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Redovisning av förutsättningar för detaljplan med bostäder vid Kv 
Mjölktorget med avseende på buller – alternativ placering av punkthus 
Kv. Mejerigatan ligger i stadsdelen Kallebäck mellan väg 40 och E6/Kungsbackaleden. Möjlig 
exploatering som utretts är en eventuell lamellbyggnad i nio våningsplan intill Mejerigatan och 
två punkthus med fjorton våningsplan på ett något längre avstånd från Mejerigatan. 
Föreliggande PM redovisar beräkningar för alternativ placering av punkthus för att optimera 
punkthusens fasadnivåer utan tillbyggnaden mot Mejerigatan. 

Sammanfattningsvis visar genomförda beräkningar att de ljudmiljöförbättrande åtgärderna som 
redovisas i bullerutredningen är rimliga att föreslå även för detta alternativ. 

Beräkningsförutsättningar 
Underlag till beräkningar har hämtats från genomförd bullerutredning med de trafikerings- och 
terrängförutsättningar som redovisas i rapporten daterad 2014-03-04. 

Föreslagen exploatering är i detta PM begränsat till de två fjortonvåningshusen placerade enligt 
figur 1.  

 

 
Figur 1 – Föreslagen exploatering 
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Norra punkthuset 
Det norra punkthuset är fjorton våningar högt.  

Ekvivalenta ljudnivåer 

Den norra fasaden får i huvudsak nivåer 55-59 dBA, där 60 dBA överskrids för enstaka 
beräkningspunkter på de översta tre våningsplanen. Inga punkter får nivåer över 65 dBA. 

Den södra fasaden får nivåer under 50 dBA, motsvarande ljuddämpad sida, på alla våningsplan 
förutom det översta som beräknas få nivåer under 55 dBA. 

Den västra fasaden får nivåer 55-59 dBA i huvudsak, där de översta våningsplanen får nivåer 
60-64 dBA i några beräkningspunkter. 

Den östra fasaden får nivåer motsvarande ljuddämpad sida för våning 1-11 och nivåer under 55 
dBA för de övre våningsplanen. 

Maximala ljudnivåer 

Huset beräknas få maximala ljudnivåer över 70 dBA på delar av den västra och norra fasaden. 
Den västra och norra fasaden får överskridande för de fem-sex översta våningsplanen 
beroende på läge. 

Södra punkthuset 
Det södra punkthuset är fjorton våningar högt.  

Ekvivalenta ljudnivåer 

Den norra fasaden får i huvudsak nivåer under 55 dBA, ett mindre antal beräkningspunkter får 
nivåer 55-59 dBA. 

Den södra fasaden får i huvudsak nivåer 55-59 dBA, men nivåer når 60-64 dBA för de övre två 
våningsplanen. De nedersta våningsplanen har nivåer under 55 dBA. 

Den västra fasaden får nivåer under 55 dBA för våning 1-3, 55-59 dBA för våning 4-12, och 
nivåer 60-64 dBA för de översta två våningsplanen. 

Den östra fasaden får nivåer motsvarande ljuddämpad sida för våning 1-12 och nivåer under 55 
dBA för de övre våningsplanen. 

Maximala ljudnivåer 

Huset beräknas få maximala ljudnivåer över 70 dBA på större delen av den södra och västra 
fasaden för nästan samtliga våningsplan. 
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Slutsatser 
I bullerutredningen redovisas ett antal möjliga ljudmiljöförbättrande åtgärder för punkthusen där 
delvis inglasade balkonger placeras så att även bakomvarande fönster får viss skärmande 
effekt och enrumslägenheter placeras mot skyddad sida. Föreslagna åtgärder bedöms kunna 
ge 10-15 dB dämpning för inglasad balkong och 5 dB dämpning för skärmning av 
bakomvarande fönster. För beräknat exempel i detta PM innebär det att de ljudmiljöförbättrande 
åtgärderna är rimliga att föreslå även för detta alternativ. Placeringen innebär en förbättring 
jämfört med tidigare redovisade alternativ. 
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