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1 Sammanfattning 

COWI har av Projektutsikter i West AB fått i uppdrag att utföra en bullerutredning 

för en detaljplan i Stenungsunds centrum. Uppdragets mål är att ta fram en kom-

plett bullerutredning för att visa att detaljplanen är genomförbar med avseende på 

trafikbuller och industribuller. Bullerutredningen omfattar två bostadsbyggnader, ett 

lamellhus (hus A) och ett höghus (hus B). 

En framtida situation för år 2035/40 (väg- respektive tågtrafik) har beräknats för 

planområdet. Resultaten för planerade bostäder har jämförts med gällande riktvär-

den enligt förordningen om trafikbuller, SFS 2015:216. Bedömningen av industri-

buller har jämförts med Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhets-

buller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder från 2015. 

Bullerproblematiken bedöms i huvudsak vara vägtrafikbuller från Göteborgsvägen. 

Resultaten av utredningen visar följande:  

› Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dBA) klaras för hus A vid 

samtliga fasader.  

› Punkthuset (hus B) klarar riktvärdet i större delen av huset förutom vid den 

östra fasaden mot Göteborgsvägen och järnvägen. Riktvärdet för dygnsekvi-

valent ljudnivå för tyst sida (55 dB(A)) överskrids för dessa lägenheter. Rikt-

värdet för mindre bostäder om högst 35 m² klaras generellt. 

› Maximala ljudnivåer nattetid om 70 dBA behöver klaras för de lägenheter som 

inte klarar den dygnsekvivalenta nivån vid fasad. Riktvärdet klaras vid tyst 

sida för dessa.  

› Möjlighet till uteplatser där riktvärdet innehålls finns vid tak/gårdsterrasser och 

vid Kulturparken.  

› Utifrån underlag om industribuller är COWIs bedömning att industribuller inte 

har någon betydande påverkan på ljudnivåer inom planområdet. Utredningen 

som denna bedömning baseras på är dock gjord 2008 och avser en höjd på 

1,6 meter. Punkthuset har en höjd på över 50 meter. Vid denna höjd kan på-

verkan från industribuller vara större. 

  



 

 

     
 6  RAPPORT BULLER 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A124162/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A124162-4-02-RAP001_DP Stenungsunds centrum.docx 

2 Bakgrund och uppdrag 

COWI har av Projektutsikter i West AB fått i uppdrag att utföra en reviderad buller-

utredning för en detaljplan i Stenungsunds centrum. Ett nytt planförslag har tagits 

fram och uppdaterade bullerberäkningar behövs. Figur 1 visar situationsplanen för 

området enligt förslag daterat 2019-04-24, här visas även antal våningsplan i hu-

sen.  

 

Figur 1.  Situationsplan för Stenungstorg enligt förstudie, förslag skickat till COWI 

20190424. Röda polygoner motsvarar planerad bebyggelse. 

 

Bullerutredningen omfattar två bostadsbyggnader, ett lamellhus och ett höghus. 

Bullerutredningen omfattar beräkningar av trafikbuller (både väg- och tågtrafik) och 

en bedömning av industribullersituationen utifrån tidigare genomförd kartläggning.  

Planlösning för normalplan för de två husen presenteras i figurerna nedan: 

 

Figur 2.  Planlösning (normalplan) för hus A, lamellhuset 
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Figur 3.  Planlösning (normalplan) för hus B, höghuset. Med smålägenheter vid fasad mot 

öster. 

I det nya planförslaget planeras tre takterrasser, och en gårdsterrass (se gårdster-

rass i figur 3) vars placering visas i rött i figuren nedan. De blåa markeringarna vi-

sar terrasser som är under utredning, vad gäller t ex mark och miljö, men som 

eventuellt kommer att ingå i denna plan. Dessa ingår i denna bullerutredning. 

 

Figur 4.  Terrasser (gemensamma uteplatser) i nuvarande planförslag visas i rött. Blå 

markeringar visar förslag på terrasser som eventuellt kommer att ingå i vidare 

utredning, och där bullersituationen utreds här. Bild ut terrängmodell. 

3 Förutsättningar  

I detta kapitel redovisas använda underlag, beräkningsmetoder och metodiken i 

beräkningsgången. 
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3.1 Underlag 

Underlag till beräkningarna har delvis levererats av Ramböll AB och Projektutsikter 

i West AB och delvis inhämtats från Metria (2018-08-20). Underlaget har varit föl-

jande: 

› Situationsplan  

› Trafikdata för dagens trafik (utförda av Trafikia 2017) i excel och pdf format 

(lev an Ramböll 2018-08-16). 

› Framtida trafiksiffror för vägtrafik från Trafikutredningen för Stenungsunds 

centrum  (2017-10-02, lev av Ramböll 2018-08-16) 

› Framtiden busstrafik från Dubbelt upp! (lev av Ramböll 2018-08-16) 

› Trafikskiss (dwg-format. lev av Ramböll 2018-08-16). 

› Situtationsplan (dwg-format. lev av Strategisk arkitektur 2019-03-26). 

› Planlösning, normalplan (pdf. lev. av Strategisk arkitektur 2019-03-26) 

› Trafikverkets bullerprognos 2040 för tågtrafik (excelfil daterad 2018-07-09) 

› Markdata i form av laserdata från Metria (2018-08-20) 

› Fastighetskartan (inkl befintliga byggnader) från Metria (2018-08-20) 

› Industribuller – hänvisning till kommunens karttjänst  (Ramböll 2018-06-18) 

(http://karta.stenungsund.se/spatialmap?) som visar isolinjer för industribuller 

beräknade 2008 

› Illustration över takterrasser (pdf lev av Projektutsikter i West AB, 2019-04-17) 

Den framtida situationen har satts till år 2035/40 enligt rekommendationer från Bo-

verket som rekommenderar ca 15 års framförhållning. Den statliga vägen 160 har 

omräknats till 2035 års trafikflöden med hjälp av Trafikverkets uppräkningstal som 

uppdaterats 201804011. Trafiksiffror som har använts i beräkningarna för vägtrafik 

för år 2035 samt dagens trafikflöden anges i tabell 1 nedan. Trafik på närliggande 

parkeringsplatser har inte inkluderats i beräkningen. 

 

                                                      
1 Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060. PM med ärendenummer 

TRV 2017/58771, dokumentdatum 2018-04-01 
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Tabell 1:  Trafikunderlag för dagens trafik år 2017 och uppräknade värden för år 2035  

Väg Avsnitt ÅDT         

(f/dygn) 

Andel tung  

trafik (%) 

Skyltad 

hastighet (km/h) 

  Nutida  

 2017 

Fram-

tida 

2035 

Nutida  

2017 

Fram-

tida 

2035 

Nutida  

2017 

Fram-

tida 

2035 

Göteborgsvägen Norr om Dot-

eredsvägen och 

Strandvägen 

14 100 14 500 7 6 50 50 

Göteborgsvägen Mellan Doteredsvä-

gen och Strandvä-

gen I norr till mit-

tinfarten 

16 600 13 500 5 6 50 40 

Göteborgsvägen Från mittinfarten till 

södra rondellen vid 

de nya byggnaderna 

12 000 14 500 6 6 50 40 

Göteborgsvägen Från södra rondellen 

söderut 

14 900 19 500 5 6 50 40 

Strandvägen  1 500 5 000 4 6 30 30 

Infart från 

Strandvägen 

  5 000  6  40 

Mittinfarten  5 400 4 000 6 6 50 40 

Söderinfarten - 

rondell 

 2 700 7 000 6 6 50 40 

Lokalgata i syd-

väst 

Mellan södra ron-

dellen och punkthu-

set 

i.u. 200 i.u. 0 i.u. 30 

Lokalgata i syd-

väst 

Längs med hus 1:s 

södra fasad 

i.u. 10 i.u. 0 i.u. 30 

Väg 160 Bron över till Ste-

nungsön 

19 200 23 200 7 9 70 70 

 

Hastigheten på Göteborgsvägen har sänkts till 40 km/h i beräkningen mellan kors-

ningen Stenunge allé/Göteborgsvägen upp till cirkulationsplatsen vid 

Stenungsunds station i enlighet med förslaget i trafikutredningen2. 

 

Dygnsfördelning har ansatts till 80/15/5% över dag, kväll och natt för samtliga 

vägar baserad på trafikmätningar på Göteborgsvägen.  

 

Enligt Dubbelt upp! (Västtrafik 2010) kommer busstrafiken till centrala 

Stenungsund öka till 487 dubbelturer per dag.  

 

                                                      
2 Trafikutredning – Stenungsund centrum. Ramböll 2017-10-02 
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För tågtrafiken på Bohusbanan har Trafikverket upplyst tågmängder för Bullerpro-

gnos 2040 för ett årsmedeldygn i Tabell 2. Hastigheten för tåg har satts till 50 

km/h, baserat på riskutredning för Stenungsunds centrum daterad 2019-03-28 

(Riskanalys avseende transport och farligt gods, Norconsult). 

 

För maximala nivåer nattetid har passagerartåg använts, eftersom endast ett eller 

två godståg passerar under nattetid. 

 

Tabell 2 Tågmängder och hastigheter för Bullerprognos 2040 har erhållits av Trafikverket 

för ett årsmedeldygn (Trafikverket, 2018-03-19) 

Järnväg Antal/dag Medellängd 

(m/tåg) 

Maxlängd 

(m/tåg) 

Hastighet 

(STH) 

Gods 3 435 540 50 

X50-54 72 80 160 50 

 

3.2 Beräkningsmetod och genomförande 

Beräkning av trafikbuller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN vers-

ion 8.0 (uppdatering 2017-10-09). Beräkningsprogrammet använder Naturvårds-

verkets beräkningsmetoder för buller från vägtrafik (rapport 4653) och spårtrafik 

(rapport 4935).  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på avstån-

det från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik beror på avståndet och be-

döms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 - 500 m avstånd.  

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste for-

donspassagen. Vid vägar med upp till 100 tunga fordon per dygn har maximal ljud-

nivå från personbilar använts vid beräkning av maximal ljudnivå för uteplats. Vid 

vägar upp till 200 tunga fordon per dygn har maximal ljudnivå från personbilar an-

vänts vid beräkning av maximal ljudnivå vid fasad nattetid. 

Fasadberäkningar motsvarar frifältsvärden, utan reflektion från egen fasad, och vi-

sar ljudnivåer per våningsplan med ett avstånd på 5 meter mellan beräkningspunk-

ter i sidled. Resultaten kan jämföras direkt med riktvärden vid fasad och även där 

balkonger är bostadens uteplats.  

För att visa ljudnivåer på takterrasser beräknas receptorpunkter. 

Beräkningsområdet anses vara mjuk mark bortsett vägar, parkering och vatten, 

som anses vara hård mark. 
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Beräkningar har gjorts för ett framtida scenario om år 2035 för vägtrafik och 2040 

för tågtrafik. I scenariot är vägarna ombyggda och en ny rondell har anlagts intill de 

nya bostadsbyggnaderna. Busstrafiken åker in till ett nytt resecentrum som kom-

mer att byggas mellan järnvägen och Göteborgsvägen. Någon ny byggnad för re-

secentrumet har inte lagts in i modellen. För tågtrafiken, som i framtiden också 

kommer att få en ny station intill, har planer för en ny tågstation inte tagits med i 

beräkningen utan motsvarar dagens situation, däremot har hastigheten för tåg 

sänkts jämfört dagens situation (med hänvisning till riskutredningen, se avsnitt 3.1). 

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 

Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade den 2 ja-

nuari 2015 eller senare ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade rege-

ringen om en höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder 

(SFS 2017:359). Det befintliga riktvärdet på 55 dBA höjdes till 60 dBA och riktvär-

det för små bostäder (upp till 35 m²) höjdes från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna 

trädde ikraft den 1 juli 2017 men avser även planer startade den 2 januari 2015 el-

ler senare. 

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 

olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid plan-

läggning. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bul-

lervärden. 

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken samt kopplar till 

plan- och bygglagen genom bestämmelserna i 3–8 § i förordningen som ska tilläm-

pas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 

hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Med hänsyn till det bedöms 

riktvärdena i förordningen motsvara lagstiftarens bedömning om när risk för männi-

skors hälsa föreligger. 

Figur 5 nedan visar riktvärdena enligt trafikbullerförordningen och ändringarna som 

innebär en höjning av riktvärdena. 

Buller från spårtrafik och vägar 

 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en så-

dan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 

1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fa-

sad. Förordning (2017:359). 

 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvi-

valent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
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 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljud-

nivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bo-

stadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-

skrids vid fasaden. 

 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 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. 
 

Figur 5  Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 och SFS 2017:359 

 

Kort sammanfattat innebär förordningen följande: 

› Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 

fasad inte överskrider 60 dB(A)  

› För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 

nivå vid fasad 

› Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av bo-

stadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå 

nattetid om 70 dB(A) 

› Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 

70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå. 

› Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften 

av bostadsrummen. 

4.2 Industrier 

För nya bostäder där detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 

görs olägenhetsbedömning enligt Boverkets vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder från 20153. 

Enligt Boverkets vägledning är utgångspunkt för olägenhet vid bostäder 50 dBA 

dagtid (kl 06-18), 45 dBA kvällstid (kl 18-22) och 40 dBA nattetid (kl 22-06). Nivå-

erna gäller utomhus vid fasad.  

  

                                                      
3 Boverket (2015). Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder. Karlskrona: Boverket. Rapport 2015:21. ISBN 978- 

91-7563-258-2. 
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5 Beräkningsresultat trafikbuller 

Resultat från beräkningarna för framtida situation är fördelat på ljudnivåer vid fasad 

och ljudnivåer för eventuella uteplatser såsom takterrasser och balkonger. Samt-

liga resultat under detta kapitel redovisas i större format i separat bilaga. 

Ljudnivåer vid fasad återges som dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå nat-

tetid LAFmax,22-06.  Nivåerna redovisas som frifältsvärden i 2D- och 3D-vyer enligt det 

underlag som beräkningarna är baserade på.  

Ljudnivåer inom området (uteplats) återges på bullerkartor som ett dygnsmedel-

värde LAeq,24h och maximal nivå LAFmax, ej frifältsvärden. Ljudnivåer inom skolgården 

återges som ekvivalent- och maximal ljudnivå dagtid.  

Genomgående i nedanstående redovisning är att grön/ljusgrön färg indikerar att 

ställt riktvärde innehålls. 

5.1 Bostäder - Ljudnivåer vid fasad 

Ljudnivå vid fasad bedöms enligt 3 § 1 i SFS 2015:216 och enligt regeringens be-

slut om nya riktvärden för trafikbuller (SFS 2017:359). Innehålls beräknade värden 

i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 60 dB(A) bedöms planerad byggnation klaras som hel-

het utan avsteg enligt 4 §. 

5.1.1 Dygnsekvivalenta nivåer 

Nedan i Figur 6 till Figur 8 redovisas beräknade dygnsekvivalenta nivåer vid fasad 

för planerade byggnader inom området som 3D bilder.  

Grön/ljusgrön markering vid fasad innebär att LAeq,24h är lika med eller lägre än rikt-

värdet 60 dB(A).  

Hus A (lamellhus i väst) klarar riktvärdet 60 dB(A) vid samtliga fasader. Den högsta 

beräknade ljudnivån är 57 dB(A) som förekommer på fasad mot Göteborgsvägen 

och järnvägen i öster (se Figur 7).  

Hus B (punkthuset) klarar riktvärdet i större delen av huset förutom vid östra fasa-

den mot Göteborgsvägen och järnvägen. Den högsta beräknade ljudnivån är där 

61 dB(A). Riktvärdet för mindre bostäder om 35 m² klaras. Riktvärdet överskrids för 

1 hörnlägenhet i nordost, och 4 hörnlägenheter i sydost, där tyst sida inte uppnås. 

För att kunna ha möjlighet att bygga större lägenheter mot öster som når en tystare 

sida för minst hälften av bostadsrummen, föreslås tekniska lösningar eller buller-

skyddsåtgärder vid trafikkällorna (vägen och järnvägen). 
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Figur 6 Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden. 3D vy från norr. 

 

Figur 7. Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden. 3D vy från sydost. 
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Figur 8 Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden. 3D vy från syd. 

 

5.1.2 Maximala nivåer, vägtrafik natt  

Maximala ljudnivåer nattetid om 70 dBA behöver klaras för de lägenheter som inte 

klarar riktvärdet 60 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå eller 65 dBA för små lägen-

heter på max 35 m². Det är endast aktuellt för punkthuset om man vill anordna 

större lägenheter mot öster.  

Den högsta maximala ljudnivån beräknas till 71 dBA och kommer från vägtrafik. 

För hörnlägenheterna i hus B där dygnsekvivalent ljudnivå överskrids, klaras rikt-

värdet för maximal ljudnivå om 70 dB(A) vid tyst sida. 

Figur 9  till 11 visar maximala ljudnivåer nattetid från vägtrafik, som är dimension-

erande.  
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Figur 9 Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid (kl 22-06) som frifältsvärden. 3D vy från 

sydöst. 

 

Figur 10 Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid (kl 22-06) som frifältsvärden. 3D vy från 

norr. 
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Figur 11 Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid (kl 22-06) som frifältsvärden. 3D vy från 

syd. 

5.2 Ljudnivåer på uteplatser 

Ljudnivå vid uteplats bedöms enligt 3 § 2 i SFS 2015:216. Innehålls beräknade vär-

den i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 50 dB(A) och LAFmax ≤ 70 dB(A) bedöms planerad 

byggnations uteplatser klaras som helhet utan avsteg enligt 5 §. Grön färg i figu-

rerna indikerar att respektive riktvärde klaras. 

För vägtrafik har dygnsfördelning ansatts till 80/15/5% över dag, kväll och natt för 

samtliga. För vägar med färre än 100 tunga fordon per dygn är lätta fordon dimens-

ionerande för maximala ljudnivåer dagtid. Elva procent av fordonen räknas passera 

under den dimensionerande maxtimmen. 

Maximala ljudnivåer i området domineras av vägtrafik. 

5.2.1 Dygnsekvivalenta nivåer 

Beräkningar av ekvivalenta ljudnivåer visar att överskridande av ekvivalenta ljudni-

våer på eventuella balkonger inträffar på samtliga fasader mot öster (med undan-

tag för en lägenhet i övre delen av hus B) och nästan alla fasader mot söder (med 

undantag av några lägenheter i hus A), se Figur 12. För punkthuset finns de bästa 

förutsättningar för balkonger på fasaden som vetter mot väster (Figur 13). För hus 

A finns bäst möjlighet för balkonger mot syd och väst.  

Riktvärdet överskrids på takterrasserna med undantag för de två övre terrasserna i 

hus B, se Figur 15. Åtgärder i form av inglasning är ett förslag som kan möjliggöra 
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takterrasser där riktvärden överskrids, se vidare i avsnitt 5.2.3. Ett annat förslag är 

att vidta bullerskyddsåtgärder vid källan. 

Kulturparken finns strax söder om hus A. Ekvivalenta ljudnivåer klarar riktvärdet 

inom en stor del av parkområdet (Figur 15).   

 

Figur 12 Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden för balkongen och tak-

terrasser (frifältsvärde). 3D vy från sydost. 

 

Figur 13 Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden för balkongen och tak-

terrasser (frifältsvärde). 3D vy från nordväst. 



 

 

     

RAPPORT TRAFIKBULLER 

 

 

 19  

http://projects.cowiportal.com/ps/A124162/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A124162-4-02-RAP001_DP Stenungsunds centrum.docx  

 

 

Figur 14.  Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som frifältsvärden för balkongen och tak-

terrasser (frifältsvärde). 3D vy från syd. 

 

 

Figur 15 Dygnsekvivalenta ljudnivåer på kulturparken och vid takterrasser (ej frifältsvärde 

i närhet av fasad). 
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5.2.2 Maximala nivåer, uteplats  

Maximala ljudnivåer klaras till stor del vid samtliga fasader, se Figur 16 och Figur 

17. Överskridanden sker vid punkthuset på fasad som vetter mot öster. På takter-

rasser klaras riktvärdet för maximal ljudnivå på hela ytan.  

På kulturparken strax söder om hus A klaras riktvärdet för maximala ljudnivåer 

inom delar av parkområdet (Figur 18). 

 

Figur 16 Maximala ljudnivåer vid fasad från tågtrafik (godståg) för balkongen och takter-

rasser (frifältsvärde). 3D vy från sydost. 
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Figur 17 Maximala ljudnivåer vid fasad från tågtrafik (godståg) för balkonger och takter-

rasser (frifältsvärde). 3D vy från nordväst. 

 

 

Figur 18 Maximala ljudnivåer på kulturparken från vägtrafik (ej frifältsvärde i närhet av fa-

sad) 
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5.2.3 Dygnsekvivalent ljudnivå på takterrasser med skärm 

Här visas beräkningsresultat för terrasser om bullerskärm (inglasning) används vid 

terrasserna. I beräkningarna är skärmens höjd satt till 2 och 4 meter. 

Beräkningarna baseras på bilden som visas nedan, som skickades till COWI i april 

2019. 

 

Figur 19.  Illustration över de två planerade byggnaderna, med inglasade uteplatser på tak-

terrasserna. vy från sydost 

Figur nedan visar att riktvärdet för uteplats klaras på den östra takterrassen på hus 

A, och på de två övre takterrasserna på hus B, se Figur 20 nedan. Om skärmen 

höjs till 4 meter klaras även riktvärdena vid den västra takterrassen på hus A och 

gårdsterrassen (terrassen på lägsta nivån) på hus B, se Figur 21 nedan. 
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Figur 20.  Dygnsekvivalenta ljudnivåer på takterrasser från vägtrafik med 2 meter hög in-

glasning (ej frifältsvärde i närhet av fasad) 

 

 

Figur 21.  Dygnsekvivalenta ljudnivåer på takterrasser från vägtrafik med 4 meter hög in-

glasning (ej frifältsvärde i närhet av fasad) 

 

 



 

 

     
 24  RAPPORT BULLER 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A124162/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A124162-4-02-RAP001_DP Stenungsunds centrum.docx 

6 Utvärdering industribuller 

Planområdet ligger söder om kommunens stora industriområde. En bullerutredning 

av buller från stora industrier utfördes av ÅF år 20084. Resultaten av bullerutred-

ningen presenteras på kommunens karttjänst5. Beräkningarna är gjorda på 1.6 me-

ters höjd. Det finns två skikt, en som visar isolinjer för industribuller dagtid, och en 

som visar industribuller nattetid. De nyplanerade bostäderna i centrala 

Stenungsund faller utanför isolinjen 45 dBA både dagtid och nattetid, se Figur 22 

respektive Figur 23. 

Utifrån detta underlag är COWIs bedömning att industribuller inte har någon bety-

dande påverkan på ljudnivåer inom planområdet. Utredningen som denna bedöm-

ning baseras på är dock föråldrad (gjord 2008) och avser en höjd på 1,6 meter. 

Punkthuset har en höjd på över 50 meter. Vid denna höjd kan påverkan från indu-

stribuller vara större.  

 

Figur 22 Industribuller som ekvivalenta ljudnivåer dagtid i Stenungsund (MUST 2008 av 

ÅF 2009-06-11). Planområdet har inringats på kartan. 

                                                      
4 MUST 2008 Buller. Kartering av buller från industri, trafik och energianläggningar i 

Stenungsund. Rapport 541784-r-A. ÅF, 2009-06-11 

5 http://karta.stenungsund.se/spatialmap? 
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Figur 23 Industribuller som ekvivalenta ljudnivåer nattetid i Stenungsund (MUST 2008 av 

ÅF 2009-06-11). Planområdet har inringats på kartan. 

7 Bedömning 

Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dBA) klaras för Hus A (lamell-

huset) vid samtliga fasader.  

Hus B (punkthuset) klarar riktvärdet i större delen av huset förutom på den östra fa-

saden mot Göteborgsvägen och järnvägen. Den högsta beräknade ljudnivån är 61 

dB(A). Riktvärdet för mindre bostäder om 35 m² som ligger på 65 dBA däremot kla-

ras. I allt är det 5 hörnlägenheter där överskridanden sker. För att kunna ha möjlig-

het att bygga större lägenheter mot öster som når en dygnsekvivalent nivå om 55 

dB(A) och maximal nivå nattetid om 70 dB(A) på minst hälften av bostadsrummen, 

föreslås tekniska lösningar alternativt bullerskyddsåtgärder vid trafikkällorna (vägen 

och järnvägen). Då det är en mindre andel som berörs av överskridande ljudnivåer 

bedöms lokala tekniska lösningar vara en möjlighet. Teknisk lösning här kan exem-

pelvis utgöras av delvis inglasning av balkonger. 

Maximala ljudnivåer nattetid om 70 dBA behöver klaras för de lägenheter som inte 

klarar riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå. Det är endast aktuellt för punkthuset 

om man vill anordna större lägenheter mot öster. Den högsta maximala ljudnivån 

ligger på 71 dBA och kommer från vägtrafik. Riktvärdet för maximala ljudnivåer kla-

ras för på den tysta sidan för de lägenheterna där dygnsekvivalent ljudnivå över-

skrids. 
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Beräkningar av ljudnivåer vid lokala uteplatser visar ett generellt överskridande av 

riktvärdet. Ett stort antal balkonger har ljudnivåer som överskrider riktvärdet. Ljudni-

våer överskrider riktvärdet på 2 av 7 möjliga takterrasser om dessa inte skyddas 

från buller. Enligt illustrationer planeras terrasserna att glasas in vilket medför att 

riktvärdet innehålls på båda takterrasserna vid hus A, gårdsterrassen samt de två 

övre takterrasserna på Hus B. Inglasningen innebär att gemensamma uteplatser 

går att anordna i anslutning till lägenheterna och riktvärdet för innehålls för planen. 

Utifrån underlag om industribuller är COWIs bedömning att industribuller inte har 

någon betydande påverkan på ljudnivåer inom planområdet. Utredningen som 

denna bedömning baseras på är dock gjord 2008 och avser en höjd på 1,6 meter. 

Punkthuset har en höjd på över 50 meter. Vid denna höjd kan påverkan från indu-

stribuller vara större. 


