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Sammanfattning
En ny detaljplan har tagits fram för Sannegårdens Centrum på Norra Älvstranden i
Göteborg. Det aktuella området är kraftigt exponerat för buller från norr, dels av
Lundbyleden som i väster försvinner in i Lundbytunneln, dels av Hamnbanan. I
nordväst finns Eriksbergsmotets ramper och bro. En bullerutredning har tagits fram
för detaljplaneområdet.
Bullerutredningen har utgått från en framtida trafiksituation. Bullerberäkningar har
gjorts av ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik. Som
utvärderingsgrund har legat såväl riksdagsbeslutet om riktvärden för trafikbuller
(huvudregeln) och Boverkets allmänna råd för tillämpningen som Göteborgs Stads
tillämpning av riktvärdena för trafikbuller. Detaljplanen har i enlighet med
Boverkets allmänna råd bedömts – se Planbeskrivning – innehålla sådan
kompletterande bebyggelse längs kollektivtrafikstråk för vilken det är motiverat att
medge avsteg från huvudregeln för buller.
Enligt illustrationkartan till detaljplanen kommer fem byggnader att ligga inne på
”gården” och skyddas av omgivande byggnader åt väster, norr och öster. För dessa
fem byggnader klaras de generella riktvärdena, den ekvivalenta ljudnivån över
dygn utomhus blir alltså högst 55 dBA.
Vid lamellhusen åt norr och öster överskrids på den bullriga sidan 55 dBA.
Ljudnivåer upp till 64 dBA har beräknats längs det norra husets norrfasad. Dessa
lamellhus har emellertid ”baksidor” som till avsevärd del är tysta (högst 45 dBA)
eller med ett par undantag i övrigt är ljuddämpade (45-50 dBA). Flertalet
bostadsrum avses orienteras åt dessa tysta eller ljuddämpade sidor.

Det västligaste lamellhuset är utformat med en loftgång åt norr och med samtliga
bostadsrum orienterade från loftgången, mot söder. Även här understiger
ljudnivåerna 55 dBA, i flertalet punkter underskrids också 50 dBA.
Det s k centrumhuset i väster innehåller två delar: en västlig del med två
enkelsidiga lägenheter per våningsplan åt väster och en östlig del med tre
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De tre byggnaderna åt nordväst och väst har alla speciella utformningar med olika
former av ensidigt riktade lägenheter. I huset i nordväst, som innehåller vårdcentral
och bostäder med särskild service, har längs västfasaden olika former av
verksamheter förlagts. Vid bostäderna, som är ensidigt riktade åt öster, redovisas
ljudnivåer som understiger 55 dBA.
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enkelsidiga lägenheter per våningsplan åt öster. För lägenheterna åt väster har
ekvivalentnivåer uppemot 67 dBA beräknats, i några fall överskrids alltså 65 dBA.
Det finns här heller ingen ”ljuddämpad sida” med ljudnivåer lägre än 50 dBA. Vid
lägenheterna åt öster är ljudnivåerna allmänt något lägre men även här beräknas
nivåer uppemot 67 dBA. Centrumhuset har emellertid en ”baksida” åt öster som till
viss del har en ljuddämpad sida (45-50 dBA).
För centrumhusets lägenheter åt väster skulle någon form av speciallösning för
balkong/fönster bli nödvändig för att klara kraven. Det är dock tveksamt om sådana
lösningar kommer att bedömas som rimliga och det kan därför ifrågasättas om
dessa ytor är möjliga att använda som bostäder.
För centrumhusets vissa av lägenheter åt öster, de norra och södra lägenheterna,
krävs att minst hälften av bostadsrummen orienteras så att dessa har möjlighet att
öppna fönster i fasad där ljudnivån är lägre än 50 dBA.
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Inomhusriktvärdena klaras genomgående inom planområdet med lämplig
utformning av fasader och fönster. I vissa fall kommer fönster med mycket god
ljudisoleringsförmåga att erfordras.
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Orientering
Sannegården Centrum avslutar hamnbassängen och sammanfogar Västra
respektive Östra Sannegårdshamnens kvartersbebyggelse. I inre Sannegården
tillskapas ett centrum med ca 300 bostäder med varierande upplåtelseformer samt
ca 6500 m² handelsyta varav 3500 m² får nyttjas för handel med livsmedel.
Därutöver det tillskapas ytterligare ca 3500 m² verksamhetsyta för vård,
restauranger och mindre butiker.

Figur 1 Planområde

Förutsättningar och metodik
Allmänt om buller och trafikbuller

Man har därför i stället valt att utrycka buller med en logaritmisk skala, där svaga
ljud ligger mellan 0 och 10 dBA och smärtgränsen på ca 125 dBA. Vid svagt
vindbrus är ljudnivån ca 25 dBA, och vid ett normalt samtal ligger ljudnivån kring
65 dBA.
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Med buller menas oönskat ljud. Upplevelsen av buller, och vilken grad av störning
det innebär, är därför i hög grad individuell. Utryckt i ”normala” matematiska
termer (dvs linjärt) är spännvidden mellan det svagaste ljud ett mänskligt öra kan
uppfatta och ljud som ligger på smärtgränsen enormt stor: mer än 1.000 miljarder
gånger i storleksskillnad.
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Några nyckeltal avseende förändringar av trafikbuller:
•
•
•

En ökning med 3 dBA motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljudnivån
(t ex orsakad av en fördubblad trafikmängd).
En ökning med 8-10 dBA upplevs som en fördubbling av ljudnivån.
En ökning eller minskning med 3 dBA är nätt och jämnt hörbar.

Trafikbuller kan inte anges med ett enda mått, då människor kan störas i olika
sammanhang i och utanför bostaden, arbetet etc. Praxis är numera att sammanfatta
ljudmiljön med fyra tekniska mått:
•
•
•
•

ekvivalent (~ genomsnittlig) ljudnivå över dygn inomhus
maximal ljudnivå nattetid inomhus
ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus (vid fasad)
maximal ljudnivå utomhus i anslutning till bostaden

Störningarna från vägtrafik kan gälla den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån
och/eller den maximala ljudnivån (när särskilt bullriga fordon passerar). Vid
mycket höga trafikmängder och vid längre avstånd från väg – vilket här gäller för
Lundbyleden – blir den ekvivalenta ljudnivån avgörande.
Den spårbundna trafiken har en helt annan fördelning över tiden än vägtrafikbuller:
det rör sig om enstaka tåg eller vagnar som ger höga bullertoppar, kontra ett mer
kontinuerligt buller från vägtrafiken. De största störningarna av spårtrafiken är
därför knutna till de maximala ljudnivåerna. Bullertopparna kan främst ge upphov
till väckning och andra sömnstörningar.

Trafik
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Bedömningar av de framtida trafikförhållandena i och kring planområdet redovisas
i särskilt PM Trafik. Här sammanfattas uppgifter om trafikmängder, andelar tung
trafik och hastigheter för de mest betydande trafikbullerkällorna.
Uppgifterna avser en framtida trafiksituation som nu kan överblickas, på 5-10 års
sikt. Inom denna tidsrymd har trafikalstring från planområdet tillkommit, en
trafikplats byggts mittför Inlandsgatan och trafiken allmänt ökat till följd av främst
exploatering på Älvstranden.
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•

Lundbyleden: omkring 50.000 fordon/dygn, 16 % andel tung trafik, 70 km/h.

•

Hamnbanan: 150 godståg/dygn, 40 km/h.

•

Cronackersgatan: 13.000 fordon/dygn, 5 % andel tung trafik, 50 km/h.

•

Inlandsgatans förlängning söderut från ny trafikplats: 10.000 fordon/dygn, 5 %
andel tung trafik, 50 km/h.

•

Ceresgatan: 500 bussar/dygn (alt spårvagnar).

Metod
Två slag av trafikbullerkällor finns inom eller i anslutning till planområdet: vägar
och gator samt järnväg. Bullerberäkningar har gjorts av ekvivalenta och maximala
ljudnivåer från väg- och tågtrafik. (Bullerutredningen har utgått från en framtida
trafiksituation.)
Ljudnivåerna från vägtrafiken har beräknats enligt ”Vägtrafikbuller. Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996” (Naturvårdsverket 1996).
Vad avser bullret från tåg har beräkningar gjorts enligt ”Buller från spårburen
trafik. Nordisk beräkningsmodell” (Naturvårdsverket och Banverket 1999).
Avstämning har gjorts mot de mätningar av spårvägsbuller som utförts av
Miljöförvaltningen i Göteborg.

Figur 1

Detaljplanens illustrationskarta (kompl)
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Utgångspunkt för beräkningarna har varit detaljplanens illustrationskarta, se
figur 1.
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Ljudutbredningskartor för våning 1 och beräkningar för enstaka hus, punkter och
våningsplan, är framtagna med programmet SoundPlan. I detta program
konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av de nya
byggnaderna, samt av vägar, gator, spår och övriga ytor (enligt Illustrationskartan,
figur 1 ovan). Trafikmängder och andra trafikförutsättningar läggs också in i
modellen.
Några bullerskyddsåtgärder längs trafiklederna som kan påverka de nedan
redovisade beräkningsresultaten har inte förutsatts. En bullerskärm längs
Lundbyleden skulle behöva vara mycket hög för att ge effekt i husens högre
våningar.
För ett antal hus har 1,6 m höga täta balkongräcken (grönmarkerade i bilaga 5 och
6) förutsatts i beräkningarna – inga ytterligare bullerskyddsåtgärder har förutsatts.
Balkongtaken har förutsatts reflektionsfria.

Riktvärden, tillämpningsanvisningar
Mål och riktvärden för trafikbuller
Riksdagsbeslutet
Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida
transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena bör
normalt inte överskridas vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur.
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•
•
•
•

Ekvivalentnivå inomhus
Maximalnivå inomhus nattetid
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

30 dBA
45 dBA
55 dBA
70 dBA

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus
55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i
övrigt.

Riktvärdenas formella status
Riktvärdena anger den kvalitet på ljudmiljön som riksdag och regering har satt upp
som långsiktiga mål. Riktvärdena ska vägleda bland annat arbetet med fysisk
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planering och behandling av enskilda tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen.
Riktvärdena är inte inskrivna i någon författning utan uttrycker riksdagens
ambitionsnivå för åtgärder mot trafikbuller i prop 1996/97:53.
Ur propositionen citeras:
”Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för
bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det
enskilda fallet.”
Riktvärdena för buller bör ses som ”långsiktiga mål”. Det är stor skillnad på
möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika plansituationer, och
tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att skilja. En utgångspunkt bör därvid vara ”att riktvärdena bör klaras”, dels ”vid nybyggnad av
bostäder”, och dels ”vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt”.

Riktvärden för tågtrafik (Banverket och Naturvårdsverket)
I rapporten ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik. Riktlinjer och
tillämpning” (Banverket 2002-12-03) har Banverket och Naturvårdsverket
redovisat riktvärden för buller från tågtrafik. Riktvärdena är i princip identiska med
dem som antogs av riksdagen 1997 (Prop. 1996/97:53).
Följande planeringsmål, ”riktvärden för miljökvalitet”, gäller vid bostäder:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06)
• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt

Enligt rapporten är principen i policyn att ”när åtgärder vidtas bör alltid ’riktvärden
för miljökvalitet’ eftersträvas oavsett planeringssituation”. ”Riktvärdena är vägledande och således inte bindande. Åtgärdernas omfattning avgörs alltid med
utgångspunkt från vad som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverat i
det enskilda fallet.”
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• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats
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Tillämpning av riktvärdena.
Boverkets rapport
Boverket har haft ett regeringsuppdrag som gällt att utarbeta ett fördjupat underlag
för tillämpningen av de av riksdagen antagna riktvärdena för buller från vägar och
järnvägar. Uppdraget redovisas i rapporten ”Tillämpning av riktvärden för
trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder”, november 2004, Dnr:
20122-4150/2003.
Efter bearbetning har Boverket i maj 2007 skickat ut ett förslag till Boverkets
allmänna råd: ”Bostäder i områden utsatta för trafikbuller – en vägledning för
fysisk planering med allmänna råd”:Remisstiden har gått ut och har nu resulterat i
en handbok”Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för
buller från väg- och spårtrafik” (Allmänna råd 2008:1). De allmänna råden skall
tillämpas från den 1 mars 2008.
Ur Allmänna råd 2008:1 citeras.
Huvudregel vid planering av nya bostäder
Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör kunna
uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av
skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc.
• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre
åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder
kan utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan
erhållas med hänsyn till trafikbuller.
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• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder
kan utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
uppfylls.
Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln
I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna
råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna
övervägas:
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• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till
exempel ordnad kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
• av befintlig bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivtrafikstråk i större städer.
Principer för intresseavvägning
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras
mot andra allmänna intressen.
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 varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid
fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida.

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.

>65 dBA
Även då ljudnivån överstiger 65dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter en
avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt
bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant
sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Även vistelseytor,
entréer och bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpade
sidan.
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Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande 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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Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljudämpade 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.
Störningsrisk relaterad till buller av olika karaktärer
När huvudregeln i dessa allmänna råd inte kan uppnås i ett kortare tidsperspektiv,
bör det bedömas hur risken för störning påverkas av buller av olika karaktärer.
Efter ljudnivåerna inomhus, som alltid bör uppfyllas, bör för vägtrafik den
ekvivalenta ljudnivån utomhus och därefter maximal ljudnivå utomhus tillmätas
betydelse. För spårtrafik bör dock den maximala ljudnivån utomhus tillmätas större
betydelse än den ekvivalenta ljudnivån utomhus.
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer bör dock alltid beaktas samlat vid bedömning
av risken för störning.
Bedömning när det finns flera bullerkällor
Hänsyn bör tas till den samlade bullersituationen. När det förekommer flera
bullerkällor, eller när buller från en källa kombineras med andra miljöbelastningar
(till exempel vibrationer eller luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på
hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö.
Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla förekommande
ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivå inomhus.
Uteplatser och balkonger
Om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong,
gemensamt eller privat, i nära anslutning till bostaden bör den uppfylla
huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln för
buller i planering kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.
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Helt inglasad balkong eller uteplats erbjuder inte utevistelse och bör därför inte
accepteras som metod för att uppnå dessa allmänna råd.
Normalt bör halv eller i enstaka fall tre fjärdedels inglasning av balkong eller
uteplats inte accepteras som åtgärd för att begränsa bullret.
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Göteborgs Stad
En rapport ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Utgångspunkter
vid planering och byggande av bostäder i Göteborg” har tagits fram av en
arbetsgrupp i Göteborgs Stad 2006. Uppdraget har varit att ta fram en lokal
tolkning av Boverkets rapport. Boverkets rapport från 2004 – alltså inte den nu
(2008) utgivna handboken - utgör grunden för den lokala tillämpningen i Göteborg.
I Göteborg definieras ”stadens centralare delar” som det område som begränsas av
ett avstånd på ca 4 km från city (Brunnsparken).
Avsteg från riktvärdena kan medges för de områden som ligger som mest ca 500
meter från knutpunkter för kollektivtrafiken eller som mest ca 300 m från övriga
hållplatser med fler än en buss- eller spårvägslinje och med mycket bra turtäthet.
Som grundregel gäller att:
• riktvärdena för inomhusmiljön alltid ska klaras och
• att ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte ska överstiga 65 dBA.
När den ekvivalenta ljudnivån 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 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.
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.

Som grund har legat såväl riksdagsbeslutet om riktvärden för trafikbuller
(huvudregeln) och Boverkets allmänna råd för tillämpningen som Göteborgs Stads
tillämpning av riktvärden för trafikbuller. För detaljplanerna har avsteg bedömts
kunna göras, dels därför att den innehåller kompletterande bebyggelse längs
kollektivtrafikstråk (Boverkets allmänna råd) och dels att planområdet är beläget i
stadens centrala delar och nära ett stråk med mycket bra kollektivtrafik (Göteborgs
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Utgångspunkter och betämmelser för planen
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tillämpning av riktvärdena). Med dessa utgångspunkter har följande
planbetämmelser preciserats:
• Fasad i hus eller våningsplan som används för bostad skall utföras så att
ljudtrycksnivån inomhus från ljudkällor utomhus inte överstiger 30 dBA i
ekvivalent ljudnivå respektive 45 dBA i maximal ljudnivå nattetid.

• Om den ekvivalenta ljudnivån vid någon fasad för bostäder överstiger
60 dBA skall fasad utföras så att ljudtrycksnivån inomhus från
ljudkällor utomhus inte överstiger 26 dBA i ekvivalent ljudnivå
respektive 41 dBA i maximal ljudnivå nattetid (ljudklass B).

• Fasad i övriga hus eller våningsplan skall utföras så att den
ekvivalenta ljudnivån inomhus inte överstiger 40 dBA.

• Byggnad eller våningsplan i byggnad som används för bostad skall
utformas så att ljudtrycksnivån från installationer inte överstiger
30 dBA i ekvivalent ljudnivå respektive 35 dBA i maximal ljudnivå i
bostadsrum och inte överstiger 35 dBA i ekvivalent ljudnivå respektive
40 dBA i maximal ljudnivå i övriga rum.

• Om den ekvivalenta ljudnivån vid någon fasad för bostäder överstiger
55 dBA skall minst hälften av bostadsrummen kunna öppna fönster
mot sida med högst 50 dBA.

• På uteplats får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dBA och
den maximala ljudnivån inte överstiga 70 dBA. Detta gäller endast för
en uteplats per lägenhet.

•

Vibrationsnivån i sovrum skall inte överstiga 0,4 mm/s vägd RMS.
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Resultat
På bilagorna 1A-4B redovisas dels ljudutbredning i våning 1 dels beräknade
ljudnivåer utomhus för respektive våning utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För
att beräkna ljudnivåer inomhus ska med ”normala” treglasfönster 30 dBA dras
ifrån redovisade ljudnivåer från vägtrafik respektive 33 dBA från tågtrafik.
•
•

Bilaga 1A redovisar ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik, hus 1.
Bilaga 1B redovisar ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik, hus 2-10.
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•
•
•
•
•
•

Bilaga 2A redovisar maximala ljudnivåer från vägtrafik, hus 1.
Bilaga 2B redovisar maximala ljudnivåer från vägtrafik, hus 2-10.
Bilaga 3A redovisar ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik, hus 1.
Bilaga 3B redovisar ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik, hus 2-10.
Bilaga 4A redovisar maximala ljudnivåer från tågtrafik, hus 1.
Bilaga 4B redovisar maximala ljudnivåer från tågtrafik, hus 2-10.

I beräkningarna har förutsatts täta balkongräcken, 1,6 m höga med en utsträckning,
grönmarkerade, enligt bilaga 5 respektive 6.

Ljudnivåer utomhus respektive inomhus
De i figurerna redovisade ljudnivåerna avser genomgående ljudnivåer utomhus
(frifältsvärden).
Skälet för inriktningen på utomhusnivåerna är att dessa i praktiken alltid blir
avgörande vid bedömning av den föreliggande detaljplanens förenlighet med
riktvärden och praxis. Inomhusriktvärdena kan, baserat på de beräknade
utomhusnivåerna, alltid klaras med lämplig utformning av fasader och fönster,
även om fönster med mycket god ljudisoleringsförmåga kommer att erfordras i
vissa fall.

Ekvivalentnivåer - maximalnivåer
Resultaten från ljudnivåberäkningarna redovisas i huvudsak som ekvivalenta
ljudnivåer över dygn (en form av genomsnittsvärde). Den maximala ljudnivån som
uppstår vid passage av enstaka bullrigt fordon eller tåg spelar här en ganska liten
roll, främst för att avstånden till trafiklederna, dvs Lundbyleden och Hamnbanan,
är jämförelsevis stora.

Ljudnivåer från vägar respektive järnväg

Jämförelse mellan beräknade ljudnivåer och riktvärdena
Detaljplanens illustrationskarta redovisar ett tiotal byggnader för bostadsändamål
eller speciella former av boende. Med utgångspunkt från beräknade ljudnivåer och
ovannämnda riktvärdes- och tillämpningsdokument sammanfattas resultatet nedan.
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Jämförelse mellan beräknade ljudnivåer från vägtrafik respektive tågtrafik i
dimensionerande punkter visar att ljudnivåer från tågtrafiken är 7-8 dBA lägre än
från vägtrafiken. Omfattande forskning visar också att tågbuller upplevs klart
mindre störande än vägtrafikbuller vid samma ekvivalentnivå. Slutsatsen blir här
att tågbullret bara ger ett försumbart tillskott.
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Hus 1 (Centrumhuset)
Se bilagorna 1A, 2A, 3A, 4A och 5.
Hus 1 (det s k centrumhuset) i väster innehåller två delar: en västlig del med två
enkelsidiga lägenheter per våningsplan åt väster och en östlig del med tre
enkelsidiga lägenheter per våningsplan åt öster. För lägenheterna åt väster har
ekvivalentnivåer uppemot 67 dBA beräknats, i några fall överskrids alltså 65 dBA.
Det finns här heller ingen ”ljuddämpad sida” med ljudnivåer lägre än 50 dBA.
Vid lägenheterna åt öster är ljudnivåerna allmänt något lägre men även här
beräknas nivåer uppemot 67 dBA i någon punkt. För lägenheten i norr överskrids
65 dBA i fasad åt nordväst. Lägenheten har ljudnivåer lägre än 50 dBA i ”indraget”
i öster. Lägenheten i mitten har beräknade ljudnivåer lägre än 55 dBA i samtliga
fasader. För lägenheten i söder har ljudnivåer upptill 60 dBA beräknats (fasad mot
väster). I fasad mot öster har flertalet punkter ljudnivåer lägre än 50 dBA.
Högsta ljudnivåer inomhus med normala treglasfönster har beräknats till 37 dBA i
ekvivalentnivå (vägtrafikbuller dimensionerande) respektive 50 dBA i
maximalnivå (vägtrafikbuller dimensionerande).

Hus 2 (i nordväst)
Se bilaga 1B, 2B, 3B, 4B och 7.
I hus 2 (XXXX), i nordväst som innehåller vårdcentral och bostäder med särskild
service, har längs västfasaden olika former av verksamheter förlagts. Vid
bostäderna, som är ensidigt riktade åt öster, redovisas ljudnivåer som understiger
55 dBA.
För bostäderna klaras riktvärdena för ekvivalentnivån respektive maximalnivån
inomhus med normala treglasfönster.
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Hus 3-4 (Loggiahusen)
Se bilaga 1B, 2B, 3B, 4B och 6
Hus 3 och 4, lamellhusen åt norr och öster, är placerade som en skärm mot
trafiklederna. För hus 3 (västra delen) och hus 4 (södra delen) har täta 1,6 m höga
balkongräcken, enligt bilaga 6, förutsatts i beräkningarna.
För hus 3 och 4 överskrids på den bullriga sidan 55 dBA. Ljudnivåer upp till
64 dBA har beräknats längs den norra husets norrfasaden. Dessa lamellhus har
emellertid ”baksidor” som till avsevärd del är tysta (högst 45 dBA) eller med ett
par undantag i övrigt är ljuddämpade (45-50 dBA). Flertalet bostadsrum avses
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orienteras åt dess tysta eller ljuddämpade sidor. Undantag är hus 3, huskropp i
mitten och öster därom, där 50 dBA klaras i våning 1-6 men för våning 7 beräknas
ljudnivån till 52 dBA.
Högsta ljudnivån inomhus med normala treglasfönster har beräknats till 34 dBA i
ekvivalentnivå respektive 53 dBA i maximalnivå.

Hus 5-9 (Solhusen)
Se bilaga 1B, 2B, 3B, 4B och 6
Hus 5-9 (de s k Solhusen) ligger inne på ”gården” och skyddas av omgivande
byggnader åt väster, norr och öster. För dessa fem byggnader klaras de generella
riktvärdena, den ekvivalenta ljudnivån över dygn utomhus blir alltså högst 55 dBA.
För samtliga hus har täta 1,6 m höga balkongräcken, enligt bilaga 6, förutsatts i
beräkningarna. För hus 5, 6, 7 och 9 är detta dock inget krav för att klara
riktvärdena.
Riktvärdena för ekvivalentnivån respektive maximalnivån inomhus klaras med
normala treglasfönster.

Hus 10 (längst i väst)
Hus 10, det västligaste lamellhuset, är utformat med en loftgång åt norr och med
samtliga bostadsrum orienterade från loftgången, mot söder. Även här understiger
ljudnivåerna 55 dBA, i flertalet punkter underskrids också 50 dBA.
För bostäderna klaras riktvärdena för ekvivalentnivån respektive maximalnivån
inomhus med normala treglasfönster.

Möjliga åtgärder
För hus 1 (centrumhuset) lägenheter åt väster skulle någon form av speciallösning
för balkong/fönster bli nödvändig för att klara kraven. Det är dock tveksamt om
sådana lösningar kommer att bedömas som rimliga och det kan därför ifrågasättas
om dessa ytor är möjliga att använda som bostäder.
För lägenheter åt öster kan möjliga åtgärder för att klara ljudkraven vara:
• För norra lägenheten krävs en placering av minst hälften av
bostadsrummen i anslutning till södra ”indraget” så att dessa har möjlighet
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•
•

att öppna fönster i fasad där ljudnivån är lägre än 50 dBA. Ytterligare
åtgärd (för att möjliggöra friare i rumsplacering) kan vara att skärma/glasa
in balkongen i norr.
För mellersta lägenheten klaras riktvärdena utan särskilda
bullerskyddsåtgärder.
För södra lägenheten krävs en placering av minst hälften av
bostadsrummen åt öster där ljudnivån är lägre än 50 dBA. För att klara
50 dBA för våning 8-10 krävs en placering av minst hälften av
bostadsrummen i anslutning till ”indraget” så att dessa har möjlighet att
öppna fönster i fasad där ljudnivån är lägre än 50 dBA. Ytterligare åtgärd
(för att möjliggöra friare i rumsplacering) kan vara att delvis skärma/glasa
in balkongen i söder.

Hus 3 (lamellhus i norr)
Möjliga åtgärder för hus 3 (huskropp i mitten respektive öster därom);
• För att klara 50 dBA för våning 7 krävs placering av minst hälften av
bostadsrummen i anslutning till balkongen i söder som då måste
skärmas/glasas in.

Inomhusnivåer
För att klara riktvärdena inomhus krävs fönster med god/mycket god ljudisolering
för lägenheter med beräknade ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA och/eller
maximal ljudnivåer över 75 dBA. För lägenheter med fasader med ljudnivåer över
65 dBA ska ljudklass B användas. Ljudklass B innebär 4 dBA lägre ljudnivåer
jämfört med klass C, d v s ljudnivån inomhus ska inte överstiga 26 dBA i
ekvivalentnivå och 41 dBA i maximalnivå.
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Bilaga 1A
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Bilaga 1B

n:\101\04\1010431\u\beskrivningar_koncept\buller sannegården koncept
2008-04-21doc.doc

Bilaga 2A
23 (34)

Koncept 2008-04-21
Sannegårdens centrum
Trafikbullerutredning

Koncept 2008-04-21
Sannegårdens centrum
Trafikbullerutredning

n:\101\04\1010431\u\beskrivningar_koncept\buller sannegården koncept
2008-04-21doc.doc

24 (34)

Bilaga 2B
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Bilaga 3B
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Bilaga 4B
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Bilaga 6
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Bilaga 7
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