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Uppdrag:   

ÅF- Ljud och Vibrationer har fått i uppdrag att beräkna ljudnivåerna från trafikbuller för 
Gibraltarvallen inom Göteborg stad. I denna rapport redovisas bullernivåer med ny 
bebyggelse vid Gibraltarvallen och uppdaterad trafikdata på Eklandagatan och 
Engdahlsgatan.  

Sammanfattning:  

Vägtrafikens förändrade flöden i planområdets södra del förbättrar ljudmiljön på 
Engdahlsgatan men åstadkommer en betydlig försämring längs Eklandagatan. 

Ljudreflex i de planerade byggnaderna åstadkommer obetydlig högre ljudnivå vid 
befintliga byggnader längs Gibraltargatan (0-1 dBA). 

Ljudnivåer på fasader mot Gibraltargatan på de planerade byggnaderna överskrider 
riktvärden enligt huvudregeln enligt trafikbullerförordning (2015:216) för 
dygnsekvivalent ljudnivå LAeq 55 dBA.  

Detta innebär att hälften av bostadens rum måste ha tillgång till en ljudskyddad sida på 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå vid fasad på högst 70 dBA 
maximal ljudnivå nattetid. Detta innebär vidare att planerade uteplatser i bostadens 
närhet måste placeras på ljudskyddad sida av husen. Det är viktigt att säkerställa att 
lokalgatan, Professorsstråket, inte ger för höga ljudnivåer på uteplatser och bullerutsatta 
lägenheters ljuddämpade sida. 

Omfattningen av lägenheter som inte klarar riktvärden går inte att säkerställa förrän 
skisser som visar lägenhetsplaner finns framtagna. 
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Huvuddelen av lägenheterna bör ändå kunna uppfylla förordningens krav genom att 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Ljudnivåer på innergårdar uppfyller krav, 
där uteplatser bör placeras. 

Enkelsidiga lägenheter om högst 35 kvadratmeter kan placeras fasader med högst 60 
dBA ekvivalent ljudnivå.  

Riktvärdena inomhus i lägenheterna klaras med rätt utformning av fasad, fönster och 
friskluftsventiler. 

 

ÅF-Infrastructure AB 

Ljud & Vibrationer 

Göteborg  

 Granskad av 

Javier Maresca Mats Hammarqvist 

 Kvalitetsrådgivare 
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1   Bakgrund 
ÅF-Ljud och Vibrationer har fått i uppdrag av SBK att utföra en ljudmiljöutredning vid 
Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg. I arbetet ingår 
att beräkna väg- och spårvagnsbuller samt utreda dess påverkan på planerad 
bebyggelse samt befintliga byggnader. Projektet som utreds har som syfte att tillföra 
cirka 150 lägenheter, mellan 240 och 880 student- och forskarbostäder, 100 000 kvm 
verksamhetsyta samt skapa nya platser, stråk och att grönska medges inom 
planområdet.  

Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring 
där Eklandagatan förlängs till Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en 
återvändsgata.  

 

 

 
Figur 1. Illustration av planområdet (inom streckad linje) 
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Figur 2. Illustration (3D) av planerade bebyggelse 

 

2   Förutsättningar 

I denna utredning har bullerberäkningar gjorts för förslag till utformning av planerade 
husen och bostäderna, med uppdaterade uppgifter avseende trafiken i området. 

Planförslaget medför en omfördelning av trafik för Engdahlsgatan som stängs av för 
genomfartstrafik och Eklandagatan, delen väster om Gibraltargatan, som öppnas upp 
för genomfartstrafik enligt följande: 

• Engdahlsgatan; från 2500 fordon/dygn till 500 fordon/dygn 

• Eklandagatan; från 1500 fordon/dygn till 3500 fordon/dygn 

Prognosår 2035 utgår från oförändrade trafikmängder jämfört med nuläget.  

Indata 

• Planritning och skiss med husplacering och fasadritningar på hus och höjder på 
byggnader. Underlag har översänts av SBK. 

o Situationsplan (Detlajplan_illustrationsplan_150827 nr2_2007.dwg). 
o Utklipp över en ändring på byggnad på Engdahlsgatan (ändring.jpg) 
o 3D-illustration (Gibraltarvallen 3d.jpg) 

• Planritning och med nya gator och trafiklösning (599666VKS_25_TK.dwg). 
Underlag har översänts av TK.  

• Digitalt kartunderlag med z-koordinater (Grundkarta_3D_16 03 10.dwg). 
Underlag har översänts av SBK. 

• Uppgifter om vägtrafiken på Engdahlsgatan ochEklandagatan för prognosår 
2035. Underlag har översänts av TK. 

• Uppgifter om väg- och spårtrafiken i området på nuvarande situation. 
 

Influerande vägar och gator i närområdet med kända trafikuppgifter som är 
inkluderade i beräkningen. Trafikuppgifter är hämtade från 
http://www.statistik.tkgbg.se/ i april 2016. 



 
 

720587 RAPPORT A 

720587 Trafikbullerutredning Gibraltarvallen 
Göteborg_160617  Page 7 (23) 

I tabell 1 redovisas trafikuppgifter som användes i beräkningarna. 

Tabell 1. Trafikuppgifter för både nuläge år 2016 och framtida 

pronosår 2035 

Gata Sträcka År ÅMVD 
för år 

ÅMVD 
2016** 

ÅMVD 
2035 

Tung 
% 

MAX
TIM 

Hastighet 
(km/h) 

Aschebergsgatan 
**** 

Amund 
Grefwegatan – 
Sven Hultins Gata 

- - 10720 
 

10720 
 

5 980 50 

Guldhedsgatan 
**** 

Sven Hultins Gata – 
Wavrinskys Plats 

- - 9200 
 

9200 
 

5 620 50 

Sven Hultins Gata Ascheberg -  2010 3500 3740 3740 3 380 50 
Engdahlsgatan*** Sven Hultins Gata-

Rännvägen 
- - 2500* - 3* - 50 

Engdahlsgatan*** Gibraltargatan-
Rännvägen 

2010 3200 2500 500 3* 380 50 

Eklandagatan Viktor 
Rydbergsgatan - 
Gibraltargatan 

2010 9500 10160 10160 3* 1000 50 

Eklandagatan*** Gibraltargatan - 
Sven Hultins Gata 

2010 1400 1500 3500 3* 150 50 

Lindströmsgatan Engdahlsgatan- 
Eklandagatan 

1995 300 380 380 1* 20 50 

Wallenbergsgatan Engdahlsgatan- 
Eklandagatan 

- - 380* 380* 1* 20 50 

Hultgrensgatan Fridkullagatan-
Stenhuggaregatan 

1993 100 130 130 1* 20 50 

Pilbågsgatan Fridkullagatan-
Stenhuggaregatan 

1993 100 130 130 1* 30 50 

Gibraltargatan Läraregatan-
Chalmers Tvärgata 

2013 5400 5580 5580 9 460 50 

Gibraltargatan Chalmers Tvärgata-
Engdahlsgatan 

2010 5800 6200 6200 9* 670 50 

Gibraltargatan Engdahlsgatan-
Eklandagatan 

2010 8200 8770 8770 9* 930 50 

Gibraltargatan Eklandagatan-
Liljeforsgatan 

2010 2100 2250 2250 5* 190 50 

Fridkullagatan Eklandagatan-
Liljeforsgatan 

2010 7700 8230 8230 9 960 50 

Stenhuggaregatan Eklandagatan-
Pilbågsgatan 

1993 100 130 130 1* 20 50 

Bergsprängaregatan Eklandagatan-
Liljeforsgatan 

1997 400 490 490 2 40 50 

Doktor Allards gata Doktor Fires Torg-
Doktor Forselius 
Gata 

2013 2300 2380 2380 5 320 50 

*Antaget värde. 
** Framräknat enligt trafikuppräkningstal för Trafikverkets kalkylmodell EVA (Effekter 
vid väganalyser). 
*** Trafikuppgifter enligt startmötesanteckningar. 
**** Hållplatsen Chalmers har under det senaste två åren genomgått stora 
förändringar. Med hänsyn till detta är den framtida trafiksituationen något osäker. 

Använda data i denna utredning utgörs av trafikkontorets tidigare uppmätta 
vägtrafikmängder. Spårvagnstrafiken är baserad på att det finns 5 passerande linjer, 
varav 3st går genom Chalmerstunneln. Busstrafik trafikeras av 4 linjer, varav en 
stombuss. 
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3   Riktvärden 
I denna rapport redovisas bedömning gjord enligt Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (ref 1). Idag finns ingen myndighet som förtydligat 
hur denna förordning ska tillämpas. 

Göteborgs stad har gett ut en vägledning som ska fungera som tillämpningsanvisning i 
vissa delar. 

3.1   Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 
1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 
bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna 
förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 

Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) är uppfyllt 
1. vid planläggning, 
2. i ärenden om bygglov, och 
3. i ärenden om förhandsbesked. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ ska även tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för 
flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte buller från militära luftfartyg som utför 
flygningar för militära ändamål. 

… 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § 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 tillbyggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 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. 
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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. 

Beräkning av bullervärden 

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

3.2   Göteborgs Stads vägledning för trafikbuller i planeringen 

Göteborgs Stad har under 2016 publicerat en vägledning (ref 3) för hur trafikbuller 
skall hanteras vid planering av nya bostäder. Denna vägledning har sin utgångspunkt 
gällande riktvärden enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller för 
bostadsbyggande men också från Göteborgs Stads lokala miljömål gällande buller. 

Göteborgs Stads miljömål 

 

För bostäder gäller följande: 

• 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på en fasad för minst 
hälften av bostadsrummen 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå på en fasad för små lägenheter (högst 35 m2) 
• Riktvärdena inomhus skall klaras, 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA 

maximal ljudnivå nattetid.  
• På uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

 

4   Beräkningsmodell 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik, rapport 4635, från Naturvårdsverket. Beräkning av buller från spårvagnar 
har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för spårburet buller, rapport 4953. 
Som hjälp för beräkningarna har beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.3 
använts. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 
m mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 
m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osäkerheten i 
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beräkningsresultaten bedöms vara cirka 3 dB på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 
m avstånd. 

Beräkningsmodellen för spårtrafik gäller för sommarförhållande på marken och för en 
meteorologisk situation med temperaturinversion eller medvind. Noggrannheten i 
beräkningsresultaten uppskattas till ±3 dB för den ekvivalenta ljudnivån och något 
mer för maximal ljudnivå. 

 

5   Resultat 
Bullerberäkningar har utförts för dagens situation och en framtida situation enligt 
detaljplanen.  
 
De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna LAeq24 avser dygnsekvivalent ljudnivå. Maximal 
ljudnivå räknas som LAFmax,5th, dvs den femte högsta A-vägda maximal ljudnivå som 
förekommer under både dag och nattetid. 
 
Beräkningsresultatet redovisas på bullerutbredningskartor i bilagor. 

5.1   Ljudnivåer till de befintliga byggnaderna 
Figur 3 nedan visar numrering av de befintliga byggnaderna i området. Figur 4-5 visar 
jämförelsen av LAeq24h för befintlig bebyggelse på Gibraltargatan. Jämförelsen visas 
också i tabell 2. 

 

Figur 3 Numrering av befintliga byggnader i området. 
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De befintliga byggnaderna som ligger längs östra sidan av Gibraltargatan utsätts för 
obetydligt högre ljudnivåer (0-1 dBA) vid närmaste fasader till gatan jämfört med den 
nuvarande situationen, enligt beräkningarna för prognosår 2035. Se figur 4-5 och 
tabell 2.  

  

Figur 4. Högsta ljudnivå vid fasad LAeq24h på befintliga byggnader (nr. 

1-2) längs Gibraltargatan. Dagens situation jämfört med framtida 

situationen (prognosår 2035).  
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Figur 5. Högsta ljudnivå vid fasad LAeq24h på befintliga byggnader (nr. 

3-4) längs Gibraltargatan. Dagens situation jämfört med framtida 

situationen (prognosår 2035) 

De befintliga byggnaderna väster om Gibraltargatan, mellan Engdahlsgatan och 
Eklandagatan, samt de byggnader som ligger söder om Eklandagatan genomgår en 
tydlig förändring av ljudnivåer. Fasaderna mot Engdahlsgatan utsätts för lägre 
ljudnivåer (mellan -3 och -8 dBA) medan fasaderna mot Eklandagatan utsätts för 
högre ljudnivåer (mellan +1 och +11 dBA) för prognosår 2035.  

Figur 6 visar jämförelsen av LAeq24h för befintlig bebyggelse som ligger mellan de 
nämnda gatorna. Jämförelsen visas också i tabell 2.  
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Figur 6. Högsta ljudnivå LAe24h på befintliga byggnader (nr. 5-18) 

mellan Engdahlsgatan och Eklandagatan. Dagens situation jämfört 

med framtida situationen (prognosår 2035). 
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Tabell 2. Jamförelse av LAeq24h vid fasad på befintliga byggnader mellan 

dagens situation och framtida situationen (prognosår 2035) 

Byggnadsnr. Fasad Högsta LAeq24h 

2016 

Högsta LAeq24h 

2035 

Skillnad 

(dBA) 

1 N 60 60 0 

V 64 64 0 

S 60 60 0 

2 N 59 59 0 

V 65 65 0 

S 60 61 +1 

3 N 60 60 0 

V 65 65 0 

S 62 62 0 

4 N 61 61 0 

V 71 71 0 

S 67 67 0 

5 N 62 59 -3 

V 57 50 -7 

Ö 63 63 0 

S 60 60 0 

6 N 61 55 -6 

V 57 52 -5 

Ö 57 53 -4 

S 53 53 0 

7 N 61 54 -7 

V 55 49 -6 

Ö 56 52 -4 

S 49 50 +1 

8 N 61 54 -7 

V 57 52 -5 

Ö 55 49 -6 

S 50 51 +1 

9 N 62 54 -8 

V 59 52 -7 

Ö 57 52 -5 

S 52 51 -1 

10 N 59 59 0 

V 55 58 +3 

Ö 66 66 0 

S 64 64 0 
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Byggnadsnr. Fasad Högsta LAeq24h 

2016 

Högsta LAeq24h 

2035 

Skillnad 

(dBA) 

11 N 49 49 0 

V 57 59 +2 

Ö 55 57 +2 

S 58 61 +3 

12 N 50 48 -2 

V 53 56 +3 

Ö 55 57 +2 

S 58 61 +3 

13 N 50 48 -2 

V 53 57 +4 

Ö 52 55 +3 

S 57 60 +3 

14 N 52 47 -5 

V 53 58 +5 

Ö 51 57 +6 

S 50 61 +11 

15 N 61 61 0 

V 56 57 +1 

Ö 62 62 0 

16 N 60 61 +1 

V 49 53 +4 

Ö 61 61 0 

S 50 50 0 

17 NV 51 55 +4 

NÖ 52 55 +3 

18 NV 48 57 +9 

NÖ 47 56 +9 

 

5.2   Ljudnivåer till de planerade byggnaderna 
I uppdraget utreds vägtrafikbullret i området samt spårtrafikbullret från 
Aschebergsgatan. Beräkningar visar att riktvärden enligt förordningen 2015:216 klaras 
på den högsta byggnaden inom området som ligger närmast Chalmersplatsen. Se 
bullerkartor A-09 och A-13. 

5.2.1   Planerade byggnader längs Gibraltargatan och Engdahlsgatan 

Fasaderna mot Gibraltargatan på de planerade byggnaderna blir utsättas för 
ekvivalentljudnivå LAeq24h mellan 60-65 dBA, och maximal ljudnivå LAFmax,5th högre än 
75 dBA för prognosår 2035. Se bullerkartor A-09, A-10, A-11 och A-12. 

Fasader mot Engdahlsgatan på de planerade byggnaderna får beräkningsmässigt 
ekvivalenta ljudnivåer LAeq24h som inte överskrider 55 dBA utom på byggnaden som 
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ligger närmast till Gibraltargatan. Denna fasad har beräkningsmässigt ekvivalenta 
ljudnivåer på mellan 55-60 dBA. Alla fasader mot Engdahlsgatan för både befintliga 
och planerade byggnader överskrider maximal ljudnivå LAFmax,5th 70 dBA. Se 
bullerkartor A-10 och A-12. 

Alla fasader mot Eklandagatan på befintliga byggnaderna exponeras för 
ekvivalentljudnivå LAeq24h som överskrider 55 dBA, utom på byggnad nr. 17. Alla 
fasader mot Eklandagatan överskrider maximal ljudnivå LAFmax,5th 70 dBA, utom 
fasader på byggnaden nr. 18. Se bullerkartor A-10 och A-12. 

Vid några hörn på planerade byggnader längs Gibraltargatan är det svårt att planera 
lägenheter med tillgång till ljudskyddad sida. Dessa platser redovisas i 3D-vy i figur 7-
9 nedan.  

 

Figur 7. 3D-vy av byggnadshörn vid korsning mellan Gibraltargatan 

och Chalmers Tvärgata.  

 

 

Figur 8. 3D-vy av byggnadshörn på Gibraltargatan 
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Figur 9. 3D-vy av byggnadshörn på Gibraltargatan 

5.2.2   Planerade byggnader på Professorstråket (Gibraltarvallen) 

Två olika alternativ beräknades på Gibraltarvallens inre del med olika trafikflöde för att 
avgöra om det finns ljudskyddade platser på denna sida av husen: 

• Alternativ 1: 500 fordon/dygn på Professorstråket (2% tung trafik, hastighet 
30 km/h) 

• Alternativ 2: 1000 fordon/dygn på Professorstråket (2% tung trafik, hastighet 
30 km/h) 

Alternativ 1 

Beräkningar visar att ingen fasad vid Professorstråket överskrider ekvivalentljudnivå 
LAeq24h 55 dBA för alternativ 1. Se figur 10 nedan.  

 

 

Figur 10. Alternativ 1 på Professorstråket (500 fordon/dygn). Högsta 

ekvivalentljudnivå LAeq24h vid fasad (frifältsvärde) och ljudspridning 2m 

över mark. 
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Ljudnivåerna är också så låga att de hus som utsätts för höga ljudnivåer mot 
Gibraltargatan har ljudnivåer vid fasad som är lägre än 70 dBA (Maximal ljudnivå, 
nattetid) samt att det finns möjlighet att ordna uteplatser med ljudnivåer som är lägre 
än 50 dBA (ekvivalent ljudnivå) och 70 dBA (maximal ljudnivå). 

Alla fasader närmast Professorstråket överskrider maximal ljudnivå LAFmax,5th 70 dBA 
för alternativ 1. Se figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Alternativ 1 på Professorstråket (500 fordon/dygn). Högsta 

maximal ljudnivå LAFmax,5th vid fasad (frifältsvärde) och ljudspridning 2m 

över mark.  

Alternativ 2 

Ingen fasad vid Professorstråket överskrider ekvivalentljudnivå LAeq24h 55 dBA för 
alternativ 2. Se figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Alternativ 2 på Professorstråket (1 000 fordon/dygn).  Högsta 

ekvivalentljudnivå LAeq24h vid fasad (frifältsvärde) och ljudspridning 2m 

över mark.  
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Alla fasader närmast Professorstråket överskrider maximal ljudnivå LAFmax,5th 70 dBA 
för alternativ 2. Se figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Alternativ 2 på Professorstråket (1 000 fordon/dygn). 

Hoögsta maximal ljudnivå LAFmax,5th vid fasad (frifältsvärde) och 

ljudspridning 2m över mark.  

 

6   Bedömning enligt Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader 
Där 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerexponerad fasad överskrids: 

• minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. I vissa speciella fall 
behöver enbart ett bostadsrum vara vänt mot sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.  

• minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00.  

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter som enbart vetter mot bullrig sida 
bör ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Anm: Vi bedömer att maxnivån inte får överskridas mer än 5 gånger under hela 
nattperioden (kl 22-06) 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats bör 
kunna klaras om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

Bedömning har gjorts om föreslagna byggnader uppfyller Trafikbullerförordningen, 
Förordning (2015:216).  
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7   Åtgärder 
Två olika åtgärdsförslag utreds: 

1. Trafikförslag för Eklandagatan. Förslaget kommer från Trafikkontoret.  
2. Minskning av fordonshastigheter till 30 km/h i hela det studerade området, 

inklusive Gibraltarvallen. 

7.1   Trafikförslag för Eklandagatan 
I figur 14 visas trafikförslaget för Eklandagatan från Trafikkontoret, Göteborgs Stad. 
Enligt förslaget kommer körbanan att flyttas längre söderut och cykelbana, tvärgående 
parkering samt trädrader kommer införas på respektive sida av vägen.  

 

Figur 14. Trafikförslag för Eklandagatan från Trafikkontoret. 

 

Enligt bullerberäkningen för trafikförslaget, se figur 15, kommer ekvivalent ljudnivå 
LAeq24h sänkas 1 dBA vid fasaderna mot Eklandagatan på byggnader nr 11-14.  

En motsatt effekt uppstår på andra sidan av gatan, där LAeq24h ökar 2 dBA på byggnad 
nr 17 och 1 dBA på byggnad nr 18. Ljudnivån ökar 1 dBA även i några fasadpunkter på 
byggnad nr 16. 
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Figur 15. Högsta ekvivalentljudnivå LAeq24h vid fasad (frifältsvärde) för 

trafikförslaget för Eklandagatan från Trafikkontoret.  

 

7.2   Minskning av fordonshastigheter till 30 km/h 
Effekten på ljudnivåerna på grund av en minskning av fordonshastigheter till 30 km/h 
på alla gatorna i studerat område har också utretts. 

Bullerberäkningen visar att den ekvivalenta ljudnivån LAeq24h sänks 1-2 dBA vid 
fasaderna mot Gibraltargatan och Engdahlsgatan för både befintliga och planerade 
byggnader. Dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq24h) minskar 2 dBA på båda sidor av 
Eklandagatan vid en sänkning av fordonshastigheten till 30 km/h i kombination med 
trafikförslaget enl. avsnitt 7.1 

 

8   Slutsatser och kommentarer 
Befintlig bebyggelse 

Ingen betydande ökning av ljudnivån förekommer vid de befintliga byggnaderna som 
ligger längs Gibraltargatan enligt jämförelse mellan dagens situation och framtida 
situationen för prognosår 2035. 

Betydande skillnad i ljudnivå mellan dagens situation och framtida situationen 
förekommer på de befintliga byggnaderna som ligger längs Engdahlsgatan och 
Eklandagatan pga. ändring av trafikflöden från Engdahlsgatan till Eklandagatan.  
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Ökning av ljudnivåer från Eklandagatan innebär att varken riktvärde för 
dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA vid fasad eller maximal ljudnivå 70 dBA för bostäder 
utan skyddad sida uppfylls utomhus vid fasad.  

Reducerade ljudnivåer på Engdahlsgatan innebär att riktvärde 55 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivån klaras på samtliga byggnader förutom en längs gatan. Byggnad som ligger 
närmast till Gibraltargatan har fortfarande höga ljudnivåer från denna gata. Krav för 
maximal ljudnivå vid uteplatser längs Engdahlsgatan kan överskridas. 

Planerade byggnader 

Alla fasader mot Gibraltargatan på de planerade byggnaderna överskrider riktvärdet 
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Detta innebär att hälften av bostadens rum måste ha 
tillgång till en ljudskyddad sida på högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt maximal 
ljudnivå vid fasad på högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Detta innebär vidare att 
planerade uteplatser i bostadens närhet måste placeras på ljudskyddad sida av husen. 
Det är viktigt att säkerställa att lokalgatan, Professorsstråket, inte ger för höga 
ljudnivåer på denna sida av husen. 

Analysen av bullerberäkningar på Professorstråket visar att dygnsekvivalent ljudnivå 
55 dBA varken överskrids för alternativ 1 eller alternativ 2. Enligt beräkningarna för 
alternativ 2 (1 000 fordon/dygn) ser denna fordonsmängd ut att vara en begränsning 
för att klara riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå på fasaderna mot 
Professorstråket. 

På vissa hörn mot Gibraltargatan (se avsnitt 5.2.1.) finns svårigheter att åstadkomma 
en ljudskyddad sida för bullerutsatta bostäder. Det kräver stora hörnlägenheter för att 
hälften av bostadsrummen ska kunna placeras mot den skyddade gårdsmiljön.  

Lägenheter som är högst 35 kvadratmeter kan placeras där fasadnivån är högst 60 
dBA ekvivalent ljudnivå. 

Hälften av bostadsrummen i bullerutsatta lägenheter skall vara vända mot skyddad 
gårdsmiljö där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasad. Det kan lösas med genomgående lägenheter då ljudnivån från lokalgata inte är 
för hög. 

Gemensam uteplats kan anordnas på innergården där 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. 

Planerat höghus centralt inom Chalmersområdet beräknas klara alla riktvärden 
utomhus från trafikbuller.  

Effekten på ljudnivåerna (LAeq24h) av de analyserade åtgärderna med trafikförslag för 
Eklandagatan alternativt en sänkning av hastighet till 30 km/h innebär en minskning 
med 1-2 dBA på de mesta utsatta fasaderna för både befintliga och planerade 
byggnader.  
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Sveriges Riksdag, 2015-04-09. 
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