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Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg stad vill utreda trafikbullersituationen i samband med
detaljplanarbete för en förskola och studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan.
Planområdet ligger i gränslandet mellan nedre och övre Johanneberg cirka 1 kilometer
från Götaplatsen och Korsvägen samt 200 meter från Chalmers universitetet.
I bullerberäkningarna har hänsyn tagits endast till trafik på Viktor Rydbergsgatan och
Wijkandersgatan.
I denna rapport utreds två alternativ av byggnadens utformning och placering där
alternativ 3 avser revision 1 – 2017-02-28.
Alternativ 2
Teoretisk beräknad ekvivalent ljudnivå för prognosår 2030 uppnår för förskolan på de två
nedersta våningarna till 53-56 dBA vid de mest bullerutsatta fasaderna. Maxnivåerna vid
förskolans fasad uppnår till 71-75 dBA vid de mest bullerutsatta fasaderna. Ekvivalent
ljudnivå vid skolgården på framsidan av byggnaden överskider ekvivalent ljudnivå 55
dBA.
Ett beräkningsfall med en föreslagen bullerskyddsskärm (Åtgärd 1) som följer
fastighetsgränsen längst Viktor Rydbergsgatan och Wijkandersgatan visar att både
ekvivalenta samt maximala ljudnivåer uppfylls riktlinjer enligt Göteborg Stads ”Tekniska
krav och anvisningar, Miljö, Ljudkrav i förskolor och grundskolor”. Dessutom uppfylls
ekvivalent ljudnivå 55 dBA vid 80 % av skolgården med bullerskyddsskärm enligt åtgärd 1
samt åtgärd 1b.
Teoretisk beräknad ekvivalent ljudnivå för prognosår 2030 uppnår för studentlägenheter
på de fem översta våningarna till 55-59 dBA vid de mest bullerutsatta fasaderna.
Förutsättningar finns för placering av uteplats på baksidan av byggnaden, där den
maximala ljudnivån understiger 70 dBA maximala och 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
Ett beräkningsfall med en föreslagen bullerskyddsskärm (Åtgärd 1) som följer
fastighetsgränsen längst Viktor Rydbergsgatan och Wijkandersgatan visar att ekvivalenta
ljudnivåer riskerar överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasader på våning fyra till
våning sju.

repo002.docx 2013-06-14

Resultaten innebär i förhållande till Göteborg Stads kommunala tolkning av riktvärden att
man måste acceptera avsteg enligt Boverkets avstegsregler för att bygga bostäder inom
detaljplanen. Resultat utan bullerskyddsskärm visar att samtliga studentlägenheter i
detaljplanen behöver få tillgång till tyst eller ljuddämpad sida. Resultat med
bullerskyddsskärm visar att studentlägenheterna på våning fyra till våning sju behöver få
tillgång till tyst eller ljuddämpad sida. Om lägenheterna istället planeras med en
bostadsarea om högst 35 kvm och bedöms enligt trafikbullerförordningen 2015:216 klarar
samtliga lägenheter riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå och inga avsteg eller
åtgärder är nödvändiga.
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Alternativ 3
För alternativ 3 uppnår teoretisk beräknad ekvivalent ljudnivå för prognosår 2030 för
förskolan på de två nedersta våningarna till 58-63 dBA vid de mest bullerutsatta
fasaderna. Maxnivåerna vid förskolans fasad uppnår till 79-86 dBA vid de mest
bullerutsatta fasaderna. Riktvärden enligt Göteborg Stads ”Tekniska krav och
anvisningar, Miljö, Ljudkrav i förskolor och grundskolor” uppnås därför inte, varken för
ekvivalent eller maximal ljudnivå och åtgärder eller avsteg är därför nödvändiga.
Ekvivalent ljudnivå på skolgård om den placeras på baksidan av byggnaden underskrider
en ekvivalent ljudnivå 55 dBA och klarar därmed riktlinjer.
Teoretisk beräknad ekvivalent ljudnivå för alternativ 3, prognosår 2030, uppnår för
studentlägenheter på de fem översta våningarna till 56-60 dBA vid de mest bullerutsatta
fasaderna, vilket innebär att riktvärden enligt trafikbullerförordningen 2015:216 klaras i det
fall lägenheterna planera om en bostadsarea på högst 35 kvm, i övriga fall är åtgärder
eller avsteg nödvändiga. Bra förutsättningar finns för placering av uteplats på baksidan av
byggnaden, på plaster där den maximala ljudnivån understiger 70 dBA och den
ekvivalenta ljudnivån understiger 55 dBA.
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1

Bakgrund
Sweco har fått uppdraget av Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad att genom
beräkningar utreda trafikbullersituationen inför detaljplan för en byggnad med en förskola
samt studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan. Planområdet är belagt i gränslandet
mellan nedre och övre Johanneberg cirka 1 kilometer från Götaplatsen och Körsvägen
samt 200 meter från Chalmers Universitetet.
Revision 1 - 2017-02-28 avser en ny utformning och placering av byggnaden. Till denna
revision har även planområdet ändrats. Denna utformning benämns som alternativ 3.

2

Förutsättningar

2.1

Beräkningsmetod
Beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet Cadna/A (Version 4.5.151) som
beräknar enligt de nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafik1.
Beräkningsmodellen är utförd med en markdämpning på faktor 1,0 vilket motsvarar mjuk
mark.
Beräkningsfall
Beräkningar har genomförts för framtida trafiksituation 2030.

2.2

Noggrannhet
•

Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik har en dokumenterad
noggrannhet upp till 300 meter.

Vid större avstånd mellan källa och mottagarpunkt finns inga dokumenterade
noggrannheter.

2.3

Kartunderlag
Göteborgs Stad har bistått med digitalt kartmaterial i dwg-format omfattande topografisk
karta samt vägsträckor. Byggnadshöjder har stämts av med Stadsbyggnadskontoret.

2.4

Detaljplanområdet
Byggnaden planeras som ett sju våningshus med en förskola planerad för de nedersta
två våningar samt studentlägenheter i de översta fem våningar. Vånings höjd är 2,8
meter.
Väglutning på Viktor Rydbergsgatan är relativt stark och detta har tagits hänsyn till i
beräkningsmodellen.

1

Naturvårdsverket, 1996. Rapport 4653, Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell
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Figur 1. 3D-vyer av byggnaden i detaljplanområdet

Figur 2. Föreslagen detaljplanavgränsning och ny byggnad alternativ 2
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Figur 3. Föreslagen ny byggnad alternativ 3

2.5

Trafiksituation
Trafiksiffror har levererats av Trafikkontoret på startmöte hos SBK (2015-03-27).

2.5.1 Vägtrafik
Beräkningarna är utförda med trafikmängder för prognosår 2030.
Tabell 1: Trafikuppgifter vägtrafik 2030.

ÅMVD

Andel tung trafik

Skyltad
hastighet

Väg

2030

Viktor Rydbergsgatan

2500

12 %

50 km/h

Wijkandersgatan

500

1%

50 km/h
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3

Riktvärden trafikbuller

3.1

Infrastrukturinriktning för framtida transporter 1996/97:53
Riksdagen har i samband med Infrastrukturinriktning för framtida transporter 1996/97:53
fastställt följande riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena är avsedda som långsiktiga mål
och är inte juridiskt bindande utan ska ses som rekommendationer som bör följas.
Riktvärdena finns även angivna i Boverkets Byggregler (BBR 21) för ljudklassning av
utrymmen i byggnader - Bostäder SS 25267:2004.
•
•
•
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maxnivå inomhus (nattetid)
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
70 dBA maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Se bilaga 05 Boverkets allmänna råd, för Boverkets avstegsregler.

3.2

Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 2015:216
Enligt beslut från Göteborgs kommun kommer riktvärden enligt förordningen om
trafikbuller vid bostäder: SFS 2015:216 att appliceras på alternativ 3.
2015-04-09 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande.
Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska
från och med 2015-06-01 tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer, inomhusmiljön regleras av
Boverkets byggregler. Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus

•

45 dBA maxnivå inomhus nattetid

•

55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad

•

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
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Uttrycksförklaring
Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.
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.
Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus.

3.2.1 Avsteg
Vid överskridande av riktvärdet 55 dBA vid fasad kan avsteg tillämpas i alla lägen oavsett
stads- eller landsbygdsmiljö.
Överskridande av 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasadsida i utbyte mot
ljuddämpad sida om 55 dBA för hälften av bostadsrummen respektive 70 dBA maximal
ljudnivå mellan kl. 22:00 och kl. 06:00.
Om maximal ljudnivå vid uteplats om 70 dBA ändå överskrids, bör nivån inte överskridas
mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och kl. 22:00.
För vidare vägledning som inte berörs av numeriska riktvärden bedöms Boverkets
vägledning samt Boverkets frågor och svar om buller 2 som tillämpbar tills vidare,
exempelvis begränsning av inglasad balkong.

3.3

Riktlinjer vid skola/förskolemiljöer.
Göteborgs stad har arbetat fram riktlinjer för vilka ljudnivåer som bör uppfyllas vid
nybyggnation av förskolor, skolor och gymnasieskolor. ”Tekniska krav och anvisningar,
Miljö, Ljudkrav i förskolor och grundskolor” fastställt 2016-02-11. För ljudnivåer utomhus
gäller följande riktvärden.

2

http://www.boverket.se/contentassets/7efa6459ad694445af30d8ba987740a8/fragoroch-svar-om-buller.pdf
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Tabell 2: Högsta ljudnivå utomhus vid förskola och skolgård

Ljudnivå från trafik
Mätpunkt

LpA ekv (dB)

LpAfmax (dB)

Utanför fönster till
undervisningsrum a

55b

70b

På minst 80 % av
skol/-lekgårdens ytac

55

-

a. Gäller även för grupprum, hemvist och motsvarande utrymmen inom förskolor
b. Dessa värden är rekommenderade värden. Om avsteg görs kan innemiljön upplevs
som bullrig vid fönstervädring
c. Enligt Göteborgs Miljökvalitetsmål för god bebyggd miljö har Göteborg Stad som ett
mål att minst 95% av stadens förskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55
dBA ekvivalentnivå.
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3.4

Göteborg stads kommunala tillämpning av riktvärden
I februari 2006 publicerade Göteborgs Stad rapporten ”Kommunal tillämpning av
riktvärden för trafikbuller – Utgångspunkter vid planering och byggande av bostäder i
Göteborg” för att skapa en samsyn mellan berörda nämnder och förvaltningar inom
Göteborg Stad beträffande tillämpning av Boverkets redovisade regeringsuppdrag 3.
Boverket anser att avsteg från bullerriktvärden i samband med planering för nya
bostäder, bör kunna komma i fråga i samband med komplettering av befintlig bebyggelse
i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, t.ex.
ordnad kvartersstruktur och tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråken.
I Göteborg definieras ”stadens centralare delar” som det område som begränsas av ett
avstånd på ca 4 km från city (Brunnsparken).
Som grundregel gäller att ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte ska överstiga 65 dBA.
När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65
dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den
tysta (45 dBA) eller åtminstone 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 tillämpas för ljuddämpning inomhus. Möjligheten att
ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån på uteplatsen bör inte
överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida.
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 utredningsområdet 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.

3

Boverkets allmänna råd 2008:1 har uppdaterats efter publiceringen av Göteborgs Stads tillämpning.
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4

Resultat
Beräkningsresultaten finns presenterade som grafiska utbredningskartor inklusive
fasadpunkter med högsta ljudnivåer per fasadsida i bilaga 1-2 samt 6-7.
Resultaten i fasadpunkterna redovisas som frifältsvärden d.v.s utan inverkan av
ljudreflexer från den egna fasaden och är direkt jämförbara med riktvärdena.
Ljudutbredningskartorna är beräknade på 2 m höjd ovan mark och inkluderar, till skillnad
från fasadpunkterna, även fasadljudreflexer vilket medför något högre ljudnivåer i nära
anslutning till byggnader.

4.1

Högsta ljudnivå vid bullerutsatt fasad

4.1.1 Alternativ 2
Högsta ekvivalenta och maximala ljudnivå vid bullerutsatt fasad (västra/södra fasad) för
var byggnad finns redovisade i tabell 3 och tabell 4.
Tabell 3. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola
samt studentbostäder)

Högsta ekvivalenta ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

56-58

53-56

2030

Västra

55-59

54-56

Tabell 4. Högsta beräknade maximala ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola samt
studentbostäder)

Högsta maximala ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

74-78

73-73

2030

Västra

70-78

71-75

Den ekvivalenta ljudnivån riskerar att överskrida riktvärdet 55 dBA vid fasad på
bullerutsatt sida vid studentbostäder. Vid beräkningsfall prognos år 2030 riskerar
riktvärdet att överskridas med 1 dB till 4 dB. Riktvärden gäller inte för maxnivåerna vid
studentbostäders fasad.
Uteplatser kan anläggas på baksidan av byggnaden där både ekvivalenta och maximala
ljudnivåer ligger under 55 respektive 70 dBA.
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Den ekvivalenta ljudnivån riskerar att överskrida riktlinjen 55 dBA vid fasad på bullerutsatt
sida vid förskolan. Vid beräkningsfall prognos år 2030 riskerar riktlinjen att överskridas
med 1 dB.
Maxnivåerna riskerar att överskrida riktlinjen 70 dBA vid förskolans fasad. Vid
beräkningsfall prognos år 2030 riskerar riktlinjen att överskridas med 1 dB – 5 dB.
Ekvivalenta ljudnivåerna riskerar att överskrida riktlinjer 55 vid uteplatsen på framsidan av
byggnaden.
4.1.2 Alternativ 3
Högsta ekvivalenta och maximala ljudnivå vid bullerutsatt fasad (västra/södra/norra
fasad) för var byggnad finns redovisade i Tabell 5 och Tabell 6.
Tabell 5, Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola
samt studentbostäder), alternativ 3.

Högsta ekvivalenta ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

56

55

2030

Västra

60

63

2030

Norra

56

58

Tabell 6, Högsta beräknade maximala ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola samt
studentbostäder) , alternativ 3.

Högsta maximala ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

78

79

2030

Västra

80

86

2030

Norra

76

81

Den ekvivalenta ljudnivån riskerar att överskrida riktvärdet 55 dBA vid fasad på
bullerutsatt sida vid studentbostäder. Vid beräkningsfall prognos år 2030 riskerar
riktvärdet att överskridas med upp till 4 dB. Dock överskrids inte 60 dBA. Riktvärden
gäller inte för maxnivåerna vid studentbostäders fasad.
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Uteplatser kan anläggas på baksidan av byggnaden på plats där ekvivalent ljudnivå
underskrider 50 dBA och maximal ljudnivå underskrider 70 dBA.
Den ekvivalenta ljudnivån riskerar att överskrida riktlinjen 55 dBA vid fasad på bullerutsatt
sida vid förskolan. Vid beräkningsfall prognos år 2030 riskerar riktlinjen att överskridas
upp till 8 dB.
Maxnivåerna riskerar att överskrida riktlinjen 70 dBA vid förskolans fasad. Vid
beräkningsfall prognos år 2030 riskerar riktlinjen att överskridas upp till 16 dB.

repo001.docx 2012-03-29

12 (20)
RAPP ORT
REVISION 1 – 2017-02-28

p:\1229\1289146_uppdatering_viktor_rydbergsg\000\19 original\1288433000_tr_trafikbullerutredning_viktor_rydbergsgatan_revision1_20170217_sekevi åtgärdat.docx

5

Analys och principåtgärder

5.1

Alternativ 2
Den ekvivalenta ljudnivån ligger över 55 dBA, vilket innebär att man måste acceptera
Boverkets avstegsregler och att bostäderna måste möjliggöra sovplats med tyst (≤ 45
dBA) eller ljuddämpad sida (≤ 50 dBA) för samtliga byggnader.
I det fall lägenheterna bedöms efter trafikbullerförordningen 2015:216 och planeras med
en bostadsarea om högst 35 kvm klarar samtliga lägenheter riktvärdet på 60 dBA
ekvivalent ljudnivå och inga avsteg eller åtgärder är nödvändiga.

5.1.1 Åtgärd 1; Bullerskyddsskärm
Bilaga 3 och bilaga 4 redovisar ett beräkningsfall med en ny utformad bullerskyddsskärm
som följer fastighetsgränsen längst Viktor Rydbergsgatan och Wijkandersgatan (Se figur
3). Bullerskyddsskärmet är 2,4 meter hög närmast huset och 1,8 meter längre bort från
huset. Bullerskyddsskärmet är en absorberande variant (Se sektion 6).

1,8 meter
bullerplank

2,4 meter
bullerplank

Figur 4. Bullerskyddsskärm vid fastighetsgräns

Högsta ekvivalenta och maximala ljudnivå vid bullerutsatt fasad (västra/södra fasad) för
byggnad finns redovisade i tabell 5 och tabell 6.
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Tabell 5. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola
samt studentbostäder)efter åtgärder

Högsta ekvivalenta ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

51-57

46-46

2030

Västra

52-58

49-49

Tabell 6. Högsta beräknade maximala ljudnivåer på bullerutsatt sida för byggnaden (Förskola samt
studentbostäder) efter åtgärder

Högsta maximala ljudnivåer mot bullerutsatt
sida [dBA]
År

Fasad

Studentbostäder

Förskola

2030

Södra

72-77

64-64

2030

Västra

69-76

65-69

Ekvivalenta ljudnivåer överskrids vid bullerutsatta fasader från våning fyra till våning sju.
Detta beror på husets höjd och närhet till vägen som innebära att bullerskyddsskärmet
ger en begränsad avskärmnings effekt. För att minimera ljudnivån vid de högsta
fasaderna krävs en mycket högra bullerskyddsskärm (≥ 6 meter) som kommer har en stor
visuella ingrepp på området.
Ekvivalenta ljudnivån vid 80 % av skolgården uppfylls och redovisas i figur 4 nedan.

Figur 5. Ekvivalenta ljudnivåer vid skolgården med åtgärd 1
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5.1.2 Åtgärd 1b; Bullerskyddsskärm till skolgården
En annan variant har beräknats med en förkortad bullerskyddsskärm som är utformad för
att endast ta hänsyn till ljudnivåer på skolgården. Bullerskyddsskärmen är 1,8 meter hög
och följas fastighetsgränsen längst Viktor Rydbergsgatan och Wijkandersgatan (Se gröna
linjen i figur 5).
Ekvivalenta ljudnivån vid 80 % av skolgården uppfylls och redovisas i figur 5 nedan.

Figur 6. Ekvivalenta ljudnivåer vid skolgården med åtgärd 1b

5.1.3 Åtgärd 2: Takterrass
Uteplatsen till studentbostäder kan utföras på taket i form av takterrass ovanpå våning 7.
En 1,5 meter skärm förses runt om takterassen (Se figur 6 och figur 7). Både ekvivalenta
och maximala ljudnivåer ligger under 55 respektive 70 dBA.
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Figur 7. Ekvivalenta ljudnivåer på takterrassen med åtgärd 2

Figur 8. Maximala ljudnivåer på takterassen med åtgärd 2
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5.2

Alternativ 3

5.2.1 Förskola (våning 1-2):
Fasad: Samtliga bullerutsatta fasader kommer överskrida riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå enligt Göteborgs Stads Tekniska krav och anvisningar, Miljö, Ljudkrav i förskolor
och grundskolor med upp till 8 dB. Även den maximala ljudnivån kommer överskrida
riktvärdet 70 dBA på samtliga bullerutsatta fasader med upp till 16 dB. Detta beror framför
allt på det korta avståndet från Viktor Rydbergsgatan till aktuell byggnad. Genom korrekt
dimensionering fasadens ljudisolering bedöms det dock som möjligt att klara ljudnivåer
inomhus från yttre ljudkällor.
Förskolegård: Anläggs förskolegård på baksidan av byggnaden på plats där ekvivalent
ljudnivå underskrider 55 dBA på minst 80 % av området kan riktlinjer enligt Göteborgs
Stads Tekniska krav och anvisningar, Miljö, Ljudkrav i förskolor och grundskolor klaras.
5.2.2 Studentbostäder (våning 3-7):
Fasad: Fasadpunkter som vetter mot Viktor Rydbergatan samt några fasadpunkter på
södra och norra sidan kommer uppvisa ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vilket innebär att avsteg eller andra åtgärder måste genomföras.
Genomförs avsteg om ljuddämpad sida enligt trafikbullerförordning 2015:216 måste
planering av lägenheterna ske så att minst hälften av alla bostadsrum per lägenhet
vänds mot en sida där 55 dBA underskrids samt maximal ljudnivå inte överskrider 70 dBA
mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.
I det fall lägenheterna istället planeras med en bostadsarea om högst 35 kvm klarar
samtliga lägenheter riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå och inga avsteg eller
åtgärder är nödvändiga enligt trafikbullerförordningen 2015:216.
Uteplats: Anläggs uteplats på baksidan av byggnaden på plats där ekvivalent ljudnivå
underskrider 50 dBA och maximal ljudnivå underskrider 70 dBA kan aktuella riktvärden
klaras.
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6

Bullerskyddsskärm

6.1

En naturlig bullerskyddsskärm
Enligt önskemål från SBK har ett exempel av en mer naturligt bullerskyddsskärm med
mindre visuella ingrepp på området tagits fram.
Ett sant exempel är bullerskärmen av levande eller flätad pil av leverantoren Byggros
AB4.

Figur 8. Bullerskärm av levande och flätad pil av leverantoren Byggros AB

4

Byggros AB Bullerskärm produktblad. http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/4000-stoettemurestoejmure/bullerskarm/sv/brochure%20se%20bullerskydd%20-%20pilebyg1.pdf
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6.2

Transparent bullerskyddsskärm
Enligt önskemål från SBK har ett exempel av en transparent bullerskyddsskärm med
mindre visuella ingrepp på området tagits fram.
Ett sant exempel är Plexiglas Soundstop av leverantören Glasfiber & Plastprodukter AB 5.

Figur 9. Transparent bullerskärm av leverantören GOP AB

7

Slutsats

7.1

Alternativ 2
Ljudnivån vid fasad ut mot Viktor Rydbergsgatan riskerar överskrida riktvärdet 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid förskolan samt samtliga studentlägenheter. Dessutom överskrids
riktlinjen 55 dBA ekvivalent ljudnivå på skolgården utan åtgärder. I enlighet med
Göteborg stads tillämpning av riktvärden ska samtliga bostäder få tillgång till tyst eller
ljuddämpad sida enligt boverkets avstegsregler. Planeras däremot lägenheter mindre än
35 kvm är avsteg eller åtgärder ej nödvändiga för att klarar riktvärden enligt
trafikbullerförordningen 2015:216.
Om en bullerskyddsskärm (åtgärd 1) monteras mot Viktor Rydbergsgatan kan ekvivalent
ljudnivån samt maximal ljudnivån uppfyllas vid förskolan. Dessutom uppfylls ekvivalent
ljudnivå 55 dBA vid 80 % av skolgården med bullerskyddsskärm enligt åtgärd 1 samt
åtgärd 1b. Riktvärdet ekvivalent ljudnivå 55 dBA riskeras överskrida vid fasad ut mot
Viktor Rydbergsgatan på våning fyra till våning sju. I enlighet med Göteborg stads
tillämpning av riktvärden ska samtliga bostäder få tillgång till tyst eller ljuddämpad sida
enligt boverkets avstegsregler.
Förutsättningarna till placering av uteplats där den maximala ljudnivån understiger 70
dBA maximal och 55 dBA ekvivalent ljudnivå, är god inom planområdet.

5

Plexiglas Soundstop http://www.gop.se/produkter/industri/pmmaakryl/plexiglassoundstop/?gclid=CLuSsuPXncUCFeLUcgodDjoArg
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7.2

Alternativ 3
Planeras lägenheterna med en bostadsarea om högst 35 kvm klaras riktvärdet 60 dBA
ekvivalent ljudnivå på samtliga fasader och avsteg eller åtgärder är inte nödvändiga enligt
trafikbullerförordningen 2015:216. Planeras däremot lägenheter större än 35 kvm är
avsteg eller åtgärder nödvändiga för att klarar riktvärden.
Samtliga riktvärden för bullerutsatta fasader på förskolan kommer överskridas med
förhållandevis mycket, både gällande ekvivalent och maximal ljudnivå. För att
åstadkomma en bra ljudmiljö för förskolan krävs således bullerskyddsåtgärder så som
bullerskyddskärm men även byggnadsakustiska åtgärder och en genomtänkt utformning
av förskolan.
Det finns goda förutsättningar för förskolegård och uteplats för lägenheter i området.
Placeras både förskolegården och uteplats till lägenheterna på byggnadens baksida
måste exakt placering dock beaktas eftersom den maximala ljudnivån för lägenheternas
uteplats enligt trafikbullerförordning 2015:216 inte bör överskrida 70 dBA.
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BILAGA 5

2015-04-29

Bilaga A Boverkets allmänna råd
I Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta
för buller från väg- och spårtrafik menas att:
”I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd
[förtydligande: avser riktvärdena enligt proposition 1996/97:53]. Avvägningar mellan kraven på
ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:


i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till
exempel ordnad kvartersstruktur

Avsteg kan också motiveras vid komplettering:


av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer



med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk
i större städer.”

Vidare anges att ”följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska
göras mot andra allmänna intressen” (observera att begreppet ”vid fasad” avser frifältsvärden).
Ett frifältsvärde vid en byggnad är ett beräknat, eller mätt, värde där reflektionen i den egna
fasaden exkluderas. Samtliga riktvärden utomhus avser frifältsvärden:
Då ekvivalent ljudnivå vid fasad är 55-60 dBA
”Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60
dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i
vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.”
Då ekvivalent ljudnivå vid fasad är 60-65 dBA
”Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad
överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida(högst 45 dBA vid
fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid
vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är
tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det
accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA
bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.”
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Visade värden avser högsta värdet för
respektive fasaddel.
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Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall
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