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SWECO

Samman
nfattning
Konsekven
nser från trafiikbuller i ansslutning till Sttation Haga har
h utretts avv Sweco på
uppdrag avv Stadsbyggn
nadskontorett, Göteborgs
s Stad.
Inom plano
området berä
äknas flera fa
asader få niv
våer över 65 dBA, främst fasader läng
gs
med Sprän
ngkullsgatan och för fasad
der som vettter mot Södra
a Allégatan. Ekvivalenta
ljudnivåer beräknas
b
varra relativt ofö
örändrade ino
om planområ
ådet jämfört med nulägett,
vissa skillnader som läg
gre framtida nivåer vid sö
ödra delen av
v Hagaparkeen (Vasagata
an)
noteras.
För föreslagen bebygge
else söder om
m Vasagatan
n beräknas fasaderna
f
moot Vasagatan
n och
Haga Kyrko
ogata få nivå
åer över 55 d
dBA men und
der 65 dBA fö
ör samtliga vvåningsplan.
Huvuddelen av dessa fasader
f
får n ivåer under 60
6 dBA från våningsplan 4 och uppått. I
norr och i väst
v
får byggnaden tillgån
ng till ekvivalenta ljudnivå
åer under 500 dBA på ung
gefär
hälften av fasaderna,
f
tä
ät anslutning till intilliggan
nde bebygge
else kan ge yytterligare
förbättring.
Höjden på planerad byg
ggnad söderr om Vasaga
atan, 9 (befinttlig höjd), 188 eller 27 metter,
har ingen in
nverkan på befintliga
b
bosstäder längs Haga kyrkog
gata, reflektiooner från de övre
våningsplanen har endast marginel l inverkan.
Planerade byggnader i den norra de
elen av plano
området, norrr och söder om Nya Allé
én,
beräknas få
å ljudnivåer över
ö
60 dBA
A på samtliga
a fasader, me
ed flera fasadddelar med nivåer
n
över 65 dB
BA. Endast en
n fasad för e
en av byggna
aderna får niv
våer under 555 dBA, ingen
n
fasaddel nå
år ljudnivåer under 50 dB
BA. Ljudnivåe
er kan eventuellt förbättraas om man
arbetar vida
are med byg
ggnadernas u
utformning oc
ch åtgärder i trafikföring.
Den maxim
mala ljudnivån
n överskride r 70 dBA på de flesta fas
sader inom pplanområdet.
Riktvärden inomhus kan i princip al ltid erhållas med hjälp av
v omsorgsful l dimensione
ering
onstruktion, fö
önster och utteluftsdon.
av fasadko
Lågfrekven
nt ljud från tung trafik, inkkl. bussar, bö
ör beaktas vid
d dimensioneering av fasa
ader.
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1

UPPDRA
AGSBESKRIVNING
Göteborgs Stad arbetar med fyra de
etaljplaner fö
ör Västlänken
n, en för spåårtunnelområ
ådet
samt för respektive stattion vid Centtralen, Haga och Korsväg
gen. Detaljplaanerna för
stationerna
utbyggnaden
a syftar till attt möjliggöra u
n av Västlänk
ksstationernaa med tillhörande
byggrätter, väg- och järrnvägsansluttningar samt underjordisk
ka anläggninngar för bil- och
o
cykelparkering.
Gatustruktu
uren och traffikeringen kriing Västlänke
ens komman
nde stationerr kommer attt
förändras jä
ämfört med nuläget
n
när V
Västlänken är
ä driftsatt. Utredningen bbeskriver
konsekvenserna av traffikbuller med
d avseende på
p väg- och spårtrafik
s
(exxkl. tågen på
Västlänken
n) i anslutning
g till Västlänkkens komma
ande station Haga då Vässtlänken är
utbyggd occh driftsatt en
nligt detaljpla
anerna år 203
35.

2

ÖVERSIK
KT
I figur 1 vissas planområ
ådets ungefä
ärliga utbredn
ning.
Planområ
ådet
Hagakyrk
kan
H
Handelshögs
skolan

PLANOM
MRÅDE
HAG
GA

Figur 1 - Omrrådesöversikt
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BEDÖMNINGSGRUNDER
I utredningen bedöms konsekvenserna med avseende på buller med utgångspunkt från
följande bedömningsgrunder.

3.1

INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN 1996/97:53
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, ”Infrastrukturinriktning för framtida
transporter” fastställt de riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur som redovisas i tabell 1. Riktvärdena är avsedda som långsiktiga mål
och är inte juridiskt bindande utan ska ses som rekommendationer som bör följas.

Ekvivalent ljudtrycksnivå

Maximal ljudtrycksnivå

30 dBA

45 dBA (nattetid)

vid fasad

55 dBA

-

uteplats

-

70 dBA

Inomhus
Utomhus

Tabell 1 - Riktvärden

Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

3.2

TILLÄMPNING AV RIKTVÄRDEN
Planerad ny bebyggelse skapas för järnvägsändamål, centrumändamål, kontor och
utbyggnad av högskola. Då föreslagen bebyggelse inte innehåller bostäder kan inte
Göteborgs Stads kommunala tillämpning av trafikbuller användas, ny bebyggelse ska
klara krav enligt BBR med akustiska krav specificerade i Svensk Standard SS 25268. I
standarden finns inga krav på högsta tillåtna ljudnivå vid fasad eller uteplats för planerad
bebyggelse, istället anges krav på dimensionerande ljudnivå inomhus för olika typer av
utrymmen. Krav på ljudnivå vid uteplatser finns enligt Göteborgs Stads tekniska anvisning
ARR-0534 ” Ljudkrav i förskolor och skolor” för förskolor och skolor men inte för
gymnasial eller högre utbildning.
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4

UNDERL
LAG
Trafikutform
mning och fö
örslag på kom
mmande beb
byggelse är i ett tidigt skeede vilket medför
att projekte
et saknar fulls
ständigt unde
erlag för flera
a väsentliga indata.

4.1

TRAFIKUNDERLAG
G
Prognos fö
ör trafikflöden
n för vägtrafikk och spårtra
afik i anslutning till planom
mrådet har
tillhandahå
ållits av WSP.

4.1.1 VÄGTRAFIIK
Vägtrafikflö
öden har häm
mtats ur WSP
P redovisning
g ”VMD och ÅDT Haga 22035”, datera
ad
2013-11-11
1 och inklude
erar prognoss för framtida busstrafik.
Hastighet på
p samtliga vägar
v
har sattts till 50 km//h.
4.1.2 SPÅRVAGN
NSTRAFIK
Spårvagnstrafikflöden har
h hämtats ur WSP redo
ovisning i ”VM
MD och ÅDT
T Haga 2035
5”,
daterad 2013-11-11.
Maxhastigh
heten för spå
årväg på kolle
ektivtrafikkörrfält är enligt utredningenn "Ny spårväg på
Hisingen"1 50 km/h. Ha
astighet på sa
amtliga spår har därför sa
atts till 50 km
m/h men kom
mmer
ara betydligt lägre för visssa delsträck
kor.
sannolikt va

4.1.3 KART- OCH
H TERRÄNGMATERIA
AL
Planläget fö
ör befintliga byggnader o
och terrängm
modelleringen
n bygger på ddigitalt
kartmateria
al erhållet frå
ån Stadsbygg
gnadskontore
et, Göteborgs Stad.
Modellen har
h byggts utifrån befintlig
g grundkarta samt kompletterats medd skiss på
föreslagen bebyggelse via SBK.
4.1.4 NULÄGESB
BESKRIVN ING
Som underrlagsmateriall för nuläges beskrivning har Stadsbyg
ggnadskontooret tillhanda
ahållit
resultat från bullerkartlä
äggningen so
om Göteborg
gs Stad geno
omförde 200662, där
ekvivalenta
a ljudnivåer från väg- och
h spårtrafik in
nom Göteborrgs kommun redovisas. I figur
2 och 3 red
dovisas ekviv
valenta ljudn ivåer inom planområdet
p
för
f väg respeektive
spårvagnsttrafik. Bullerk
kartläggninge
en finns inte i sammanlag
grat format.
Grundat på
å att trafikökn
ningen i stortt har varit ma
arginell mella
an 2006 och 2013, där
vägtrafiken
n sjönk någott efter 2006 fför att sedan återhämta sig,
s har kartlääggningen
bedömts so
om tillräcklig för en nuläg
gesbeskrivnin
ng. Göteborg
gs Stad arbettar med en
uppdaterad
d kartläggning som plane
eras redovisa
as under 2014.
1
2

Ny spårvä
äg på Hisingen, Huvudra
apport Dnr 18
895/11. Trafikkontoret, Gööteborgs Sta
ad.
”Göteborg
gs Stad – Bu
ullerkartläggn
ning”, Dok.nrr. R01-E2100
0
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Planområde
et
Hagakyrkan
n
Haandelshögsko
olan

Figur 2 – Utdrrag ur Göteborg
gs Stads bullerka
kartläggning, väg
gtrafik

Nivåerna i området är höga,
h
stora d
delar av områ
ådet har nivå
åer över 65 ddBA. Inom
planområde
et har endas
st begränsad e delar av Hagaparken nivåer
n
under nivåer under 55
dBA.
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Planområde
et
Hagakyrkan
n
Haandelshögsko
olan

Figur 3 – Utdrrag ur Göteborg
gs Stads bullerka
kartläggning, spå
årvagnstrafik

har i nuläge
Nivåerna frrån spårvagn
nstrafiken är måttlig, störrre delen av planområdet
p
et
nivåer unde
er 50 dBA. Göteborgs
G
Sttads bullerka
artläggning ge
enomfördes innan officie
ella
indata för ljjudnivåer från stadens sp
pårvagnar togs fram 2013
3, resultaten från
bullerkartlä
äggningen an
nses därför a
av Miljöförvaltningen inte som helt jäm
mförliga med
nyare beräkningar.
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BERÄKNINGAR
Beräkningarna för vägtrafik har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller3 i beräkningsprogrammet Cadna/A v4.4 där en tredimensionell
terrängmodell modellerats med tillgängligt digitalt kartmaterial som underlag.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och ytor och/eller byggnader påverkar
ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och/eller skärmningar som påverkar
ljudutbredningen ingår i beräkningen.
Beräknade ljudtrycksnivåer är definierade som frifältsvärden där alla beräkningspunkter
har en lätt positiv medvind från ljudkällan. I beräkningarna har alla markytor antagits vara
hård mark.

5.1

BEGRÄNSNINGAR
Beräkning av buller från väg- och spårbunden trafik enligt de Nordiska
beräkningsmodellerna utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller
accelererande trafik vid korsning eller busshållplats.
Beräkningsmodellerna baserar beräkningarna på ett tänkt medvindsfall från ljudkällan till
mottagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. Vid kartläggning av
vägtrafikbuller kan situationer uppstå där den redovisade ljudnivån har delbidrag från
olika väderstreck och således baserats på en orimlig vädersituation.
I den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller anges att modellens giltighet är
begränsad till avstånd upp till 300 meter från vägen och att den har en standardavvikelse
på ca 5 dB på 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande.
I den nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik anges att modellens
giltighet är begränsad till avstånd upp till 300 meter från spår och att den har en total
noggrannhet på ca +/-3 dB på 300-500 meters avstånd från spåret.

5.2

SAMMANLAGRING
Ekvivalenta ljudnivåer kan inte adderas för att bedöma det totala ljudets upplevda
störning på grund av ljudkällornas olika karaktär, däremot kan den sammanlagrade
ekvivalenta ljudnivån användas som underlag för dimensionering av fasader.
Maximala ljudnivåer adderas inte eftersom det skulle baseras på ett orimligt fall där två
trafikslag når en maximal ljudnivå från samma punkt vid samma tillfälle.

3

”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996”, Naturvårdsverket, Rapport
4653, 1996.
repo001.docx 2012-03-29

8 (10)
RAPPORT
2014-02-04
TRAFIKBULLERUTREDNING – VÄSTLÄNKEN/STATION HAGA

6

SLUTSA
ATSER
Beräkningssresultat redo
ovisas i bilag
ga 1-5. Indata
a för planera
ad bebyggelsse, trafikföring och
trafikflöden
n är i ett tidigtt skede; resu
ultaten bör dä
ärför ses som
m mer översiiktliga och
användas med
m inriktnin
ng att studera
a var ljudnivå
ån är lägre eller högre inoom planområ
ådet.

6.1

EKVIVALENTA LJUDNIVÅER
För den fyssiska planerin
ngen är det d
den ekvivale
enta ljudnivån
n som komm
mer vara styra
ande.
Riktvärden inomhus kan i princip al ltid erhållas med hjälp av
v omsorgsful l dimensione
ering
av fasadko
onstruktion, fö
önster och utteluftsdon.
Inom plano
området berä
äknas flera fa
asader få niv
våer över 65 dBA, främst fasader läng
gs
med Sprän
ngkullsgatan och för fasad
der som vettter mot Södra
a Allégatan. Ekvivalenta
ljudnivåer beräknas
b
varra relativt ofö
örändrade ino
om planområ
ådet jämfört med nulägett,
vissa skillnader som läg
gre framtida nivåer vid sö
ödra delen av
v Hagaparkeen (Vasagata
an)
noteras.
nt ljud från tung trafik, inkkl. bussar, bö
ör beaktas vid
d dimensioneering av fasa
ader.
Lågfrekven

6.1.1 FÖRESLA
AGEN BEBY
YGGELSE
För föreslagen bebygge
else söder om
m Vasagatan
n beräknas fasaderna
f
moot Vasagatan
n och
Haga kyrko
ogata få nivå
åer över 55 d BA men und
der 65 dBA fö
ör samtliga vvåningsplan.
Huvuddelen av föreslag
gna byggnad
ders fasader får nivåer un
nder 60 dBA från vånings
splan
4 och uppå
åt. I norr och i väst får byg
ggnaden ljud
dnivåer under 50 dBA på ungefär hälfften
av fasadern
na, tät ansluttning till intill iggande beb
byggelse kan ge ytterligarre förbättring
g.
Höjden på byggnaden, 9 (befintlig h
höjd), 18 elle
er 27 meter, har
h ingen invverkan på
befintliga bostäder
b
läng
gs Haga kyrkkogata, reflek
ktioner från de
d högre vånningsplanen får
f
endast en marginell
m
inv
verkan.

227m
18
8m
9m

Figur 4 – Fasa
adnivåer vid befintliga bostäderr längs Haga ky
yrkogata (vy från
n söder) för olikka byggnadshöjd
der

Planerade byggnader i den norra de
elen av plano
området, norrr och söder om Nya Allé
én,
beräknas få
å ljudnivåer över
ö
60 dBA
A på samtliga
a fasader, me
ed flera fasadddelar med nivåer
n
över 65 dB
BA. Endast en
n fasad för e
en av byggna
aderna får niv
våer under 555 dBA, ingen
n
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fasaddel når ljudnivåer under 50 dBA. Ljudnivåer kan eventuellt förbättras om man
arbetar vidare med byggnadernas utformning och åtgärder i trafikföring.

6.2

MAXIMALA LJUDNIVÅER
Den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA på de flesta fasader inom planområdet.
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BILAGA 1
Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)
Ekvivalent ljudnivå

Föreslagen bebyggelse
2 meter över mark

< 45 dBA (tyst sida)
< 50 dBA (ljuddämpad sida)
> 50 dBA
> 55 dBA (ljuddämpad sida krävs)
> 60 dBA (ljudklass B krävs)
> 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för
trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-011
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16

BILAGA 2
Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)
Maximal ljudnivå

Föreslagen bebyggelse
2 meter över mark

< 70 dBA
> 70 dBA

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för
trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-011
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16

BILAGA 3
Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)
Ekvialent ljudnivå
Föreslagen bebyggelse
Norra delen av planområdet

3D
< 45 dBA (tyst sida)
< 50 dBA (ljuddämpad sida)
> 50 dBA
> 55 dBA (ljuddämpad sida krävs)
> 60 dBA (ljudklass B krävs)
> 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för
trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16

BILAGA 4
Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)
Ekvialent ljudnivå
Föreslagen bebyggelse
18m byggnadshöjd

3D
< 45 dBA (tyst sida)
< 50 dBA (ljuddämpad sida)
> 50 dBA
> 55 dBA (ljuddämpad sida krävs)
> 60 dBA (ljudklass B krävs)
> 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för
trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16

BILAGA 5
Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)
Ekvialent ljudnivå
Föreslagen bebyggelse
27m byggnadshöjd

3D
< 45 dBA (tyst sida)
< 50 dBA (ljuddämpad sida)
> 50 dBA
> 55 dBA (ljuddämpad sida krävs)
> 60 dBA (ljudklass B krävs)
> 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för
trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16

