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Sammanfattning
Skra bro ligger på västra Hisingen cirka 10 kilometer från centrala Göteborg. Planområdet är främst
bullerutsatt från Kongahällavägen i väster och Björlandavägen i norr.
Föreslagen exploatering som utretts beräknas till stora delar få ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid
fasad i riktning mot Kongahällavägen, Björlandavägen samt mot vägar med betydande trafik inom
området. Dock har i stort sett samtliga byggnader tillgång till åtminstone en fasad som är tyst eller
ljuddämpad, vilket medför att gällande riktlinjer kan innehållas.
Det finns skyddade ytor i anslutning till samtliga byggnader med ekvivalenta ljudnivåer <50 dBA och
maximala ljudnivåer <70 dBA vilket medför att gällande riktlinjer för uteplats kan innehållas.
Riktvärden inomhus kan alltid innehållas med hjälp av omsorgsfull dimensionering av
fasadkonstruktion, fönster och uteluftsdon
I denna rapport redovisas gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt beräknade
ljudnivåer från vägtrafik för området.
Revidering 2014-12-05 efter synpunkter från Stadsbyggnadskontoret (ref. Therese Axenborg):



Mindre justeringar i texten.
Avsnitt 6 Ljudmiljö har tillkommit.

Revidering 2014-12-19 efter synpunkter från Trafikkontoret (ref. Annelie Svanberg):






Justeringar och tillägg i avsnitt 2 Bedömningsgrunder.
Justeringar av avsnitt 3.1 Trafikunderlag.
Avsnitt 5.4 Befintliga ljudnivåer har tillkommit.
Tillägg i avsnitt 6 Ljudmiljö.
Justeringar och tillägg av Bilagor.

Revidering 2015-01-30 efter synpunkter från Trafikkontoret (ref. Annelie Svanberg):


Justering av busstrafik
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1 Översikt
Skra bro ligger på västra Hisingen cirka 10 kilometer från centrala Göteborg. Planområdet ligger till
största delen sydost om korsningen där Björlandavägen möter Kongahällavägen, se Figur 1.1.

Figur 1.1 Områdesöversikt

Planområdet utsätts för buller främst från vägtrafik på Björlandavägen och Kongahällavägen men även
visst bullerbidrag härrör från vägar inom planområdet.
Bullerutredningen baseras på en föreslagen utformning där bebyggelsen består av flerfamiljshus med
tre till fyra våningar i den norra och mellersta delen av planområdet. I den södra delen består
bebyggelsen av rad- och kedjehus med två våningar.
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2 Bedömningsgrunder
Ekvivalent ljudtrycksnivå är en medelljudtrycksnivå som normalt beräknas över 24 timmar.
Maximal ljudtrycksnivå är den högsta ljudtrycksnivån över en viss tidsperiod.
I regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53 (Infrastrukturinriktning för framtida transporter)
samt Boverkets allmänna råd 2008:1 (Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta
för buller från väg- och spårtrafik) ges riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur (Huvudregeln). Nedanstående informationsruta är ett utdrag ur regeringens
proposition 1996/97:53.





30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde)
70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats (frifältsvärde)

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikstrukturen bör hänsyn tas till vad som är
teknisk möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Med frifältsvärde avses en
ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden.
Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen innehåller vägledande information kring avsteg
från infrastrukturpropositionens riktlinjer. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt
ovan bör målsättningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Enligt Svensk Standard SS 25267:2004 (bostäder) med T1:2009 ställs utöver ovanstående riktvärden
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. Svensk Standard SS 25267:2004/T1:2009
uppfyller kraven i Boverkets Byggregler till och med BBR19.

2.1

Boverket – Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen

Avsteg från huvudregeln får endast göras i centrala delar av städer eller större tätorter med bebyggelse
av stadskaraktär1 eller vid komplettering av bebyggelse vid kollektivstråk. Om den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot
en tyst eller åtminstone ljuddämpad sida.
Tyst sida innebär att den totala ekvivalentnivån (från trafik, installationer mm.) är högst 45 dBA.
Ljuddämpad sida innebär att den totala ekvivalentnivån är högst 50 dBA. För både tyst och
ljuddämpad sida gäller att maximalnivån ska vara högst 70 dBA.
I lägen där ljudnivån överstiger 60 dBA på den bullerstörda sidan och det inte är tekniskt möjligt att
klara ljuddämpad sida bör det accepteras ljudnivåer upp till 55 dBA vid fasad mot den ”tysta” sidan.
Ljuddämpad sida bör dock klaras för flertalet av bostäderna samt vid gårdsytor och uteplatser.
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att tillåta bostäder men då bör
samtliga rum orienteras mot tyst eller ljuddämpad sida.
Om planen möjliggör en uteplats som klarar huvudregeln kan en balkong som inte klarar gällande
riktvärden utgöra ett komplement. Helt inglasad balkong bör inte accepteras som uteplats. Halvt eller i
1
Med stadskaraktär menas t ex områden med kvartersstruktur och trafik på omgivande gator. Som områden med bebyggelse av stadskaraktär
kan även avses andra områden med en blandad bebyggelse av olika ålder, med ett liv över dygnet, ett varierat utbud av service, relativt stor
befolkningstäthet och med ett tätt gångtrafiknät (småskalig kvartersstruktur).
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enstaka fall tre fjärdedels inglasad balkong eller uteplats bör normalt kunna accepteras för att begränsa
bullret.
Vidare anser Boverket att det går att göra en prioritering mellan de olika riktvärdena även om det alltid
skall eftersträvas att alla uppfylls. I första hand skall alltid inomhusvärdena uppfyllas, därefter
ekvivalent ljudnivå utomhus och slutligen maximalnivån utomhus.

2.2

Göteborgs Stad - Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller

Riktvärden för inomhusmiljön skall alltid uppfyllas2. Ljudnivån utomhus vid fasad får inte överstiga
65 dBA. Avsteg från huvudregeln enligt ovan får endast göras i stadens centrala3 delar eller vid
knutpunkter4 längs kollektivtrafikstråk.
Avsteg från riktvärdena kan medges för de områden som ligger som mest ca 500 meter från
knytpunkter för kollektivtrafiken eller som mest ca 300 meter från övriga hållplatser med fler än en
buss- eller spårvagnslinje och med mycket bra turtäthet. Generellt är även omfattningen av
nyexploateringen avgörande för om avsteg kan beviljas.
När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 dBA ska
lägenheter vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA) eller
ljuddämpade (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten. När den ekvivalenta ljudnivån utomhus
på någon fasad för bostaden är mellan 60 och 65 dBA ska dessutom ljudklass B användas för
ljuddämpning inomhus. Möjligheten att ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån
på uteplatsen bör inte överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida.
När avsteg görs skall dessa tydligt beskrivas och motiveras enligt vad som sägs i Boverkets arbete.
Människor som väljer att flytta till bullerutsatta lägenheter bör tydligt upplysas om vilka avsteg som
gjorts, vilka ljudnivåer utomhus- och inomhus som förekommer mm (”varudeklarerade bostäder”).
I undantagsfall kan enstaka lägenheter accepteras när riktvärdena utomhus inte klaras. Med enstaka
lägenheter avses i Göteborg – som riktlinje - fem procent av det totala antalet lägenheter inom
planområdet samt av det totala antalet lägenheter i respektive byggnad. Undantag får bara ske för att
erhålla en bra totallösning som inte skulle klaras på något annat sätt. Varje fall av avsteg från
riktvärdena och undantag ska tydligt motiveras.

2
3

Boverkets allmänna råd har uppdaterats efter publiceringen av Göteborgs Stads tillämpning.
I Göteborg definieras ”stadens centralare delar” som det område som begränsas av ett avstånd på ca 4 km från city (Brunnsparken).

4

Med knytpunkter längs kollektivtrafikstråken utanför centrumområdet avses i Göteborg de platser där många linjer möts och byte mellan
linjer och trafikslag är möjligt.

Akustikforum AB
SKRA BRO – Bullerutredning
Rapport 5321-D 2014-12-01, Rev.2 2015-01-30

6(10)

3 Underlag
3.1

Trafikunderlag

Trafikflöden för befintlig och prognostiserad vägtrafik i området redovisas i Tabell 3.1, Tabell 3.2
samt i Figur 3.1. Prognoserna har tillhandahållits av Trafikkontoret (ref. Annelie Svanberg) samt
Stadsbyggnadskontoret (ref. Therese Axenborg). Hur befintlig trafik fördelar sig över dygnet på
Kongahällavägen och Björlandavägen har erhållits av Trafikkontoret (ref. Annelie Svanberg).
Vidare har information angående befintlig kollektivtrafik inhämtats från Västtrafiks hemsida.
Tabell 3.1 Befintlig vägtrafik
Väg

Björlandavägen
Kongahällavägen
Kongahällavägen
a

År 2009

Sträcka

Sörredsvägen - Kongahällavägen
Björlandavägen – Nolviksvägen
Låsbyvägen - Björlandavägen

Antal fordon
per ÅMD
8600
8000
6800

Tabell 3.2 Prognostiserad vägtrafik 2035
Väg

Björlandavägen
Björlandavägen
Kongahällavägen
Kongahällavägen
Kongahällavägen
Inom området
a

Sträcka

Väster om infart till planområdet
Öster om infart till planområdet
Söder om Stallvägen
Stallvägen - Björlandavägen
Norr om Björlandavägen
Se Figur 3.1

2% mellan Kongahällavägen och Björlandavägen och 1% på övriga gator

Andel tunga fordon
[%]
8
6
a
7

Antal fordon
per ÅMD
12 500
14 400
8 400
7 800
9 000
450 – 2 800

Hastighet
[km/h]
70
50
50

Andel tunga fordon
[%]
9
9
9
9
9
a
1-2

År

2013
2013
2011

Hastighet
[km/h]
50
50
50
50
50
50

Figur 3.1 Prognostiserade trafikmängder inom området 2035
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Tabell 3.3 Fördelning av antalet passager för befintlig kollektivtrafik över dygnet, båda riktningarna.
Dag 06-18
Kväll 18-22
Natt 22-06
Hållplats
vardag/helg vardag/helg
vardag/helg
Buss 22 via Skra bro
Björnlandavägen – Kongahällavägen
39/23 st
11/8 st
8/7 st
N
Buss 36 via Skra bro
Björnlandavägen – Kongahällavägen
37/23 st
10/8 st
8/8 st
N
Svart Express via Skra bro
55/52 st
20/18 st
10(10*)/15(10**) st
Björlandavägen - Kongahällavägen S

*Antal extrainsatta bussar endast fredag
**Antal extrainsatta bussar endast lördag

3.2

Kart- och terrängmaterial

Som underlag till beräkningar har digitalt ritningsmaterial erhållits från Trafikkontoret,
Stadsbyggnadskontoret samt Kvarnström Arkitektkontor. Gränsen för bebyggelse är 15 meter från
vägkant för både för Konghällavägen samt Björlandavägen.
Vissa antaganden gällande bebyggelse har gjorts i samråd med Kvarnström Arkitektkontor (ref. Tomas
Bårdén) och Statsbyggnadskontoret (ref. Therese Axenborg).

4 Beräkningar
Ljudnivåer 2 meter över mark samt vid aktuella fasader har beräknats i enlighet med Nordisk
beräkningsmodell för vägtrafikbuller (Naturvårdsverkets rapport 4653). Beräkningar har utförts med
hjälp av datorprogrammet SoundPLAN 7.3.

4.1

Begränsningar

Beräkning av buller från vägtrafik enligt den nordiska beräkningsmodellen utgår från konstant
flödande trafik utan inbromsning eller acceleration vid korsning, busshållplats etc.
Beräkningsmodellen baserar beräkningarna på ett tänkt medvindsfall från ljudkällan till mottagaren för
att ljudtrycksnivåerna inte skall underskattas. Vid kartläggning av vägtrafikbuller kan situationer
uppstå där den redovisade ljudnivån har delbidrag från olika väderstreck och således baseras på en
orimlig vädersituation.
I den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller anges att modellens giltighet är begränsad till
avstånd upp till 300 meter från vägen och att den har en standardavvikelse på ca 5 dB på 200 meters
avstånd från källan i ett medvindsförhållande.
Beräkningar har inte tagit hänsyn till parkeringar, dock bedöms deras eventuella påverkan på
beräkningsresultatet vara marginell.
Beräkningar har vidare inte tagit hänsyn till skärmande objekt så som balkonger etc. Dessa kan
beroende på utformning medföra relativt stor påverkan på beräkningsresultat.
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5 Slutsatser
Beräknade ljudnivåer 2 meter över mark samt vid fasad redovisas i bifogade bullerkartor.
Redovisade ljudnivåer vid fasad representerar det högsta beräknade värdet för respektive byggnads
samtliga våningsplan i den aktuella punkten.

5.1

Ekvivalenta ljudnivåer 2035

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader som vetter mot större trafikled utanför området hamnar
beräkningsmässigt mellan 60-65 dBA.
Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader inom området som vetter mot vägar med betydande trafik hamnar
beräkningsmässigt ≤ 61 dBA.
Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader inom området som skärmas av annan byggnad alternativt inte vetter
mot väg med betydande trafik hamnar beräkningsmässigt ≤ 55 dBA.
Positioner där ljudnivå vid fasad mot större trafikled överstiger 60 dBA och där motsatt fasadsida inte
uppnår krav på tyst eller ljuddämpad sida redovisas i Figur 5.1.

Figur 5.1 Positioner där krav på tyst- eller ljuddämpad sida beräkningsmässigt inte uppnås

5.2

Maximala ljudnivåer 2035

Samtliga byggnader inom planområdet har minst en fasadsida där den maximala ljudnivån
beräkningsmässigt hamnar under 70 dBA.

5.3

Uteplatser

Det finns skyddade ytor med maximala ljudnivåer under 70 dBA och ekvivalenta ljudnivåer under 50
dBA i markplanet som kan användas till gemensamma uteplatser för samtliga byggnader. För
lägenheter i flerbostadshus där riktvärden inte kan uppnås på en privat uteplats kan bostadsområdet
kompletteras med gemensamma skyddade uteplatser. De privata uteplatserna kan då utgöra ett
komplement till de gemensamma uteplatserna som uppfyller riktvärden.

5.4

Befintliga ljudnivåer

Se Kurvblad 5321-30 till -33.
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6 Ljudmiljö
I ett bostadsområde omfattar ljudlandskapet både bostaden och platser för återhämtning utanför denna,
så som uteplatser, balkonger och närliggande grönområden. Att ha tillgång till en bra ljudmiljö är
viktigt för människors livskvalitet och hälsa.
För att en god ljudmiljö ska åstadkommas är det viktigt att inte enbart se till ljudtrycksnivåer som inte
är skadliga för hälsan, utan även se till bra komfort. Exempelvis är möjligheten att sova med öppet
fönster inte främst ett hälsoproblem, utan en fråga om komfort som ger en ökad livskvalitet.
Vidare visar miljöpsykologisk forskning att miljöer med naturinslag har positiv inverkan på
välbefinnandet. Exempel på detta är vistelse i trädgårdar, skog, parker samt att ha naturskön vy från
hemmet. Personer som lever i en bullerutsatt miljö kan påverkas mindre negativt om de har närhet till
grönområden och naturljud.
Då området har skyddade gårdar samt ett större grönområde i den mellersta delen bedöms
förutsättningarna att skapa en bra ljudmiljö relativt goda.
Bullrets negativa inverkan på människors hälsa beror på typen av buller. Det som styr karaktären hos
bullret är ljudtrycksnivå och frekvens, hur det varierar över tid samt vilken tid på dygnet det uppstår.
Trafikmätningar indikerar högst trafikbelastning under morgon (omkring kl. 07-08) samt
eftermiddag/kväll (omkring kl. 16-18) då det kan antas att människor åker till resp. från arbete, skola
etc. Det är vanligtvis även dessa tider som människor förväntar sig förekomst av trafikbuller.
Nattetid (kl. 22-06) indikerar mätningar relativt låg trafikbelastning vilket innebär lägre ekvivalenta
ljudtrycksnivåer än redovisat under denna tidsperiod.
Då över 85% av kollektivtrafiken går dagtid mellan 06-18 så är det främst under detta tidsintervall
som den påverkar ljudtrycksnivåer. Dock utgör den i dagsläget ≤ 10% av den tunga trafiken vilket
medför att den har relativt liten inverkan på maximala ljudtrycksnivåer.
En eventuell ökning av kollektivtrafiken bedöms knappast påverka prognostiserade maximala
ljudtrycksnivåer då den tunga trafiken generellt antas öka i området.
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Bullerkarta 5321-24

Skra Bro
Ekvivalent ljudnivå
2 meter över mark
Prognos 2035

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa
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Göteborg 2014-12-17
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Bullerkarta 5321-25

Skra Bro
Maximal ljudnivå
2 meter över mark
Prognos 2035

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa
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Bullerkarta 5321-26

Skra Bro
Ekvivalent ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Norra delen
Prognos 2035

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)
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Bullerkarta 5321-27

Skra Bro
Ekvivalent ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Södra delen
Prognos 2035

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)
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Bullerkarta 5321-28

Skra Bro
Maximal ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Norra delen
Prognos 2035

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)
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Bullerkarta 5321-29

Skra Bro
Maximal ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Södra delen
Prognos 2035

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)
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Bullerkarta 5321-30

Skra Bro
Ekvivalent ljudnivå
2 meter över mark
Befintlig trafik

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa
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Bullerkarta 5321-31

Skra Bro
Maximal ljudnivå
2 meter över mark
Befintlig trafik

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa
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Bullerkarta 5321-32

Skra Bro
Ekvivalent ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Norra delen
Befintlig trafik

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)
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Bullerkarta 5321-33

Skra Bro
Maximal ljudnivå
vid fasad (samtliga plan)
Norra delen
Befintlig trafik

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)
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