
 
Göteborg den 18 juni 2012 
Akustikforum AB 
 
Andreas Cedås 

Förslag bullerplank 
Säröleden 



Göteborg 2012-06-18
Andreas Cedås
Ritning 4379-50

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

NoU med trafik enl TK
26300 f/d på 158an
14100 f/d på Billdalsvägen
5% tung trafik

Byggnader enl KW
2012-06-11

vy åt sydväst

Billdalsvägen

Säröleden

Origohuset

skärm 3m



Göteborg 2012-06-18
Andreas Cedås
Ritning 4379-51

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

NoU med trafik enl TK
26300 f/d på 158an
14100 f/d på Billdalsvägen
5% tung trafik

Byggnader enl KW
2012-06-11

vy västerut

Billdalsvägen

Säröleden

Origohuset

skärm 3m
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Andreas Cedås
Ritning 4379-52

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

NoU med trafik enl TK
26300 f/d på 158an
14100 f/d på Billdalsvägen
5% tung trafik

Byggnader enl KW
2012-06-11

vy österut

Billdalsvägen

Säröleden

Origohuset

skärm 3m

högsta värde
56.8 dBA

högsta värde
55.7 dBA
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Andreas Cedås
Ritning 4379-53

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

NoU med trafik enl TK
26300 f/d på 158an
14100 f/d på Billdalsvägen
5% tung trafik

Byggnader enl KW
2012-06-11

vy söderut

Billdalsvägen

högsta värde
56.8 dBA


