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TRAFIKBULLERUTREDNING INFÖR NY DETALJPLAN FÖR 
THORILD 12, UDDEVALLA KOMMUN 

Denna revision ersätter rapport 21-191-R1. Modellen har justerats efter nya skisser på 

byggnader ovanpå Gallionen.  

SAMMANFATTNING 

En trafikbullerutredning har utförts inför ny detaljplan för Thorild 12 i Uddevalla kommun. 

Syftet har varit att ta reda på om planer för påbyggnad med bostäder ovanpå befintlig 

byggnad uppfyller kraven enligt förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:353 med 

trafikmängder på omgivande vägar. 

Trafikbullerberäkningar visar att det finns förutsättningar för att planera bostäder på så sätt att 

kraven enligt förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:353 uppfylls. 

1. UPPDRAGSGIVARE 

Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gustaf Palmborg, 0522-697355, 

gustaf.palmborg@uddevalla.se 

2. UPPDRAG 

Att utföra trafikbullerberäkning för påbyggnader med bostäder ovanpå fastigheten Thorild 12 

för att jämföra beräknade bullernivåer med gällande riktvärden. Syftet med utredningen är att 

kontrollera trafikbuller inför ny detaljplan. 

3. GÄLLANDE KRAV FÖR TRAFIKBULLER 

Riksdagens förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) t.o.m. SFS 2017:359 

innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spår- och vägtrafik vid 

bostadsbyggnader. Dessa riktvärden redovisas i tabell 1. 

Plats LpAeq,  

dB 

LpAFmax,  

dB 

På fasad 60 - 

Vid uteplats 50 70 

Tabell 1: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder. 

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

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

fasad. 
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Förordningen föreskriver vidare att om den ekvivalenta ljudnivån utomhus (60 dBA) som 

anges i tabell 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. 

Om riktvärdet gällande maximal ljudnivå på uteplats (70 dBA) 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. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella egna 

reflekterande ytor. 

4. BESKRIVNING AV BULLERSITUATION 

De påbyggda bostäderna påverkas framför allt av ljud från Västerlånggatan enligt figur1. 

 

Figur 1: Vägar och område för placering av fastighet med påbyggnader. 

Trafikmängder redovisas i tabell 2. 

Trafikmängder på Västerlånggatan inkluderar busstrafik vid hållplatser (läge 11 och 12, 

stadsbussar).  

Trafikmängder på Kampenhofs bilparkeringar är låga i förhållande till trafiken på 

Västerlånggatan. De kommer därför inte att bidra till bullernivån på den studerade fastigheten 

och har därför utelämnats. 

Busstrafik till Kampenhof bussterminal inkluderas genom att en antagen trafikmängd på 250 

bussar/dygn på Kampenhofsgatan och fortsättningen in på terminalen och busslägen 21-28. 

Trafikmängder på ramp till parkeringshusen och på bro mellan parkering i Willyshuset och 

parkering i Gallionen baseras på parkeringsräkning. Parkeringshusen är endast öppna mellan 

06-21. 
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Väg Antal 

fordon/dygn 

Mätning 

2012 

Antal 

fordon/dygn 

Prognos 

2040 

Andel tung trafik 

(%) 

Hastighet 

(km/h) 

Västerlånggatan 

- Norrgående 

- Södergående 

 

10330 

11706 

 

15530 

15813 

 

33 

23 

 

50 

50 

Ramp till P-hus Willys och 

Thorild/Gallionen 

- 
418 0 30 

Bro från Willys över till 

Thorild/Gallionen 

- 
130 0 30 

Kampenhofsgatan (inkl 

busstrafik in på terminalen) 

. 
250 100 30 

Tabell 2: Trafikmängder, andel tung trafik och hastigheter som använts i 

trafikbullerberäkningarna. 

5. BERÄKNINGSMODELL 

En tredimensionell modell av området har byggts upp i programvaran SoundPLAN v8.2, 

uppdatering: 2022-01-31.   

Modellen utgår från kartunderlag från metria.se med befintliga byggnader där påbyggnader 

har modellerats utgående från 3D skisser och diskussioner med beställare. 

Påbyggnaden med bostäder är inflyttad 10 m från Gallionens fasad mot Västerlånggatan. 

Närmast vägen placeras ett växthus för att ge skärma av mot trafikbuller.  

Beräkningarna har utförts enligt Nordisk beräkningsmodell RTN:1996 och räknar med tre 

reflektioner. 

6. RESULTAT 

Beräknade ljudnivåer vid byggnadernas fasader samt bullerutbredningen 15 m och 18,7 m 

över marknivån (motsvarande 1,5 m ovan nedre och övre takterrasser) redovisas i Bilagor 1 

och 2.  

Resultatet visar att med trafikbullernivåer enligt Bilaga 1a uppfylls kraven på ekvivalent 

ljudnivå mot Västerlånggatan för delar av fasaden som skärmas av växthuset. På fasaden för 

de övre bostadsplanen överskrids kraven på 60 dBA. 

På östra fasaderna uppfylls kraven på samtliga bostadsplan. Mot söder och norr ligger 

ekvivalenta fasadnivåer mellan 52 dBA och 64 dBA, vilket framgår av 3D-vyer i figur 2 och 

3. 65 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids inte på någon del av fasaden. 

För att kunna planera in större lägenheter än 35 m2 behövs tillgång till skyddad sida för minst 

hälften av rummen. Skyddade lägen där 55 dBA inte överskrids finns på de östra fasaderna. 

Det finns goda förutsättningar att anlägga uteplatser som uppfyller kraven på takterrasser.  

Ekvivalenta nivåer redovisas i Bilaga 1a och 1b: Ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Maximalnivå redovisas i Bilaga 2a och 2 b: Maximal ljudnivå vid uteplatser på takterrasser.  
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Figur 2: Ekvivalent ljudnivå på fasader sett från SV. Bullerskärmar med höjd 1,1 m. 

 

Figur 3: Ekvivalent ljudnivå på fasader sett från NO. 

 

 

 

 

Joachim Schubert 

 

Granskad av Anders Westbrandt, 2022-03-08 
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