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Reviderad 2016-08-19 inför Granskning 

I arbetet med Detaljplan för Studentbostäder på Olofshöjd inom stadsdelen Krokslätt i 

Göteborg, har en bullerberäkning tagits fram av stadsbyggnadskontoret 15 december 2015.  

 

 

Befintliga 

bullerförhållanden

. 

 



I planbestämmelserna om buller finns riktvärden för ljudnivåer som överensstämmer med 

riktvärden i ”Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). Definitioner 

och förklaringar till riktvärden som finns i Förordningen om trafikbuller gäller även för 

planbestämmelser om buller.   

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen 

vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 

55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 

För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska 

vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA. 

Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå 

nattetid högst 70 dBA.  

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a § som visar att de lägen som är mest 

bullerutsatta ligger på de översta våningarna och vetter mot väster. Eftersom lägenheterna i 

huvudsak utgörs av ettor på 29 kvm gäller den högre ljudnivån 60 dBA. 

Fyra ettor får ljudnivåer precis över 60 dBA. Gränsen överskrids dock med mindre än 1 dBA, 

varför det bedöms ligga inom felmarginalen. 

Några lägenheter är så kallade kompislägenheter, det vill säga lägenheter med två eller fyra 

sovrum och gemensamt kök och badrum. Dessa lägenheter kommer att vara större än 35 kvm 

och då gäller gränsvärdet ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA. Dessa kommer att placeras med 

minst hälften av rummen mot ljuddämpad sida. 

Möjligheter till utevistelse i mindre bullerstörda miljöer (50 dBA) finns närmast på 

bergknallen bakom huset eller på någon av gårdarna i området.  

 
Byggnadernas fasader från 

nordost 



 

Byggnadernas fasader från nordväst. 

 

 

Ekvivalent ljudnivå 



 

Maxnivåer 
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