
RAdgivande ingenjorer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rapport 7827-ARev. 2018-12-0TlBjiirn Olsson / Torbjorn Lordn

Tratikhullerutredning infiir bygglov fiir fastigheten
Skflrby 2:3
Rev. 2018-12-07: Andring viignanur, Endring trafikuppgifter, flndring bilagor p& grund av
justerade trafikmtingder viigtrafik. Andring fotnot redovisning frfln vilket uppriikningstal som

viigtrafik iir beriiknad fi6n.

Till denna rapport tillhtir bullerkartor: 7827-l till 3

I denna rapport redovisar vi giillande riktvtirde, berdkningsmetod, fiirutstittningar samt

beriiknade ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivfler utomhus vid fasad och vid uteplatser.
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I Bed0mningsgrund

Trafikbuller utomhus
I Ftirordning om trafikbuller vid bostrider SFS 2015:216 anges riktviirden for ljudnivt
utomhus frfln trafik. Dflrtill faststiills i forordning SFS 2017:359 beslut om hojda riktvflrden,
tindringama giiller frfln och med 1 juli 2017.

Frirordning SFS 201:216:s avsnitt "Buller frfln spflrtrafik och vfigar", inklusive fdreskrivna
iindringar enligt SFS 2017:359, lyder som ftiljer:

" 3 $ Buller frdn spfrrtrafik och vrigar brir inte riverslcrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivd vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 5A dBA elwivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudnivd vid en uteplats
om en sddan anordnas i anslutning till byggnaden,

Ftir en bostad om hrigst i 5 kvadratmeter griller i strillet frir vad som anges i forsta stycket I
att bullret att bullret inte brir dverstiga 65 dBA ekvivalent ljudntvd vid bostadsbyggnadens

fasad.

4 S Om den ljudnivd som anges, 3 $ firsta stycket I rindd dverskrids bor
l. minst halfien av bostadsntmmen i en bostad vara vrinda mot en sida drir 55
dBA elwivalent ljudnivfr inte riverskrids vidfasaden, och 2. minst hrilften av
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bostadsrummen rir vtinda mot en sida drir 70 dBA maximal ljudnivfi inte
riverslcrids mellan kl. 22:00 och 06:00 vidfasaden.

Vid en sddan rindring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 $ fiirsta stycket 3 a plan' och

bygglagen (2010:900) griller istrilletfir vad sorn anges ifr)rsta stycket att I. att minst ett
bostadsrum i en bostad bOr varavrint mot en sida drir 55 dBA ekvivalent ljudnivd inte

riverslcr ids vid fas aden.

5 $ Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivfr som anges i 3 $ ftirsta stycket 2. tindd
riverskrids, brir nivdn inte riverslcridas med mer rin I0 dBA maximal ljudnivdfem gdnger per
timme mellan kl. 06:00 och 22.00."

Ljudnivfl inomhus
Plankartail anger att om ljudnivt vid fasad dverskrider 60 dBA ska ljudnivfl inomhus i

bostadsrum upprylh BBR avseende ljudisolering mot trafik eller yttre annan yttre ljudkfilla.

Tahell 1. Krav for ljudkfl[or inomhus fr6n yttre ljudkiillor, ljudklass B enligt 25267.

Maximal ljudniva
kl 22-06

I utrymme ftir somn, vila eller daglig 45 dBA

samvaro

I utrymme fdr matlagning eller personlig

hygien

2 Beriikningar
Beriikningarna utfordes i programmet SoundPLAN version 8"0 (uppdatering 2018-11-19).

Kartmaterial och trafikdata har lagrats som en tredimensionell modell. Modellen utgors i
huvudsak av viigar, terriingmodell, markens akustiska egenskaper, byggnader film.
Bertikningsmetodema som vi anviinder iir Nordisk berflkningsmodell. l'2

Ljudnivfler vid fasad iir beriiknade som frifiiltsvhrden.

Ekvivalent A-viigd ljudnivfl frfln viigtrafik och spflrtrafik iir beriiknade separat och har adderat

med en ensrgiaddition fbr vardera trafikslag 6ver hela dygnet.

Maximal ljudnivfl frfln viigtrafik har beriiknats som den femte hOgsta A-vdgda maximala
ljudnivfln under timmen med mest trafik under dag och kvtill (06-22) respektive natt (22-06).

Vi har antagit att timmen med mest trafik, respektive nattperioden, innehflller 1l o/o av

dygnets trafik, samt att trafikens sammansiittning tir normalflordelad.

I Naturvflrdsverket, "Vfigtrafikbuller - Nordisk berfikningsmodell, reviderad 1996"
2 Naturvflrdsverket, "Buller frfln sp6rburen trafik - Nordisk beriikningsmodell"
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3 Trafikuppgifter
Vtig- och spflrtrafikdata har erhflllits frfln Trafikverket. Vdgtrafik har rtiknats upp till
prognosticerad trafik for 20403 och for spflrtrafft har prognosticerad trafik fdr 2040 tagits frfln
Trafi kverkets dokument "trafi kuppgi ft er_bullerjrogno s_och_t l 8_20 1 8 0 709 " som finns

tillgiinglig pfl Trafikverkets hemsida.a

Tabell2 Prognosticerad viigtrafik till61 2040

vag Fordon Tunga Hastighet

Aor
r979

r 188

6382

7735

6581

6999

Km/h

Norra Annebergsviigen

Sodra Annebergssvilgen

G0tehorgsvtigens

Griteborgsviigen6

Alvsakersviigen

Avfart frf;n
Goteborgsvtigen

50

50

60

60

50

50

%

4

6

5

5

7

6

TflStyp Antal Medelltingd Maxliingd Hastighet

Resandetfig [X 60]

Godstfig [S-gods]

Resandetflg [X3l/X321

Resandetflg [X50]

Resandeteg [X55]

Anr
I

28

68

52

16

meter

170

576

160

160

ll0

meter

170

750

240

r60

110

Km/h

160

100

180

180

180

4 Resultat
Resultaten redovisas i bilaga 1-3.
Friftiltsnormerad ekvivalent ljudnivfl frfln trafft redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2 for fasad

och uteplats. Frifiiltsnormerad maximal ljudnivfl frfrn trafik redovisas i Bilaga 3 for uteplats.

5 Kommentarer
Fasadnivfler
De planerade byggnaderna uppfyller ftirordningen om fasadnivfrer pfl maximalt 60 dBA
ekvivalent ljudnivfl fr&n trafik.
For tre av husen har det varit nddviindigt att med hjfl$ av tekniska hjElpmedel, i det har fallet
inglasning av balkong dflr vi har riiknat pfl et7lYo-ig inglasning av balkongen for att kunna
uppfflla forordning SFS 2015:216 t.om SFS 2017:359.

3 Enligl Trafi kverkets uppriikningsrnodell EVA
a www.trafikverket.se
5 Striickan norr om Alvsfrkersviigen.
6 Striickan srider om Alvsflkersviigen.
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Uteplatser
Med lrjfllp av en 7S%-ig inglasning av balkonger uppfylls forordning SFS 20fi:216 t.om SFS

2017:359 ftir uteplatser diir balkongerna tir rtiknade som enskilda uteplatser. Berfiknings
punkter ftir uteplatser Eir placerade 1,5 meter over balkonggolv enligt praxis.
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Bullerka rta 78?.7 -L ny vHg

Bilaga 1

Sklrby 3:2

Framtida Bullersituation 2040
Vdg- och jdrnvdgstrafik

Ekvivalenta A-vdgda ljudnivSer vid
fasad (frifdltsvirden)

Ekvivalent ljudtrycksn ivi
LAeq [dBAl

45<
50<
55<
60<

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60

Forklaringar

0

Nya byggnader

6vriga byggnader

Balkong

Berfikningspunkt fasad

Berdkningspunh frif5lt

Nivetabell
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Bullerkarta 7827-2 ny vig
Bilaga 2

Skfirby 3:2

Framtida Bullersituation 2040
Vdg- och jirnviigstrafik

Ekvivalent A-vdgda ljudnivier vid
uteplats (frifdltsvdrden)

Ekviva lent ljudtrycksnivi
LAeq [dBA]

45<
<= 45
<= 50
<= 55
<= 50

50

55
50

Fdrklaringa r

Nya byggnader

6vriga byggnader

Balkong

Berfikningspunkt fasad

Berfr kningspunh frifdlt

Niv6tabell
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Bullerkarta 7827-? ny vEg
Bilaga 3

Skf,rby 3:2

Framtida Bullersituation 2040
Viig- och jiirnviigstrafik

Maximala A-vdgda ljudnivier vid
uteplats (frif6 ltsvirde n) for vdgtrafik
och tigtrafik separat

M axi m al ljudtrycksnivA

LAFma* [dgA]

55
50
55

70

<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

Forklaringar

I
Nya byggnader

Ovriga byggnader

Balkong

Berikningspunkt fasad

Berdkningspunkt frifilt

Nivatabell
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