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Inledning
Stena Fastigheter utreder möjligheten att bygga bostäder mellan befintliga hus på
Fyrklöversgatan och Björlandavägen i Göteborg, se bild nedan.
I denna rapport redovisar vi beräknade frifältsnormerade ljudnivåer från trafikbuller på
de tänkta byggnadernas fasader samt ger kommentarer till dessa. Vi redovisar även
vilka riktlinjer som finns samt beskriver området i övrigt ur ljudperspektiv.
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1 RIKTLINJER
1.1 BBR 21

I Boverkets Byggregler står numera inget explicit om vilka ljudnivåer som gäller framför
bostadsfasad men man hänvisar bla till Naturvårdsverket som i sin tur hänvisar till de
nya riktlinjerna som Sveriges Riksdag antagit och som börjar gälla 2015-06-01, se
nedan.

1.2 SVERIGES RIKSDAG OCH NATURVÅRDSVERKET

Enligt Naturvårdsverket:
”Förändring i miljöbalken som påverkar tillsyn av buller i nya bostäder:
Från och med den 2 januari 2015 gäller en ny regel som på sikt påverkar tillsyn av buller
från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar vid vissa bostadsbyggnader.
Den 1 juni 2015 träder förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. I den
finns bestämmelser om buller från spår- och vägtrafik samt flygbuller.”
Dessa regler säger kortfattat (hel version: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015216/ )
Buller från spårtrafik och vägar enligt ny författning:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och

2. 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 i stället för 55 dBA att bullret inte bör
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör nivån
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme
mellan kl. 06.00 och 22.00.
Man kan alltså notera att det inte finns någon uttalad gräns på bullriga sidan.
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2 ALLMÄN BESKRIVNING AV PLANOMRÅDETS AKTUELLA
LJUDMILJÖ

Området är bullerutsatt från Björlandavägen som trafikeras av ca 16000 fordon per
dygn. Bostäderna planeras ligga knappt 30 meter från vägmitt.
Busslinjer 22, 25, 31, 36, 145, 136 trafikerar Björlandavägen vilket innebär mycket god
kollektivtrafik.

2.1 BULLERKÄLLOR

Bullerkällorna är alltså främst bilar och bussar + en del lastbilar. I öster ligger även
Wieselgrensgatan men denna beräknas inte bidra till ljudnivån i nämnvärd omfattning. I
området ligger inga bullrande industrier utan ljudbilden domineras av trafikbuller.

2.2 FÖRDELNING ÖVER DYGN

Mest trafik (gäller även kollektivtrafik) går mellan ca kl 07.30 – 08.30 samt mellan ca kl
16.00 och 17.30 på eftermiddagen. Uppskattningsvis går 13% av dygnstrafiken nattetid,
alltså mellan kl 22.00 och 06.00. Under maxtimme går ca 10% av dygnstrafiken vilket
motsvarar ca 3dB högre ljudnivå jämfört med medelvärdet under ett dygn.
Bussarna börjar gå lite innan 06.00 och sista buss går lite efter midnatt på vardagsdygn.

2.3 ANDEL TUNG TRAFIK

På Björlandavägen är andel tung trafik ca 7-8% och ca 1-2% på Fyrklöversgatan som är
en återvändsgränd för de boende (parkering).

2.4 KOLLEKTIVTRAFIK

I området finns goda möjligheter att åka kollektivt, 6 busslinjer trafikerar
Björlandavägen och man har ca 1,5 – 2 km till Hjalmar Brantingsplatsen med över 30
olika buss- och spårvagnslinjer.
Cykelbanor finns utmed Björlandavägen.
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2.5 NÄRHET TILL OMRÅDEN MED REKREATIVA VÄRDEN

Inom gångavstånd (räknat från områdets mittpunkt) ligger en del fina, relativt tysta
miljöer med ljudnivå lägre än 50 dBA;
- Slätta damm, ca 400 m. Naturområde med motionsspår och naturstigar. Möjlighet att få
utsikt över delar av staden.
- Slätta damm fornborg med utsikt, ca 1000 m
- Två stora fotbollsplaner, gräs, ca 500 m.
- Flunsåsparken, ca 400 m.

Inom ca 10 minuters promenad har man alltså chans att nå ett antal mycket fina och
tysta miljöer.
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3 TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR

Med hjälp av digitala 3D-kartor över området samt ny tänkt bebyggelse enligt Krook &
Tjäder arkitekter, 2016-05-26, har vi gjort en trafikbullermodell med hjälp av
beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.3 där nya och befintliga byggnader och
bullerkällor är med.
Resultaten visas på byggnadernas fasader som frifältsnormerade dygnsekvivalenta och
maximala ljudnivåer vid passage av tungt fordon.

3.1 INDATA

Följande trafiksiffror har använts
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3.2 BERÄKNINGSRESULTAT

Ljudnivån på de bullerutsatta fasaderna mot norr blir ca
60 – 63 dBA ekvivalent ljudnivå
72 – 74 dBA maxnivå passage tungt fordon
Detta innebär att
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Se nedan för avsteg och lösningar. De inringade delarna indikerar lägen som vi
specialstuderat och redovisar planlösningar + kommentarer / beräkningsresultat som
visar att riktlinjerna i förordningen innehålls.
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3.2.1 HÖRNLÄGENHETER UTMED BJÖRLANDAVÄGEN, TYP A

Hörnlägenheterna typ A har ingen sida mot söder vilket man kan lösa med följande
förslag. Vid a) sitter en ca 2 meter lång fast glasskärm vilket gör att ljudnivån beräknas
bli lägre än 55 dBA (se bullerkarta – 27a) på fasaden som vetter ut mot denna balkong.
Öppen area ca 60%, fast inglasning ca 40%.
Tre av de fem rummen har öppning mot denna fasad, således OK. Maxnivå <70 dBA
b) indikerar att man kan montera ljudabsorbent i taket
c) indikerar att man kan montera absorberande material på fasad för att minska
reflektioner. I vår beräkning är dock fasaden reflekterande men riktlinjerna innehålls.
Björlandavägen

Öppningsbara
fönster

TYP A
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3.2.2 HÖRNLÄGENHETER UTMED BJÖRLANDAVÄGEN, TYP A2 OCH B

I dessa lägenheter har två av tre rum tillgång till fasad mot söder med ljudnivå på
ca 50 – 52 dBA mot söder, se planlösning nedan.
Björlandavägen

Öppningsbara
fönster

Öppningsbara
fönster

TYP A2 & B

AKF 5644 – C

rev6

Fyrklöversgatan Trafikbullerutredning
2016-12-13
Akustikforum AB

11

3.2.3 LÄGENHETER MOT FYRKLÖVERSGATAN, TYP C

Lägenheterna har inga fönster mot Fyrklöversgatan (endast WC).
Ljudnivån på gavlarna är under 55 dBA, således OK. Inga avstegsregler behöver
åberopas.

TYP C
Öppningsbara
fönster,
ljudnivå
53 – 55 dBA
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3.2.4 LÄGENHETER MOT FYRKLÖVERSGATAN, TYP D

Den ekvivalenta ljudnivån är endast 1 – 2 dBA för hög på östra fasaden på några
våningsplan. Detta innebär att ljudnivån mot väster ska vara högst 55 dBA (vilket
stämmer, OK) men även maxnivån ska vara högst 70 dBA mellan 22.00 och 06.00. Den
beräknade maxnivån1 på fasad mot väster är 70 – 71 dBA (70,5 dBA enl SoundPLAN).

Maxnivå 70,5 dBA på
markplan UTAN SKÄRM,
övriga lgh under 70 dBA,
således OK.
Om man teoretiskt vill nå
under 70 dBA kan man ex
montera en låg, kort
skärm i liv med husets
kortsida mot
Fyrklöversgatan (ca 7m
lång, 1,2m hög, se streckad
linje

TYP D
Se nästa sida för beräkningsresultat
1

Endast 1 tungt fordon nattetid enl prognos  vi har räknat på lätta fordon
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Maxnivå 69,2 dBA då man
bygger en 1,2 meter hög
skärm i liv med fasad,
ca 7 meter ut, se tunt grönt
streck.
Beräkningsresultat som visar att man klarar krav på maxnivå högst 70 dBA för lgh typ D.
Skärmen byggs vid de två hus längst åt öster.
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3.3 FRAMTIDSSCENARIO FÖR OLIKA TRAFIK- OCH BULLERSITUATIONER

En förhoppning om framtiden är att bilarna ska bli tystare, fler fordon (även tyngre
trafik) ska drivas med elhybridteknik, fler ska välja att åka kollektivt och/eller cykla.
Vår bedömning är att dagens bullersituation inte drastiskt kommer att förvärras inom
överskådlig framtid, snarare tvärtom.

Man kan exempelvis jämföra trafikstatistiken på Björlandavägen de senaste
åren och notera att det sedan år 2000 skett en sänkning med ca 15% (!)

3.4 MÖJLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Se avsnitt 3.2 ovan. Närmaste stora trafikled är Lundbyleden (ca 45000 fordon/dygn) på
1,6 km avstånd. Bidraget från Lundbyleden (pga sk ”bullerregn”) beräknas bli lägre än
45 dBA. Inga särskilda åtgärder pga detta således.

4 SAMMANFATTNING

Ljudnivån mot Björlandavägen blir som högst 64 dBA men tack vare ljuddämpad sida
kan riktvärdena i bullerförordningen uppfyllas. På följande sidor presenterar vi några
3D-vyer över frifältsnormerade dygnsekvivalenta ljudnivåer samt maxnivåer vid de
tänkta byggnadernas fasader.
Vi redovisar även ljudnivå i markplan.
Studentlägenheterna får godkända nivåer, se bullerkarta 5644 – 28.

Göteborg 2016-12-13
Akustikforum AB
Andreas Cedås
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Fyrklöversgatan
3D vy västerut
2016 juni Alt 3
Ekvivalent ljudnivå
Trafikmängd enligt
prognos 2035,
uppdaterad 2016-06-22
Gbg Stad

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)
Fyrklöversgatan
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

<=
<=
<=
<=
<=

45
50
55
60
65

Björlandavägen

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-25

Fyrklöversgatan
3D vy österut
2016 juni Alt 3
Ekvivalent ljudnivå
Trafikmängd enligt
prognos 2035,
uppdaterad 2016-06-22
Gbg Stad

Björlandavägen

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
2%tung trafik
50 km/h
19 P-platser

<=
<=
<=
<=
<=

45
50
55
60
65

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-26

Fyrklöversgatan
3D vy nordväst
2016 juni Alt 3
Ekvivalent ljudnivå
Trafikmängd enligt
prognos 2035,
uppdaterad 2016-06-22
Gbg Stad

Björlandavägen
Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
2% tung trafik
50 km/h

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

<=
<=
<=
<=
<=

45
50
55
60
65

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-27

Björlandavägen

Fyrklöversgatan
3D vy nordväst
2016 juni Alt 3
Ekvivalent ljudnivå
Trafikmängd enligt
prognos 2035,
uppdaterad 2016-06-22
Gbg Stad

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

<=
<=
<=
<=
<=

45
50
55
60
65

glasskärm

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-27a

Fyrklöversgatan
3D vy österut
2016 juni Alt 3
Ekvivalent ljudnivå
P-hus

Trafikmängd enligt
prognos 2035,
uppdaterad 2016-06-22
Gbg Stad

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

Fyrklöversgatan
Studentlgh som vetter
åt öster.
Inga fönster åt norr / söder

Björlandavägen
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <

<=
<=
<=
<=
<=

45
50
55
60
65

Wieselgrensgatan

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-28

Fyrklöversgatan
3D vy västerut
2016 juni Alt 3
Max ljudnivå

Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)
Fyrklöversgatan
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

<=
<=
<=
<=
<=

60
65
70
75
80

Björlandavägen

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-29

Fyrklöversgatan
3D vy österut
2016 juni Alt 3
Max ljudnivå

Björlandavägen

Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
2%tung trafik
50 km/h
19 P-platser

<=
<=
<=
<=
<=

60
65
70
75
80

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-30

Fyrklöversgatan
3D vy österut
2016 juni Alt 3
Max ljudnivå inkl
loftgångar

Björlandavägen

Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
50 km/h
19 P-platser

<=
<=
<=
<=
<=

60
65
70
75
80

Göteborg 2016-06-28
Andreas Cedås
Ritning 5644-30a

Fyrklöversgatan
3D vy österut
2016 juni Alt 3
Max ljudnivå inkl
loftgångar

Björlandavägen
Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

utan skärm-->70,5 dBA
på markplan i berörd lgh
--> låg lokal skärm byggs
för att nå under 70 dBA,
se sid 13,14 i rapport 5644-C
rev 4

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
50 km/h

nära parkering/vändzon
--> lägre hastighet

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

<=
<=
<=
<=
<=

60
65
70
75
80

Göteborg 2016-12-13
Andreas Cedås
Ritning 5644-30c

Fyrklöversgatan
3D vy nordväst
2016 juni Alt 3
Max ljudnivå
exkl skärm

Björlandavägen
Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

Fyrklöversgatan
ÅMD 810 f/d
50 km/h

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

<=
<=
<=
<=
<=

60
65
70
75
80

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-31

Bullerskärm 1.5 m hög vid uteplats

Fyrklöversgatan

Ljudnivå vid uteplats innehålls med hjälp av lokala bullerskärmar.
2D vy nordväst
2016 juni Alt 3
Björlandavägen

Ekvivalent ljudnivå
1,5 meter ovan mark

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa

46 <
48 <
50 <
52 <
54 <

<=
<=
<=
<=
<=

46
48
50
52
54

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-32

Bullerskärm 1.5 m hög vid uteplats

Fyrklöversgatan

Ljudnivå vid uteplats innehålls med hjälp av lokala bullerskärmar.
2D vy nordväst
2016 juni Alt 3
Björlandavägen

Max ljudnivå
1,5 meter ovan mark

Max ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa

66 <
68 <
70 <
72 <
74 <

<=
<=
<=
<=
<=

66
68
70
72
74

Göteborg 2016-06-22
Andreas Cedås
Ritning 5644-33

