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 Sammanfattning 

Härryda kommun genomför nu en stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum i Härryda kommun. Studien är 

i ett tidigt skede. Målet är att ta fram ett stadsmässigt centrum med en attraktiv stadskärna. I centrum planeras 

för fler bostäder och arbetsplatser, en ny skola, förbättrad infrastruktur, goda offentliga miljöer och förbättrade 

bullerförhållanden. 

Utredningsområdet omfattar riksväg 40 och området norr därom. I dag finns här bl a bostäder, verksamheter 

och Landvetterskolan. I samband med studien förutsätts att en del av befintlig byggnation rivs, bland annat 

Landvetterskolan. På befintliga byggnader (ICA och Apotekshuset) planeras eventuell påbyggnad med 

bostäder. Verksamheter planeras närmast riksväg 40.  

Riksväg 40 och andra större vägar inom och utanför utredningsområdet kan komma att medföra höga 

bullernivåer vid de planerade bostäder och dess omgivning. Härryda kommun har därför gett Norconsult AB i 

uppdrag att utreda hur buller från vägarna kan komma att påverka den planerade byggnationen.  

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder 60 dBA. Om detta 

värde klaras finns inga riktvärden för den maximala ljudnivån att förhålla sig till. Ett alternativ för bostad där 

ekvivalenta ljudnivå är mellan 61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre bostad (< 35 m2) då 

riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå.  

I norra delen av utredningsområdet klaras riktvärdet för flertalet kvarter. I södra delen av utredningsområdet 

överskrids riktvärdet vid fasad mot riksväg 40 för några lägenheter. För en del lägenheter krävs skyddad sida 

vilket finns för flertalet lägenheter med nuvarande förslag. För kvarter 3 klaras bullerkraven för större 

lägenheter endast för ett fåtal lägenheter. Bullerkraven för mindre lägenheter klaras för flertalet lägenheter. 

För några lägenheter klaras inte bullerkraven varken för större eller mindre lägenheter då det inte finns någon 

skyddad sida. Möjlig åtgärd kan vara hög skärm mellan kvarter 3 och 6. För kvarter 9 och 10 klaras inte 

bullerkraven för lägenheter i de övre våningarna mot söder. Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka 

bostadsbyggnaderna eller höja verksamhetsbyggnaderna. 

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för uteplats i anslutning till bostad ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och 

maximal ljudnivå, 70 dBA. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om 

en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. Möjlighet att placera 

gemensamma uteplatser där riktvärdena klaras finns för flertalet bostäder. För kvarter 10 kommer särskilda 

bullerskyddsåtgärder krävas för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats. 

För skola och förskola är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå 70 dBA för de delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För att klara riktvärdena för skolgård och 

förskolegård krävs bullerskyddsåtgärder. 

Med nuvarande förslag till utformning kommer ljudnivåerna för befintlig bebyggelse bli lägre än i nuläget både 

inom och utanför utredningsområdet. Även på gator och torg där människor rör sig kommer ljudnivåerna bli 

lägre.  
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1 Bakgrund 

Härryda kommun genomför nu en stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum beläget norr om riksväg 40. 

Studien är i ett tidigt skede. Målet är att ta fram ett stadsmässigt centrum med en attraktiv stadskärna. I 

centrum planeras för fler bostäder och arbetsplatser, en ny skola, förbättrad infrastruktur, goda offentliga 

miljöer och förbättrade bullerförhållanden. 

Genom Landvetter samhälle går riksväg 40 i en svacka. I samband med att vägen byggdes anlades 

bullervallar på båda sidor av motorvägen. Vid utbyggnad av Landvettermotet anlades mindre bullerskydd 

längs av-, och påfartsramperna mot öster (markerade i bilagorna). Den höga trafikmängden och hastigheten 

på riksväg 40 i kombination med vägens och bebyggelsens läge medför att Landvetter centrum är bullerutsatt. 

Flera studier har visat svårigheter på att sänka ljudnivåerna p g a terrängförhållanden. Ett av målen med 

stadsbyggnadsstudien är att förbättra bullerförhållanden i Landvetter centrum. Detta genom att lägga 

skärmande byggnader med verksamheter närmast riksväg 40.  

Utredningsområdet omfattar riksväg 40 och området norr därom, se figur 1. I dag finns här bl a bostäder, 

verksamheter och Landvetterskolan (förskoleklass – årskurs 9). I samband med studien förutsätts att en del av 

befintlig byggnation rivs, bland annat Landvetterskolan. På några befintliga byggnader (ICA och Apotekshuset) 

planeras eventuell påbyggnad med bostäder.  

Figur 1  Utredningsområdet 
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I figur 2 visas kommunens föreslagna stadsbyggnadsplan för utveckling av Landvetter centrum. 

 
 

 

Figur 2 Föreslagen stadsbyggnadsplan för utveckling av Landvetter centrum 

 

I figur 3 redovisas ett tidigt förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas enligt kommunens förslag till 

stadsbyggnadsplan med kvartersstruktur. Skissförslaget i figur 3 och figur 4 utgör underlag till 

bullerberäkningarna. Verksamheter har placerats i den södra delen av området, strax norr om riksväg 40. 

Antal våningar varierar mellan 2 och 6. 

Figur 3 Förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas. Vy ovanifrån 
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Figur 4 Förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas. Vy från sydost 

Riksväg 40 och andra större vägar inom och utanför utredningsområdet kan komma att medföra höga 

bullernivåer vid de planerade bostäder och dess omgivning. Härryda kommun har därför gett Norconsult AB i 

uppdrag att utreda hur buller från vägarna kan komma att påverka den planerade byggnationen.  

Utredningen syftar till att redovisa förutsättningar, gällande riktvärden och resultat av beräknade bullernivåer.  

2 Metodik 

Ljudnivåerna har beräknats i enlighet med ”Nordisk beräkningsmodell” för vägtrafik. Beräkning och 

redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 8.2. I detta program konstrueras 

som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av området, inkluderat vägar, byggnader och övriga ytor. 

Trafikmängder och andra trafikförutsättningar för vägarna har lagts in i modellen. Digital grundkarta har utgjort 

underlag för beräkningarna. 

Beräkningsresultaten presenteras i form av fasadredovisning i 3D samt på ljudutbredningskartor för 

markplanet. 
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3 Trafikförutsättningar 

Trafikmängder har lagts in i modellen för följande befintliga vägar; riksväg 40, Landvettermotet, Härrydavägen, 

Härkeshultsvägen, Brattåsvägen, Lunnavägen och Stenåkersgatan. Ingen trafikanalys har tagits fram i detta 

skede. 

Uppgifter om trafikmängder, hastighet och andel tung trafik på riksväg 40 har inhämtats från Trafikverkets 

nationella vägdatabas (NVDB) Dessa har sedan räknats upp till prognosår 2040 med hjälp av Trafikverkets 

trafikuppräkningstal (EVA).  

Trafikuppgifter för kommunens vägar har mottagits av Härryda kommun baserade på trafikmätningar utförda 

år 2015-2017. Trafikmängderna har räknats upp med 1 % per år till prognosår 2040. Därefter har ytterligare 

10 % lagts till trafikmängderna p g a planerad bebyggelse. [Känslighetsananlys: Om trafiken ökar med 10 % 

ökar ekvivalenta ljudnivån med ca 0,4 dBA. För att öka ekvivalenta ljudnivån ca 1 dBA krävs att trafiken ökar 

med ca 25 %. Det krävs alltså relativt stor trafikökning för att ljudnivån ska förändras påtagligt]. 

Hastighetsbegränsningarna för befintliga vägar har antagits vara samma som idag. 

I nordöstra delen av utredningsområdet planeras ett nät av nya gator bland annat för biltrafik. För att få en 

uppfattning om vilka bullernivåer dessa gator kan komma att generera har antaganden och beräkningar gjorts 

för biltrafik på den gata som återfinns i figur 5. 

Figur 5 Nät av nya gator 

En mycket grov uppskattning av trafiken på gatan i figur 3 har gjorts av Norconsult. Baserat på att 50 % av 

resorna görs med kollektivtrafik och 50 % av de boende parkerar i parkeringshuset strax norr om 

Härrydavägen. Med bl a dessa antaganden bedöms trafiken på gatan till 1 000 fordon/dygn. Trafiken på den 

nya gatan. har även bedömts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Enligt denna (med gjorda 

antaganden) bedöms trafiken till 700 fordon/dygn. I beräkningarna har 1 000 fordon/dygn förutsatts på den 

nya gatan. [Känslighetsananlys: För ett hus placerat 10 m från vägmitt krävs ca 2 000 fordon/dygn för att 

komma upp i 55 dBA (riktvärdet för skyddad sida) och ca 6 000 fordon för att komma upp i 60 dBA (riktvärdet 

för lägenheter > 35 m2). Detta gäller förutsatt 30 km/h och att husen inte påverkas av buller även från andra 

vägar]. 
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I tabell 1 redovisas trafikförutsättningar som bullerberäkningarna baserats på. 

Tabell 1. Uppgifter om trafikförutsättningar, prognosår 2040. 

Väg Trafikmängd år 

2040 

(fordon/dygn) 

Andel tung 

trafik (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Väg 40 mot Göteborg 31 800 13 100 

Väg 40 mot Borås 31 200 13 100 

Landvettermotet, norrut 9 150 10 50 

Landvettermotet, söderut 9 000 10 50 

Härrydavägen 10 500 10 50 

Härkeshultsvägen, norr om Stenåkersgatan 8 400 10 60 

Härkeshultsvägen, norr om Landevigatan 7 500 10 60 

Brattåsvägen 2 400 1 40 

Stenåkersgatan 9 400 10 50 

Lunnavägen 3 400 7 40 

Ny gata i östra delen av centrum 1 000 1 30 

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 

Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. Bestämmelserna i 

förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa 

är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. Förordningen berör endast 

ljudnivåer utomhus. För buller från spårtrafik och vägar citeras följande om riktvärden och beräkning av 

bullervärden ur förordningen:  

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 sådan 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 fasad.  

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 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.  

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 bostadsrum i en bostad bör 
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 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.  

[…] 
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8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

4.2 Verksamheter 

För verksamheter finns inget riktvärde för ljudnivåer utomhus.  

Riktvärden för ljudnivåer inomhus vid arbetslokaler redovisas av olika myndigheter. I Boverkets Byggregler 

(BBR) anges krav på ljudnivåer inomhus och ljudisolering i bl a kontorslokaler som skall uppfylla minst 

ljudnivåklass C i Svensk Standard. 

Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typ av utrymmen. För lokaler som 

avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila redovisas för ljudnivåklass C följande gränsvärden 

avsedda att tillämpas bl a vid nybyggnation:  

• Ekvivalent ljudnivå inomhus 35 dBA 

• Maximal ljudnivå inomhus 50 dBA 

 

Riktvärdena för verksamheter gäller för alla lokaler d v s även för lokaler i bottenplan på bostadshus. 

4.3 Skolor 

Det finns inga bindande regler för skol- och förskolebyggnader vad gäller buller utomhus vid fasad. Detta 

hänger samman med komfortkrav och annat som innebär att teknisk ventilation numera får ses som standard. 

Fönster behöver därmed inte öppnas för ventilation. 

Boverket har tagit fram ett dokument ”Gör plats för barn och unga”. Rapport 2015:8. Enligt denna är det 

önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet. En målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett dokument ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”. NV-

01534-17. (September 2017). I tabell 2 redovisas riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

(frifältsvärde). 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller på ny skolgård.  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå för dygn 

(dBA, FAST) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet 
50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedelsdygn under den tid då skolan eller förskolan nyttjas 

(exempelvis 07-18) 
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5 Resultat 

Beräkningar har utförts för ekvivalent ljudnivå för prognosår 2040. Beräkningar har utförts med och utan 

byggnader söder om resecentrum (kv 8) Resultaten presenteras i form av ljudutbredningskartor och 

fasadredovisning i 3D enligt följande bilagor:  

Bilaga 1 – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 2 – Byggnad i kv 8. Maximal ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 3a – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydöst 

Bilaga 3b – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydväst 

Bilaga 3c – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordväst 

Bilaga 3d – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordöst 

Bilaga 4 – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå, 2 m ovan mark  

Bilaga 5 – Utan byggnad i kv 8. Maximal ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 6a – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydöst 

Bilaga 6b – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydväst 

Bilaga 6c – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordväst 

Bilaga 6d – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordöst 

För att lättare kunna analysera om riktvärdena klaras för respektive kvarter/byggnad visas även närbilder av 

beräkningsresultatet nedan. Kvarteren/byggnaderna har numrerats enligt figur 6 och 7. 

Figur 6 Numrerade kvarter/byggnader. Vy från ovan 
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Figur 7  Numrerade kvarter/byggnader. Vy från sydost  

5.1 Bostäder. Ljudnivå vid fasad 

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder 60 dBA. Om detta 

värde klaras finns inga riktvärden för den maximala ljudnivån att förhålla sig till.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA överskrids vid någon fasad bör minst hälften av bostadsrummen 

(sovrum och vardagsrum) i bostaden vändas mot skyddad sida d v s mot sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå klaras.  
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 Kvarter 1 

 
 

 

 
Figur 8 Kvarter 1 och 2, i nordvästra delen av centrum. Vy från väst respektive öst 

Byggnad i väster (1A) 

Vid fasad mot väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras in mot gården.  

 

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivå är mellan 61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Byggnad i öster (1B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 2 

 
 

 

 
Figur 9 Kvarter 1 och 2, i nordvästra delen av centrum. Vy från väst respektive öst. " 

Byggnad i väster (2A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för flertalet lägenheter in mot 

gården.  

 

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivå är mellan 61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Byggnad i öster (2B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid gavelfasaden mot söder överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i bostäderna närmast gaveln vändas mot skyddad sida vilket inte finns. I gaveln klaras 

däremot riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 3 

 

 

Figur 10 Kvarter 3 med parkeringshus samt bostäder/lokaler mot torget. Vy från sydost. 

I våning 1 planeras butiker och i våning 2-5 planeras enkelsidiga lägenheter mot öster. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för fåtal lägenheter i våning 2 och 3. För lägenheter där 

riktvärdet 60 dBA överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Med 

föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. 

 

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivån vid fasad är mellan 61 och 65 dBA kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Vid fasad där ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA kan inte riktvärden för bostäder klaras utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder. Möjlig åtgärd kan t ex vara en hög skärm mellan kvarter 3 och 6. 
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 Kvarter 4 och 5 

 
 

 

 
Figur 11 Kvarter 4 och 5, med befintliga handelskvarter vid torget och Skansgränd, med föreslagen påbyggnad med 
bostäder. Vy från nordost respektive sydväst. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 6 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 12. Kvarter 6 med befintlig handelsbyggnad vid torget med föreslagen påbyggnad med bostäder mot torget och 
Guldsmedsplatsen. Vy från sydväst och nordost. 

Länga i väster (6A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för flertalet lägenheter vid fasad 

mot norr.  

Länga i öster (6B) 

Vid fasader mot väster och söder överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras vid fasad mot öster.  
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 Kvarter 6 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 

 

 

 
Figur 13  kvarter 6 med befintlig handelsbyggnad vid torget med föreslagen påbyggnad med bostäder mot torget och 
Guldsmedsplatsen. Vy från sydväst och nordost. 

Länga i väster (6A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras vid fasad mot norr.  

Länga i öster (6B) 

Vid fasader mot väster och söder samt översta våningen mot öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 

60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för 

de nedre våningarna mot öster men inte för de övre våningarna. Riktvärdena klaras inte för denna byggnad 

utan särskilda bullerskyddsåtgärder (t ex skärm). 

 Kvarter 7 och 8 

Kvarter 7 och 8 föreslås vara parkerings- och mobilitetshus i samband med resecentrum. Eftersom inga 

bostäder föreslås redovisas de inte separat, men har betydelse för bullerdämpande effekt för bostäderna norr 

om, kvarter 6, 9 och 16. 
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 Kvarter 9 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 14  Kvarter 9 med föreslaget parkeringshus med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster och norr (9A och 9B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 

Länga i öster (9C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid gavelfasaden mot söder i våning 5 överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i lägenheterna närmast gaveln vändas mot skyddad. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. I gaveln klaras däremot riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 9 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 

 

 

 
Figur 15 Kvarter 9 med föreslaget parkeringshus med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster (9A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. För översta våningen mot söder och 

väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen 

vändas mot skyddad sida vilket inte finns. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 

Länga i norr (9B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras.  

Länga i öster (9C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. För översta våningen mot söder och 

öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av vändas mot skyddad 

sida. Med föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för 

mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 10 

 
 

 

 
Figur 16 Kvarter 10 med föreslagen verksamhet i söder med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster (10A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna mot väster, 

söder och öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i lägenheterna närmast gaveln vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2) för 

flertalet lägenheter. I gaveln överskrids riktvärdet även för mindre bostäder, 65 dBA, utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena klaras inte för lägenheter i gaveln utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka bostadsbyggnaderna eller höja verksamhetsbyggnaderna. 

Längorna i norr (10B, 10C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid fasader mot söder i översta våningen överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör 

minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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Länga i öster (10D) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna överskrids 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i lägenheterna närmast 

gaveln vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. 

Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2) för flertalet lägenheter. I gaveln överskrids riktvärdet 

även för mindre bostäder, 65 dBA, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena klaras inte för lägenheter 

i gaveln utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  

 Kvarter 11b 

Planeras ej för bostad 
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 Kvarter 12 och 13  

 
 

 

 
Figur 17 Kvarter 12 och 13 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 14 och 15 

 
 

 

 
Figur 18 Kvarter 14 och 15 med föreslagna bostadskvarter. Vy från söder respektive norr. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 16 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 19 Kvarter 16 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 16 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 20 Kvarter 16 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Länga i (16A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna mot söder 

överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden 

vändas mot skyddad sida vilket finns in mot gården.  

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivå är mellan 61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Längorna i (16B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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5.2 Bostäder. Ljudnivå på uteplats 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats i anslut-

ning till bostad. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats 

uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. 

I figur 17 och på bilaga 1 och 4 har områden markerade med grönt, ekvivalent ljudnivå om 50 dBA eller lägre 

och i figur 18 och på bilaga 2 och 5 har områden markerade med grönt maximal ljudnivå om 70 dBA eller 

lägre.  

Figur 21 Ekvivalent ljudnivå 1,7 m över mark 

 

 

Figur 22 Maximal ljudnivå 1,7 m över mark  

Om gemensamma uteplatser förläggs inom de ”gröna” områden klaras riktvärdena för uteplats. För många 

lägenheter klaras riktvärdet även på privata uteplatser/balkonger om dessa är placerade så att riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA klaras. För kvarter 10 kommer särskilda buller-

skyddsåtgärder krävas med denna utformning, för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats. 
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5.3 Skola/förskola. Ljudnivå på skolgård 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå 70 dBA avser de delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet I figur 19 och på bilaga 1 och 4 har områden markerade med 

grönt, ekvivalent ljudnivå om 50 dBA eller lägre och i figur 20 och på bilaga 2 och 5 har områden markerade 

med grönt maximal ljudnivå om 70 dBA eller lägre.  

  

§

 

Skolgård Förskolegård  

Figur 23 Ekvivalent ljudnivå 1,7 m över mark 

  

 

Skolgård Förskolegård  

Figur 24 Maximal ljudnivå 1,7 m över mark 

För att klara riktvärdena för skolgård krävs bullerskyddsåtgärder om orangeamarkerade ytor inom skolgården 

planeras för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Möjlig åtgärd är skärm längs omgivande vägar. Om 

orangeamarkerade ytor planeras som övrig vistelseyta klaras riktvärdena. 

För att klara riktvärdena för förskolegård krävs bullerskyddsåtgärder. Möjlig åtgärd är skärm längs omgivande 

vägar. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I kommunens förslag till bebyggelse inom Landvetter centrum har byggnader med verksamheter placerats 

närmast riksväg 40. Detta är positivt ur bullersynpunkt då verksamhetsbyggnaderna skärmar ljudet från de 

större vägarna kraftfullt för planerade bostadsbyggnader norr om verksamhetsbyggnaderna. För verksamheter 

finns inga riktvärden vid fasad utan endast riktvärden inomhus. Riktvärdena inomhus kan alltid klaras med god 

fasaddämpning.  

 

I förslaget har bebyggelsen till stor del planerats utföras som kvartersbebyggelse. Detta är positivt ur 

bullersynpunkt då en skyddad sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA då oftast 

klaras vid fasad mot gården. Minst hälften av bostadsrummen (sovrum och vardagsrum) i en bostad bör då 

vara vända mot gården. Med kvartersbebyggelse kan även låga ljudnivåer på uteplats, på privata balkonger 

och/eller gemensamma uteplatser på gården, uppnås. Ur bullersynpunkt är det bra med så sluten gård som 

möjligt mot bullrande vägar. 

 

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivå är mellan 61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre,  65 dBA ekvivalent ljudnivå istället för 60 dBA 

som gäller för större lägenheter (> 35 m2). 

 

Med bebyggelse utformad enligt kommunens förslag till stadsbyggnadsplan kommer bullerkraven klaras för 

flertalet bostäder, se figur 25 och bilaga 7. För en del byggnader krävs skyddad sida vilket finns för flertalet 

lägenheter med nuvarande förslag. För kvarter 3 klaras bullerkraven för större lägenheter endast för ett fåtal 

lägenheter. Bullerkraven för mindre lägenheter klaras för flertalet lägenheter. För några lägenheter klaras inte 

bullerkraven varken för större eller mindre lägenheter då det inte finns någon skyddad sida. Möjlig åtgärd kan 

vara hög skärm mellan kvarter 3 och 6. För kvarter 9 och 10 klaras inte bullerkraven för bostäder i de övre 

våningarna mot söder. Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka bostadsbyggnaderna eller höja 

verksamhetsbyggnaderna. För kvarter 10 krävs åtgärder för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 

uteplats t ex genom att minska avstånden mellan byggnaderna mot nya gatan i norr. 
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Figur 25 Sammanfattande karta med slutsatser och rekommendationer (se även bilaga 7) 

 

Observera att byggnaderna i sig fungerar som bullerskärmar. Om byggnader tas bort, blir högre/lägre vrids etc 

kommer ljudnivåerna att förändras för kringliggande bebyggelse.  

 

För planerad skola krävs skärm längs omgivande vägar alternativt en lång skolbyggnad längs nya gatan i 

söder. För befintlig förskola krävs skärm längs omgivande vägar om riktlinjer för buller ska uppnås. 

 

Med kommunens nuvarande förslag till utformning kommer ljudnivåerna för befintlig bebyggelse, vid fasad och 

på uteplatser, bli lägre än idag både inom och utanför utredningsområdet. Även på gator och torg där 

människor rör sig kommer ljudnivåerna bli lägre.  

 

Vi utbyggnad av Landvetter centrum är det viktigt att planera så att utbyggnaden sker i en ordning så att den 

nya bostadsbebyggelsen inte blir utsatta för höga ljudnivåer under längre tid.  



BILAGA 1

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt frifältsvärden per våningsplan
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BILAGA 2

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad
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Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad
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BILAGA 3a - vy från sydöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  
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BILAGA 3b - vy från sydväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 3c - vy från nordväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 3d - vy från nordöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 4

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad
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BILAGA 5

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad
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Bullerskärm
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BILAGA 6a - vy från sydöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 6b - vy från sydväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 6c - vy från nordväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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BILAGA 6d - vy från nordöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D
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11a

11b

I kvarter 6 klaras bullerkraven 
förutsatt en skyddad sida 
(finns med nuvarande 
utformning) och att kvarter 7 
och 8 kommer till. Om kvarter 
7 och 8 inte kommer till klaras 
bullerkraven för hus 6A med 
skyddad sida men för hus 6B 
finns ingen skyddad sida.

I kvarter 3 klaras bullerkraven 
för större lägenheter endast 
för ett fåtal lägenheter. 
Bullerkraven för mindre 
lägenheter klaras för flertalet 
lägenheter. För några 
lägenheter klaras inte  
bullerkraven varken för större 
eller mindre lägenheter. 
Möjlig åtgärd är hög skärm 
mellan kvarter 3 och 6.  

Kvarter 7 och 8 planeras ej för 
bostäder. Byggnaderna är dock 
viktiga då de skärmar av ljudet för 
bakomliggande bostäder (kvarter 
6, 9 och 16).

I kvarter 10 klaras bullerkraven för 
flertalet bostäder i de nedre 
våningarna. För bostäder i de övre 
våningarna överskrids bullerkraven, i 
vissa fall även för mindre bostäder. För 
att klara bullerkraven för uteplats krävs 
åtgärder. Möjliga åtgärder får utredas i 
fortsatt process.

I kvarter 12, 13, 14 och 15 klaras 
bullerkraven. 

I kvarter 17 med föreslagen 
skolbyggnad krävs en skärm längs 
omgivande vägar alternativt att 
skolbyggnaden byggs som ett långt hus 
parallellt med nya gatan. Inga 
riktvärden finns vid fasad.

I kvarter 4 och 5 klaras bullerkraven för 
en påbyggnad. Om bebyggelse i kvarter 
6 inte kommer till kommer bullerkraven 
sannolikt inte klaras utan åtgärd.

I kvarter 1 och 2 klaras 
bullerkraven för ca hälften 
av bostäderna. För 
resterande bostäder krävs 
en skyddad sida för att klara 
bullerkraven (finns med 
nuvarande utformning).

I kvarter 9 klaras bullerkraven med undantag 
av några bostäder i de övre våningarna mot 
söder. Om kvarter 7 och 8 inte kommer till 
överskrids bullerkraven för fler bostäder i de 
övre våningarna. Möjliga åtgärder får utredas 
i fortsatt process. 

I kvarter 16 klaras bullerkraven 
förutsatt att kvarter 7 och 8 kommer 
till. Om kvarter 7 och 8 inte kommer till 
krävs skyddad sida (finns med 
nuvarande utformning). 

Kvarter 11b planeras ej för bostäder. 
Byggnaden är dock viktig då den 
skärmar av ljudet för bakomliggande 
förskola och bostäder

I kvarter 11a med befintlig förskola 
krävs en skärm längs omgivande 
vägar för att klara bullerkraven. Inga 
riktvärden finns vid fasad.

BILAGA 7


