
AFRY AB, Frösundaleden  2 (goods 2E),   SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 00 10. Säte i Stockholm. www.afry.com
Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301

1 (20)

Handläggare
Nicklas Engström

Datum
2021-10-07

Uppdragsnr
767382

Tel +46 10 505 41 35 Skanska/Hökerum
Nicklas.engstrom@efterklang.se Karoline Olsson

Anna Jacobsson
Henrik Wästervall

ST JÖRGENS PARK, GÖTEBORG
Bullerutredning inför detaljplan - bostäder

Uppdrag: Utredning av förutsättningarna för bostadsbebyggelse
med avseende på trafikbuller vid St Jörgens Park,
Göteborg

Sammanfattning: Byggnaderna utsätts för bullernivåer från väg- och
spårtrafik. Riktvärden för buller innehålls för planerade
bostäder.

AFRY AB
Efterklang
Stockholm Granskad av

Nicklas Engström/Kaj Ivarsson Manne Friman
Kvalitetsrådgivare



2 (20)

Innehållsförteckning

1 BAKGRUND........................................................................................... 3

2 RIKTVÄRDEN......................................................................................... 4
2.1 Förordning om trafikbuller ................................................................... 4
2.2 Boverkets byggregler ............................................................................ 5
2.3 Ljudklassning av bostäder ..................................................................... 5

3 BEDÖMNINGSGRUNDER ....................................................................... 5

4 TRAFIKBULLER VÄG- OCH SPÅRTRAFIK .................................................. 6
4.1 Vägtrafik............................................................................................... 6
4.2 Spårtrafik ............................................................................................. 6
4.3 Beräknade väg- och spårtrafikbullernivåer ............................................ 7
4.3.1 Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik. .......................................... 7
4.3.2 Maximal ljudnivå från vägtrafik ............................................................ 8
4.3.3 Maximal ljudnivå från spårtrafik ........................................................... 9

5 KOMMENTARER ................................................................................. 11
5.1 Generellt ............................................................................................ 11
5.2 Nivå vid fasader .................................................................................. 11
5.3 Ljudnivå på uteplats ........................................................................... 12
5.4 Påverkan på befintlig bebyggelse ........................................................ 12

Underlag
 Planritning från Skanska, april 2019
 Trafikuppgifter erhållna från Fredrik Asphult, Trafikkontoret Göteborg
 Fastighetskarta och laserdata med höjder erhållen från Metria



3 (20)

1 Bakgrund

Bostäder planeras i St Jörgens Park, Hisingen Backa. I denna rapport belyses, med
avseende på trafikbuller, förutsättningarna för de planerade området.

Figur 1. De aktuella områdena i St Jörgens Park där bostäder planeras, Hisingen.
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2 Riktvärden

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för trafikbuller.

2.1 Förordning om trafikbuller

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2015:216 som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a
januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07-01
har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen
samt enligt miljöbalken, se tabell nedan.

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS
2017:359.

Utomhus
Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Buller från spårtrafik och vägar

Vid bostadsfasad    60 a) -

Vid bostadsfasad för lägenhet som
är högst 35 m2 65 -

På uteplats (om sådan ska anordnas
i anslutning till bostaden)

50 70 b)

a) Om den angivna ljudnivån 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 a) 1. att minst ett bostadsrum i en
bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
b) Om 70 dBA maximal ljudnivå 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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2.2 Boverkets byggregler

I Boverkets byggregler, BBR, anger följande riktvärden för trafikbuller inomhus.

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer
Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1)

Kök 35 dBA -
1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00).

2.3 Ljudklassning av bostäder

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C
motsvarar kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och
Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre
ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard.

3 Bedömningsgrunder

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från
möjligheterna att innehålla kraven på:
 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
 Högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder om högst 35 m2

 Bullerskyddad sida:
- högst 55 dBA ekvivalent utanför minst hälften av bostadsrummen i varje

lägenhet samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid
 Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
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4 Trafikbuller väg- och spårtrafik

4.1 Vägtrafik

Trafikuppgifter är erhållna från Fredrik Asphult Trafikkontoret, Göteborg.

Tabell 2. Trafikuppgifter för väg är enligt prognosår 2040

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h
Lillhagsvägen 4800 9% 50
Sankt Jörgens Väg 2500 5% 50
Sankt Jörgens Allé 1) 1800 5% 50
Sankt Jörgens Port 1) 800 5% 50

1)Vid Sankt Jörgens Allé och Sankt Jörgens Port går 60 bussar per dygn som är inkluderade i
ÅMD. Det går också tung trafik med lastbilar som låter mer (5 %) och därför avgör resultatet
för maximal ljudnivå. Bussarna påverkar därför ej den maximala ljudnivån och den ekvivalenta
ljudnivån påverkas med ca 1 dB jämfört med om det ej fanns bussar där.

Figur 2 Trafiken i området.

4.2 Spårtrafik

Följande trafikprognos för Bohusbanan gäller för år 2040 och är erhållen från
Trafikverket. Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna av framtida
situationen.

Tågtyp Passager / dygn Tåglängd (max) Hastighet
X54 72 135 100 km/h
Gods 3 540 100 km/h
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4.3 Beräknade väg- och spårtrafikbullernivåer

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för
väg- respektive tågtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935). De ekvivalenta
och maximala bullernivåerna på grund av all trafik (väg- och spår) har beräknats och
redovisas i steg om 5 dBA. Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas
av reflektioner och därför ej representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse
mot riktvärde vid fasad samt fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på
fasadvyer där resultatet är frifältsvärde. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning för att
bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och utformning av
uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid uteplats.
Ljudutbredning över mark avser höjden 2 m. Redovisade resultat kan även ses i större
format i slutet av rapporten.

4.3.1 Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik.

Vid värst utsatta fasad fås ekvivalenta ljudnivåer upp mot 58 dBA. Ekvivalenta
ljudnivåerna vid fasad samt ljudutbredning syns på figur 3 – 4 nedan.

Figur 3. Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade
fasadnivåer. Vy från Sydöst.
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Figur 4. Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade
fasadnivåer. Vy från Nordväst.

4.3.2 Maximal ljudnivå från vägtrafik

Maximala ljudnivåerna vid fasad samt ljudutbredning syns på figur 5 – 6 nedan
Värst utsatta fasad beräknas få maximala ljudnivåer från vägtrafik upp mot 85 dBA på
fasad mot Sankt Jörgens port.

Figur 5. Maximal ljudnivå från vägtrafik 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade fasadnivåer.
Vy från Sydöst.
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Figur 6. Maximal ljudnivå från vägtrafik 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade fasadnivåer.
Vy från Nordväst.

4.3.3 Maximal ljudnivå från spårtrafik

Maximala ljudnivåerna vid fasad samt ljudutbredning då X54 är dimensionerande syns
på figur 7 och 8 nedan. Värst utsatta fasad beräknas få maximala ljudnivåer från
spårtrafik upp mot 67 dBA.

Figur 7 Maximal ljudnivå från spårtrafik då X54 är dimensionerande, 2 meter ovan mark samt
frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy från Sydöst.
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Figur 8 Maximal ljudnivå från spårtrafik då X54 är dimensionerande, 2 meter ovan mark samt
frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy från Nordväst.

Maximala ljudnivåerna vid fasad samt ljudutbredning för Godståg syns på figur 9 och
10 nedan. Dessa värden bör inte jämföras mot riktvärden pga lågt antal passager.
Värst utsatta fasad beräknas få maximala ljudnivåer från spårtrafik upp mot 76 dBA.

Figur 9 Maximal ljudnivå från spårtrafik då Godståg är dimensionerande, 2 meter ovan mark
samt frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy från Sydöst.
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Figur 10 Maximal ljudnivå från spårtrafik då Godståg är dimensionerande, 2 meter ovan mark
samt frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy från Nordväst.

5 Kommentarer

5.1 Generellt

De planerade bostäderna ligger i ett skyddat läge från buller från de större
bullerkällorna i närområdet. Riktvärden för buller innehålls vid planerade bostäder.

Observera för maximal ljudnivå att då riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls
vid fasad finns inget riktvärde för maximal ljudnivå vid fasad. Detta betyder att det
endast finns riktvärde för maximala ljudnivåer vid uteplats. En gemensam uteplats där
högst 70 dBA maximal ljudnivå (grön färg) och 50 dBA ekvivalent ljudnivå går att
anordna i anslutning till bostäderna.

För ljudutbredningen accepteras 10 dB högre nivåer för 5 passager per timme dagtid
vid uteplatser (så länge maximal ljudnivå blir högst 80 dBA). I detta fall bör det vara
X54 som är dimensionerande då det endast går 3 godståg per dygn. Utredningen visar
att riktvärdet vid uteplats innehålls även om godståg är dimensionerande.

5.2 Nivå vid fasader

Ekvivalent ljudnivå innehåller riktvärdet 60 dBA vid samtliga fasader. Det innebär att
samtliga riktvärden för buller vid bostad innehålls. Enligt förordningen för trafikbuller
innebär det även att inga riktvärden för maximala ljudnivåer finns vid fasad.
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5.3 Ljudnivå på uteplats

Riktvärde vid uteplats är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. En
gemensam uteplats går att anordna bakom planerade byggnader där riktvärden
innehålls.

5.4 Påverkan på befintlig bebyggelse

Den planerade bebyggelsen kommer ej medföra stora ökade trafikbullernivåer i form
av direkt eller reflekterande ljud till befintliga bostäder i närområdet, annat än i
försumbar omfattning < 1 dBA.
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