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SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av MölnDala Fastighets AB utrett förutsättningarna för
exploatering med bostäder inom planområdet Forsåker, detaljplan 1, med
avseende på buller från väg- och spårtrafik som påverkar planområdet.
Två scenarier har studerats, scenario 1 med enbart detaljplan 1, dvs utan
exploatering av efterkommande detaljplan 2 närmare spårområdet samt
scenario 2, där även detaljplan 2 finns på plats.
Utredningen visar att det för aktuell detaljplan, scenario 1 i stor utsträckning
bedöms möjligt att uppföra bostäder i enlighet med gällande riktvärden. Av
38 studerade kvarter och befintliga byggnader för scenario 1 bedöms 27
kvarter kunna exploateras utan åtgärd, medan fem kvarter bedöms ha goda
förutsättningar med fortsatt bearbetning. Sex kvarter bedöms dock ha stora
utmaningar för att nå riktvärden.
För scenario 2, dvs när hela Forsåker är utbyggt inkl. IKANO Bostads mark,
förbättras situationen något och ytterligare två kvarter bedöms kunna
exploateras.
De åtgärder som studerats är bl. a bullerskärmar mellan byggnader längst
västerut i Forsåker med syfte till att skapa bättre ljudmiljöer i markplanet.
Flera alternativ finns med goda möjligheter att skydda t ex park- och
torgmiljöer.
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Scenario
Scenario 1

Ljudnivå
Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik.
Frifältsvärde vid fasad.

02

Maxnivå från väg- och
spårtrafik. Frifältsvärde
vid fasad.

03

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

04

Maxnivå från väg- och
spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

05

Scenario 1 med lokala
bullerskärmar

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

06

Scenario 2

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik.
Frifältsvärde vid fasad.

07

Maxnivå från väg- och
spårtrafik. Frifältsvärde
vid fasad.

08

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

09

Maxnivå från väg- och
spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

10

Scenario 2 med lokala
bullerskärmar

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

11

Scenario 2 med
bullerskärm längs
spårområdet

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

12

Scenario 2 med
kombination av lokala
bullerskärmar och
bullerskärm längs
spårområdet

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

12 a

Scenario 2. Skillnad med
lokala bullerskärmar och
bullerskärm längs spår
jämfört med enbart lokala
bullerskärmar

Ekvivalentnivå från vägoch spårtrafik. Ljudnivå i
markplan.

Bilaga
13
14

Beskrivning
Sammanställning av möjligheterna att bygga bostäder i
enlighet med bullerförordningen.
Strukturplan Forsåker, 2017-01-10
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1

INLEDNING

WSP har på uppdrag av MölnDala Fastighets AB utrett trafikbullerpåverkan
för planerad exploatering med bostäder inom planområdet Forsåker.

Figur 1 - Planområdet

Planområdet som är markerat i Figur 1 ligger i sydöstra Mölndal och
påverkas av buller från intilliggande väg och järnväg. Mest trafikerade vägar
och spår i planområdets närområde är E6 och Västkustbanan.

1.1

SYFTE

Syftet med utredningen är att redovisa möjligheterna för exploatering med
bostäder inom planområdet med avseende på buller från trafik.
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NYCKELBEGREPP

Definition av använda begrepp och mätetal.

2.1

BULLER

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på person, plats, situation och
varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud
som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1.

2.2

RIKTVÄRDE

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med
samordningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 1/1
2015 blir däremot angivna bullernivåer i detaljplan styrande för tillsyn.

2.3

LJUDTRYCKSNIVÅ OCH DB

Ljudtrycksnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten
decibel (dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det
lägsta ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB
motsvarar den ljudtrycksnivå då vi upplever fysisk smärta.

Figur 2 - Typiska ljudtrycksnivåer

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av den fysikaliska energin
men den subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4

EKVIVALENT LJUDTRYCKSNIVÅ

Den ekvivalenta ljudtrycksnivån är ett medelvärde över en bestämd
tidsperiod.

2.5

MAXIMAL LJUDTRYCKSNIVÅ

Den högsta momentana ljudtrycksnivån som uppstår under en viss tidsperiod
eller under en bullerhändelse kallas för maximalnivå eller maximal
ljudtrycksnivå. Mätetalet används t ex för att identifiera risk för sömnstörning
eller hörselskador.
”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”,
European Environment Agency EEA Technical report No 11/2010
1
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2.6

FREKVENS OCH A-VÄGNING

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, det normala lufttrycket. Antalet
svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten
hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 20 Hz – 20
kHz, tonhöjden ökar med frekvensen.
Den totala ljudtrycksnivån innehåller bidrag från alla frekvenser men
eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta
den totala ljudtrycksnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. I
huvudsak innebär det att låga frekvenser viktas lägre eftersom örat är
känsligare för högre frekvenser. Den vanligaste vägningen, A-vägning,
redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudtrycksnivån anges med enheten
dBA.

2.7

TIDSVÄGNING

Mätinstrument som registrerar bullerhändelser kan ställas in på olika s.k.
tidsvägningar, vilket avgör över hur snabbt ljudnivåmätaren reagerar på
förändringar. Tidsvägning ”Fast” är vanligast, och motsvarar tidsintegration
över 0.125 sekund. Tidsvägningen ”Slow” motsvarar en tidsintegration på en
sekund och ger en jämnare kurva jämfört med ”Fast”, samt en lägre
högstanivå.

2.8

FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD

Med frifältsvärde avses en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i
den egna fasaden.

2.9

UTEPLATS

Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta
såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till
bostaden. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till
frifältsvärde korrigerat värde.

2
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”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008

2.10 SAMMANLAGRING AV BULLER FRÅN OLIKA
TRAFIKSLAG
Enligt forskningsprogrammet ”ljudlandskap för bättre hälsa”3 är forskningen
om effekter av kombinerade bullerkällor ytterst begränsad, tidig forskning
visar att upplevd störning ökar när flera källor bidrar till en viss ljudnivå. Det
finns två huvudsakliga teorier kring hur den sammanlagrade ljudmiljön kan
beskrivas:




Energisummationsmodellen utgår från att störning av flera
trafikbullerkällor bäst uppskattas genom att beräkna den ekvivalenta
sammantagna ljudnivån från alla källor.
Dominansmodellen utgår från att störning i en situation med
kombinerade bullerkällor är densamma som störningen till den mest
störande av dessa bullerkällor.

Ekvivalenta ljudnivåer kan alltså inte adderas för att bedöma det totala
ljudets upplevda störning, däremot kan den sammanlagrade ekvivalenta
ljudnivån användas som underlag för dimensionering av fasader.
Energisummationsmodellen är den försiktigaste modellen eftersom den
resulterar i de högsta ljudnivåerna och har använts i denna utredning

”Ljudlandskap för bättre hälsa, resultat och slutsatser från ett
multidisciplinärt forskningsprogram”, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs
Universitet 2008
3
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3

BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas riktlinjer och råd som ligger till grund för den analys och de
slutsatser som redovisas i kapitel 6 och 0.

3.1

BOSTÄDER

Riksdagen fastställde i förordningen SFS 2015:216, ”Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader” de riktvärden för trafikbuller som redovisas
i Tabell 1, som från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning,
ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked.

Tabell 1 - Riktvärden

Utomhus

Ekvivalent ljudtrycksnivå

Maximal ljudtrycksnivå

vid fasad

55 dBA

-

uteplats

50 dBA

70 dBA

2

60 dBA

-

bostad < 35 m

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida
riktvärde. Om ljudnivåer ändå överskrider riktvärde anger förordningen att
-

minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

-

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

Boverkets Allmänna råd4 ger vägledande information kring avsteg från den
tidigare infrastrukturpropositionens riktlinjer, men ingen vägledning för
tillämpningen av den nya trafikbullerförordningen fanns framme när denna
utredning genomfördes. Inom ramen för denna utredning har inga specifika
avstegfall utretts. Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Beräkningsresultat har analyserats utifrån bullerförordningen SFS 2015:216.
Eftersom exakt byggnadsutformning och planlösningar inte är bestämda så
har följande antaganden gjorts:
 Om LAeq ≤ 55 dB och LAFmax ≤ 70 dB på ett slutet kvarters alla
gårdsfasader så förutsätts att minst hälften av alla bostadsrum i alla
lägenheter kan vara vända mot gården.
 Om LAeq ≤ 55 dB och LAFmax ≤ 70 dB på ena långsidan av en
rektangulär byggnad så förutsätts att minst hälften av alla
bostadsrum i alla lägenheter kan vara vända mot denna sida.
 Om LAeq ≤ 50 dB och LAFmax ≤ 70 dB i markplan på del av gård eller i
direkt anslutning till byggnad så förutsätts att gemensam uteplats
kan anordnas.
Byggnaders lämplighet för bostäder bedöms utifrån förutsättningarna för att
bygga bostäder i hela byggnaden.

4
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”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008.

3.2

SKOLOR

Enligt Boverket5 är det på skolgårdar eller förskolegårdar önskvärt med högst
50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att
resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.

3.3

PARKER

För stadsparker finns inga nationellt gällande riktvärden. Det finns dock
forskning6 som antyder att ekvivalentnivån under vistelsen i parken inte bör
överskrida 50 dBA för att ljudmiljön ska uppfattas som ”god” av parkens
besökare.

3.4

TALUPPFATTBARHET

Vår förmåga att uppfatta innehållet i tal beror bl. a på förhållandet mellan
ljudnivån från talaren och bakgrundsnivån. För att tydligt uppfatta avslappnat
tal på en meters avstånd krävs att bakgrundsnivån är lägre än 55 dBA7.
Känsliga grupper kan behöva ännu lägre bakgrundsnivå för tillfredsställande
taluppfattbarhet.
Barn är en särskilt känslig grupp eftersom deras språkförståelse ännu inte är
fullt utvecklad. Likaså är människor med hörselnedsättning samt människor
med annat modersmål än det talade känsligare för höga bakgrundsnivåer.

”Gör plats för barn och unga!”, Boverket, rapport 2015:8, 2015.
”Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och stadsparker”
Naturvårdsverket rapport 5442, april 2005.
7 Forskningsprojektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”,
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/, 2017-02-17.
5
6
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4

METOD

I kapitlet redovisas hur arbetet har genomförts.

4.1

UTREDDA SCENARIER

Två scenarier har utretts med följande förutsättningar:
Scenario 1 – DP1 (Strukturplan Forsåker DP1, daterad 2017-01-10)








Ingen exploatering av DP2, stationsområdet.
Ingen exploatering inom IKANO Bostad.
Befintliga byggnader kvar inom IKANO Bostad.
Colorithallen kvar, delvis kapad p.g.a. framtida trafiklösning.
Framtida trafiklösning enl. trafikutredning8med trafikflöden för DP1.
Befintlig spårdragning.
Ingen utbyggnad av Götalandsbanan.

Scenario 2 – Fullt utbyggt Forsåker (Strukturplan Forsåker, daterad 2017-0110)






4.2

Fullt utbyggt Forsåker, inkl. exploatering av DP2, stationsområdet.
Fullt utbyggt IKANO Bostad (inga befintliga byggnader kvar).
Colorithallen avlägsnad.
Framtida trafiklösning enl. trafikutredning9med trafikflöden för fullt
utbyggt Forsåker (avser alternativet ”fri höger”).
Götalandsbanan fullt utbyggd. Nya spårlägen.

INSAMLING AV UNDERLAG

Allt underlag för beräkningar har tillhandahållits av eller via MölnDala
Fastighets AB och Metria. Volymer för planerad exploatering har
tillhandahållits av beställaren.

4.3

BERÄKNINGAR

Beräkningarna är genomförda i beräkningsprogrammet SoundPLAN (version
7.4, update 2016-12-21).
I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar
terräng, byggnader, vägar och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng
och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och
skärmning påverkar ljudutbredningen.
Beräknade ljudtrycksnivåer i fasad är definierade som frifältsvärden där alla
beräkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en lätt positiv medvind från
ljudkällan till mottagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. I
beräkningarna behandlas all mark inom planområdet som hård förutom
parkerna. Utanför planområdet behandlas all mark förutom vägar som mjuk.
Beräkningarna tar normalt inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av
buskar och träd.

8
9
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Etapp 2 161201 fri höger, M4 Traffic
Etapp 3 161201 fri höger, M4 Traffic

Utbredningsberäkningarna inkluderar en reflex mellan bullerkälla och
mottagare. Beräkningar av ljudnivå vid fasad inkluderar tre reflexer mellan
bullerkälla och mottagare.
Specifika detaljer kring beräkningsmodellerna för buller från spår- och
vägtrafik redovisas nedan.

4.3.1

Buller från spårtrafik

Beräkningarna har genomförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som
redovisas i Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik –
Nordisk beräkningsmodell”.
Beräkningsmodellen har en bedömd standardavvikelse på upp till 3 dB för
avstånd på 300-500 meter. Huvuddelen av Forsåker ligger inom ett avstånd
på upp till ca 500 meter från spår.
Beräkningarna har utgått från största tillåtna hastighet (STH) med korrigering
för pendeltågens stopp vid station, vilket redovisas i detalj i kapitlet 5.
Generellt för sträckan har korrigeringen för spårunderhåll antagits vara 0 dB.
Undantagen är växlar som ger en korrektion om +6 dB, enligt
beräkningsmodellen. Inga järnvägsbroar finns inom utredningsområdet.

4.3.2

Buller från vägtrafik

Beräkningarna har genomförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som
redovisas i Naturvårdsverkets rapport 4653, ”Vägtrafikbuller, Nordisk
beräkningsmodell reviderad 1996”.
Beräkning av buller från vägtrafik utgår enligt den Nordiska
beräkningsmodellen från konstant flödande trafik utan inbromsande eller
accelererande trafik vid korsning eller busshållplats.
Beräkningsmodellen baserar beräkningarna på ett tänkt medvindsfall från
ljudkällan till mottagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. Vid
kartläggning av vägtrafikbuller kan situationer uppstå där den redovisade
ljudnivån har delbidrag från olika väderstreck och således baseras på en
orimlig vädersituation.
I den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller anges att modellens
giltighet är begränsad till avstånd upp till 300 meter från vägen och att den
har en standard-avvikelse på ca 5 dB på 200 meters avstånd från källan i ett
medvindsförhållande.
Beräkningarna har utgått från normalfallet enligt den nordiska
beräkningsmodellen. Ingen korrektion för mer eller mindre bullrande
asfaltstyper har använts.

4.3.3

Avsteg från beräkningsmodellerna

Båda beräkningsmodellerna förutsätter att föremål som skärmar eller
reflekterar ljud är vertikala och ansluter till mark. I vissa fall där verkliga
föremål ”svävar” i luften har de modellerats som svävande. (t ex byggnad
B111 som man kan gå under) Då beräknas bullerutbredningen enligt
programutvecklarnas egna algoritmer. Samma gäller skärmning från
horisontella föremål som t ex broar. Detta gäller följande föremål:


Byggnad B111
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Mölndals bro
Skärm på Mölndals bro

Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller så reflekterar ett föremål
antingen all ljudenergi eller ingen. Beräkningarna har utförts med
beräkningsprogrammets standardinställning ”1 dB reflection loss” på fasader
och bullerskärmar. Detta innebär att ca 20 % av energin i en ljudvåg
försvinner då den når en fasad eller bullerskärm. För absorberande
bullerskärm har 7 dB reflection loss valts vilket innebär att ca 80 % av
energin i en ljudvåg försvinner då den når bullerskärmen.

4.4

REDOVISNING

Beräkningsresultat redovisas på bullerutbredningskartor som biläggs
rapporten.
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5

UNDERLAG

I kapitlet anges det underlag som legat till grund för bullerutredningen.

5.1

SPÅRTRAFIK

För spårbunden trafik tillämpas vardagsmedeltrafik. Trafikunderlaget för
spårtrafik som ligger till grund för beräkningar åskådliggör vilka tågtyper som
trafikerar linjen, fördelningen mellan el- och dieseldrift, antal tåg som
passerar per dygn, medel- och maximala tåglängder samt största tillåtna
hastighet för passerande tåg.
Tågtyperna är definierade och fördelade enligt den Nordiska
beräkningsmodellen som innehåller:






Höghastighetståget X2
Konventionella passagerartåg, huvudsakligen med RC-lok (S-Pass)
Godståg, huvudsakligen med RC-lok (Gods)
Regionaltåg (X50-54)
Pendeltåg (X60)

Trafikuppgifter för Västkustbanan som redovisas i tabellerna nedan har
tillhandahållits av Fredrik Boke (TRV) via e-post 2016-12-13 och 2017-01-10.
Angiven trafikering är enligt Trafikverket en så kallad bullerprognos; en
uppräknad prognos baserad på den så kallade ”basprognosen” för 2040.
Inom parantes anges den tågtypsdefinition som använts i
beräkningsprogrammet enligt den Nordiska Beräkningsmodellen. Antal tåg
har erhållits för vardagsmedeldygn (VMD) och beräknats om till
årsmedeldygn (ÅDT). ÅDT är indata till bullerberäkningarna.

5.1.1

Scenario 1 – DP1

Bullerberäkningar för Scenario 1, DP1 har utförts med indata enligt Tabell 2
och Tabell 3.
Tabell 2 – Trafikflöde på Kust-till-kustbanan, scenario 1. Bullerprognosen för år 2040,
nollalternativ, dvs ingen utbyggnad av MYK-BOY eller vidare GLB.
Antal tåg
(vmd/ådt)

Medellängd

Maxlängd

Hastighet

Godståg (S-gods)

15/10

450

650

90

X50-54

24/21

80

100

90

Lokdragna persontåg (S-pass)

12/11

120

160

90

Tabell 3 – Trafikflöde på Västkustbanan, scenario 1.
Antal tåg
(vmd/ådt)

Medellängd

Maxlängd

Hastighet

Godståg (S-gods)

60/41

450

750

100

Snabbtåg (X2)

25/22

165

165

160

140/123

150

220

150

70/61

130

240

150

Pendeltåg (X60)
Moderna motorvagnar (X50-54)
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5.1.2

Scenario 2 – Fullt utbyggt Forsåker

Bullerberäkningar för Scenario 2 har utförts med indata enligt Tabell 4, Tabell
5 och Tabell 6.
Tabell 4 – Trafikflöde på Kust-till-kustbanan, scenario 2. Bullerprognos år 2040,
fullständig utbyggnad av GLB. Trafiken på kust till kustbanan är fristående från GLB
och går mellan Almedal-Borås;
Antal tåg
(vmd/ådt)

Medellängd

Maxlängd

Hastighet

Godståg (S-gods)

15/10

500

650

90

Moderna motorvagnar (X5054/X10-11)

70/61

100

160

90

Lokdragna persontåg (Pass)

12/11

120

160

90

Tabell 5 – Trafikflöde på Västkustbanan, scenario 2.
Antal tåg
(vmd/ådt)

Medellängd

Maxlängd

Hastighet

Godståg (S-gods)

60/41

450

750

100

Snabbtåg (X2)

25/22

165

165

160

140/123

150

220

150

70/61

130

240

150

Pendeltåg (X60)
Regionaltåg (X52/53)

Tabell 6 – Prognos för trafikflöden år 2040, spårtrafik på Götalandsbanan

Snabbtåg (X2)
Regionaltåg (X52/53)

5.1.3

Antal tåg
(vmd/ådt)

Medellängd

Maxlängd

Hastighet

60/52

200

400

200

170/149

100

250

180

Antaganden

Götalandsbanans sträckning förbi Mölndal är i ett utredningsskede. Enligt 2
av 3 aktuella förslag på korridorer läggs Götalandsbanan vid Västkustbanan
väster om Forsåker. All prognosticerad trafik på Götalandsbanan antas
passera på banområdet väster om Forsåker.
Prognosticerad trafik för Västkustbanan och Götalandsbanan antas delas
upp jämt fördelat på 6 spår med ca 60 m mellan inre och yttre spår.
Trafikanalyser för antalet passerande tåg mellan kl. 22 – 06 har inte
tillhandahållits utredningen. I utredningen relateras därför beräknade resultat
till riktvärde med bedömningen att det alltid kommer passera fler än fem tåg
nattetid respektive fem tåg per timme dagtid.
Godstrafik antas vara dimensionerande vid beräkning av maxnivå.
Erhållna trafikprognoser avser vardagsdygnstrafik, VMD. Bullerberäkningar
ska enligt SFS 2015:216 beräknas för medeldygn under ett år, ådt. Ådt för
beräknats enligt schabloner10:

10

16 | 10236660 • Bullerutredning, Forsåker

Schabloner enligt Fredrik Boke, Trafikverket, e-post daterat 2017-01-04.

250
𝑥 𝑣𝑑𝑡
365
320
å𝑑𝑡 =
𝑥 𝑣𝑑𝑡
365

Godståg:

å𝑑𝑡 =

Persontåg:

Samtliga pendeltåg antas stanna vid kommande tågstation intill planområdet
och håller därför en lägre hastighet beroende på avståndet till stationen. För
pendeltågen har schablonmässiga maximala hastigheter enligt Tabell 7
använts.

Tabell 7 – Schablonmässiga maximala hastigheter
Avstånd från station

Maxhastighet

100 m

60 km/h

200 m

80 km/h

500 m

100 km/h

1000 m

130 km/h

1500 m

160 km/h

5.2

VÄGTRAFIK

Prognoser för vägtrafik har tagits fram av M4 Traffic i följande dokument:




5.2.1

Etapp 2 161201 fri höger, M4 Traffic, 2016-12-01
Etapp 3 161201 fri höger, M4 Traffic, 2016-12-01
Hastigheter, M4 Traffic, 2016-12-01

Antaganden

Erhållna trafikprognoser avser vardagsdygnstrafik, VMD. Bullerberäkningar
ska enligt SFS 2015:216 beräknas för medeldygn under ett år, ådt. Ådt för
vägtrafik har beräknats enligt schablonen11
Å𝑑𝑡 = 0,88 𝑥 𝑣𝑑𝑡
Andel tung trafik och trafikens fördelning över dygnet har inte tillhandahållits.
Därför har följande schabloner12 och antagandet implementerats vid
beräkning av maxnivån från vägtrafik:

Schablon enligt Ulf Bredby, Mölndals stad, e-post daterat 2015-11-20
Schabloner hämtade ur ”Trafikflödens fördelning under dygnet”, Ramböll,
2015-10-16
11
12
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Tabell 8 - Schabloner för andel tunga fordon och dygnsfördelning av vägtrafik

Andel tung
trafik

Andel av
lätta och
tunga fordon
nattetid kl.
22-06

Andel av
lätta och
tunga fordon
medel timma
dag/kväll kl.
06-22

Statliga vägar

10 %

5%

6%

Kommunala vägar

5%

5%

6%

Vid beräkning av maxnivå vid fasad används schabloner för nattetid. Då färre
än 100 tunga fordon antas passera under ett dygn beräknas maxnivån från
lätta fordon med 5 st. tillåtna överskridanden per natt. Då fler än 100 tunga
fordon antas passera under ett dygn beräknas maxnivån från tunga fordon
med 5 st. tillåtna överskridanden per natt.
Vid beräkning av maxnivå 1,5 m över mark används schabloner för dag/kväll.
Då färre än 200 tunga fordon antas passera under ett dygn beräknas
maxnivån från lätta fordon med 5 st. tillåtna överskridanden per
genomsnittstimme. Då fler än 200 tunga fordon antas passera under ett dygn
beräknas maxnivån från tunga fordon med 5 st. tillåtna överskridanden per
genomsnittstimme.
Antagen ovan med schabloner för bedömning av maximala ljudnivåer
nattetid baseras på Boverkets yttrande i Länsstyrelsen i Stockholms
publikation ”Buller och planering V” från 2016.

5.3

GEODATA

Följande underlag har använts för att bygga upp terrängmodellen.

5.3.1

Kart- och terrängmaterial

Följande underlag har köpts från Metria.se, november 2015:




Höjddata, grid 2+ (markhöjd utanför planområdet)
Lasdata (höjder på befintliga byggnader)
Fastighetskarta (placering av befintliga vägar och byggnader)

Befintliga byggnaders höjd erhålls i bullerberäkningsprogrammet genom att
beräkna skillnaden mellan lasdata-punkter inom byggnadens gränser och
markens höjd under byggnaden.
Följande underlag har erhållits från MölnDala Fastighets AB:



Markhöjder inom planområdet
Byggnadsvolymer för planerad exploatering

Markplan i planerade och befintliga byggnader antas ligga på markens
medelhöjd under respektive byggnad.
Våningshöjd antas vara 3 m för samtliga planerade byggnader. Tak antas
skjuta upp 2 m ovan översta innertak. Byggnadshöjd antas därmed vara
𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠ℎö𝑗𝑑 = 3 𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 2
Analogt antas våningshöjd i befintliga byggnader vara
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𝑉å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎö𝑗𝑑 =

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠ℎö𝑗𝑑 − 2
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

Tillbyggnader adderas till befintlig byggnadshöjd. En våning: 4,5 m. Två
våningar: 8,5 m.
Inga antaganden för eventuella ytterligare kommande detaljplaner har gjorts,
förutom för detaljplan 2 inom Forsåker samt IKANO Bostad i scenario 2.
Modellen för bullerberäkning utgår från data från Metria och koordinatsystem
Sweref99 TM (15”). Strukturplaner mm ritade i Sweref99 12” har konverterats
i bullerberäkningsprogrammet.

5.4

OSÄKERHETER

Förutom de osäkerheter som kan finnas i de prognoser som bedömer
framtida trafikering vad gäller antal och typ av fordon finns i beräkningarna
även osäkerheter som bland annat orsakas av t ex terrängförhållanden som
skiljer sig från kartmaterial, verkliga väg- och tåghastigheter och framtida
förändringar i spår-, tåg- och vägstandard.
Bullerberäkningarna har utförts för att studera förutsättningarna för
exploatering med bostäder, och inte ur syftet att vara ett
projekteringsunderlag i ett senare skede.
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6

BESKRIVNING OCH ANALYS AV
BERÄKNINGSRESULTAT

Resultat i grafisk form från beräkning av buller från väg- och järnvägstrafik
redovisas på bilagor 1-12 som redovisar ekvivalenta sammanlagrade
ljudnivåer och maximala ljudnivåer från spår- och vägtrafik för Scenario 1
resp. 2 (se stycke 4.1 för detaljerad beskrivning av respektive scenario).
Bullerkartorna redovisar frifältsvärden vid fasad samt spridning i markplanet.
Byggnader och kvarter betecknas enligt strukturplan daterad 2017-01-10, se
bilaga 14.

6.1

SCENARIO 1 – DP1

Nedan beskrivs de beräkningsresultat som redovisas i bilagor 1-5 samt i
figurer i anslutning till texten.
Riktvärdet för maximal ljudnivå tillämpas endast vid uteplats och vid fasader
där ekvivalentnivån inte ska överskrida 55 dBA på en skyddad sida på grund
av ett överskridande på exponerad sida. En generell slutsats är att
maximalnivån inte överskrider 70 dBA i några av dessa lägen utan att
ekvivalentnivån överskrider 55 dBA. Maxnivån bedöms därför inte vara
relevant att analysera vidare.

6.1.1

Slutna kvarter

En slutsats som är generell för samtliga slutna kvarter är att gemensam
uteplats bedöms kunna ordnas på gårdarna i enlighet med
bullerförordningen då ekvivalentnivå 50 dBA och maxnivå 70 dBA inte
överskrids.
I de flesta slutna kvarter överskrider inte ekvivalentnivån 55 dBA vid
gårdsfasader. I hela kv. 05, 08, 11-16, 18-20, 24, 25 bedöms bostäder kunna
byggas i enlighet med bullerförordningen. En förutsättning för detta är att
minst hälften av bostadsrummen i bullerexponerade lägenheter kan vara
vända mot gården, alternativt att mindre lägenheter byggs där
ekvivalentnivån är 55-60 dBA.
Kv. 04
I Figur 3 redovisas beräknad ekvivalentnivå vid kv. 04 i 3D-vy. Ekvivalentnivå
överskrider 55 dBA på de två översta planen av den höga byggnadens
gårdsfasad vilket betyder att bostäder inte bedöms kunna byggas i enlighet
med bullerförordningen här. En lösning kan vara att sänka byggnadshöjden.
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Figur 3 – Kv. 04, vy från sydväst. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad, scenario 1.

Kv. 09
I Figur 4 redovisas beräknad ekvivalentnivå vid kv. 09 och 10 i 3D-vy.
Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på en gårdsfasad. En
lösning kan vara att sänka byggnadshöjden eller att endast tillåta små
lägenheter på övre planet.

Kv. 10

Kv. 09

Vy från sydväst

Kv. 09

Kv. 10

Vy från norr

Figur 4 - Kv. 09 och 10. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 1.

Kv. 10
Ekvivalentnivån överskrider 55 dBA i alla väderstreck och 60 dBA mot
sydväst och nordväst på de 4 översta våningarna i punkthuset. En lösning
kan vara att sänka byggnadshöjden. I kvarterets övriga byggnader bedöms
bostäder kunna byggas i enlighet med bullerförordningen.
Kv. 30
I Figur 5 redovisas beräknad ekvivalentnivå vid kv. 30 och 31 i 3D-vy.
Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på flera gårdsfasader.
En lösning kan vara att endast tillåta verksamheter i det höga huset och
sänka höjden på övriga byggnader där överskridanden beräknas ske.
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Kv. 30

Kv. 31
Kv. 30

9

Vy från sydväst

Kv. 31

Vy från nordväst

Figur 5 – Kv. 30 och 31. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 1.

Kv. 31
Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på flera gårdsfasader.
En lösning kan vara att jämna ut byggnadshöjderna där överskridanden
beräknas ske.

6.1.2

Fristående byggnader och andra kvarter som inte bildar
gårdsrum

I kv. 02 och 03 och 37 överskrids 55 dBA på alla fasader. Förutsättningarna
för att bygga bostäder i enlighet med bullerförordningen i bedöms därför vara
knappa. Uteplats kan inte ordnas i markplan i anslutning till dessa byggnader
utan tekniska lösningar som lokala avskärmningar.
Kv. 01
Ekvivalentnivån överskrider 60 dBA vid två av 7-våningsbyggnadens tre
fasader. Förutsättningarna för att bygga bostäder i enlighet med
bullerförordningen i bedöms därför vara knappa. Vid 6-våningshusets
(B110?) fasader är ekvivalentnivån är 50-60 dBA. Förutsättningarna för att
bygga bostäder i detta hus bedöms vara goda förutsatt att små lägenheter
kan byggas där så krävs. Uteplats bedöms inte kunna ordnas i markplan i
enlighet med bullerförordningen.
Kv. 06
Riktvärdena 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA överskrids inte på de långa
fasaderna mot sydöst. I hela kvarteret bedöms bostäder kunna byggas i
enlighet med bullerförordningen förutsatt att minst hälften av bostadsrummen
kan vändas mot sydöst. Uteplats kan ordnas i markplan i anslutning till
byggnaden.
Kv. 17
Ekvivalentnivån är 55-60 dBA på alla fasader. Endast mindre lägenheter, <
35 m2, kan byggas i enlighet med bullerförordningen. Uteplats kan inte
ordnas i anslutning till byggnaden i enlighet med bullerförordningen.
Kv. 21 - södra
Bostäder bedöms kunna byggas i hela punkthuset förutsatt att mindre
lägenheter, < 35 m 2, byggs där hälften av bostadsrummen inte kan vara
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vända mot fasad där ekvivalentnivån inte överskrider 55 dBA. Uteplats kan
ordnas i markplan i anslutning till byggnaden.

Vy från söder

Vy från norr

Figur 6 – Kv. 21 södra. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 1.

Kv. 21 - norra
I hela kvarteret kan bostäder byggas i enlighet med bullerförordningen
förutsatt att minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot en sida där 55
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå inte överskrids. Uteplats kan ordnas
i markplan i anslutning till byggnaden.
Kv. 32
På samtliga fasader som vetter mot Kvarnbygatan överskrider
ekvivalentnivån 60 dBA. På övre våningsplan på samtliga byggnader och på
fler våningsplan på de yttre byggnaderna överskrider ekvivalentnivån 55
dBA. Kvarterets utformning behöver anpassas efter bullersituationen.
Gemensam uteplats kan anordnas norr om byggnaderna i enlighet med
bullerförordningen.

Vy från sydöst

Vy från nordväst

Figur 7 – Kv. 32. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 1.
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6.1.3

Befintliga byggnader

Byggnaderna B2, B4, B10, B13, B14, B16, B17, B18, B110, B111 och B217
har alla tillgång till minst en lång fasad där 55 dBA ekvivalentnivå och 70
dBA maxnivå inte överskrids. I alla dessa byggnader bedöms bostäder
kunna byggas i enlighet med bullerförordningen. Uteplats kan ordnas i
markplan i anslutning till resp. byggnad.
I B23 och B213 överskrids 55 dBA på fasader i minst 3 väderstreck.
Förutsättningar för bostadsbyggnation i enlighet med bullerförordningen
bedöms vara knappa. Uteplats i markplan kan inte ordnas i enlighet med
bullerförordningen.

6.1.4

Skolor

För skolor finns endast riktvärden för ljudnivå inomhus och på vistelseytor
utomhus. Det förutsätts här att ljudnivån inomhus beaktas vid
byggnadsprojektering och att ljudnivån utomhus vid fasad därmed inte är av
intresse i detta skede.
Beräkningsresultat redovisas i bilaga 3.
Riktvärde för skolor och förskolor avser dagsekvivalent ljudnivå vilket
generellt sett är några decibel högre än den dygnekvivalenta ljudnivån.
Eftersom komplett information om trafikens dygnsfördelning saknas så kan
den dagsekvivalenta ljudnivån inte beräknas. Skillnaden mellan dags- och
dygnsekvivalent ljudnivå bör dock beaktas.
Kv. 08
Eventuell vistelseyta på gården uppfyller riktvärdet 50 dBA. Ljudnivån i
parken uppfyller inte riktlinjerna.
Kv. 11
Eventuell vistelseyta på gården uppfyller riktvärdet 50 dBA.
Kv. 16
Eventuell vistelseyta på gården uppfyller riktvärdet 50 dBA.
Kv. 22
Eventuell vistelseyta öster om förskolebyggnaden uppfyller riktvärdet 50 dBA
på en yta av ca 3 000 m2.
Kv. 32
Eventuell vistelseyta väster om förskolebyggnaden uppfyller riktvärdet 50
dBA. Eventuell vistelseyta öster om förskolebyggnaden uppfyller riktvärdet
50 dBA på en yta av ca 130 m2. Denna mindre yta kan troligtvis utökas med
hjälp av lokala bullerskärmar.
Rudströmska villan
På en liten yta söder och öster om den planerade förskolebyggnaden
uppfylls riktvärdet 50 dBA. I övriga delar är ekvivalentnivån 50-60 dBA.

6.1.5

Parker och offentliga mötesplatser

Ekvivalentnivån i den i strukturplanen så kallade Åparken/Äppelparken,
överskrider 55 dBA i större delen av parken vilket enligt Naturvårdsverket (se
stycke 3.3) inte är en god ljudmiljö för umgänge och rekreation.
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Ekvivalentnivån är 50-55 dBA i större delen av Vattentorget vilket kan
betraktas som en acceptabel nivå för samtal på korta avstånd.
Ekvivalentnivån är runt 55 dBA i större delen av Rudströmska parken.

6.1.6

Åtgärdsalternativ

För att förbättra ljudmiljön i Forsåker som helhet och i synnerhet
Åparken/Äppelparken har ett åtgärdsalternativ tagits fram bestående av
följande bullerskärm:


6 m hög reflekterande bullerskärm mellan kv. 37 och Colorithallen.
Skärm mot Colorithallen är en tillfällig lösning fram till dess att DP2
sätter igång. Då ansluts skärmen mellan kv. 35 och 37. 9 m hög
reflekterande bullerskärm söder om kv. 37.

Resultaten redovisas i bilaga 5.
Ekvivalentnivån i Åparken/Äppelparken sänks till under 55 dBA i
uppskattningsvis 40 % av parken jämfört med ca 20 % i fallet utan
bullerskydd. 60 dBA överskrids endast i närheten till Gata 1 (Diagonalen).
Ljudnivån på Vattentorget är oförändrad jämfört med Scenario 1.

6.2

SCENARIO 2 – FULLT UTBYGGT FORSÅKER

Nedan redovisas slutsatser utifrån de beräkningsresultat som redovisas i
bilagor 6-12 samt i figurer i anslutning till texten.
Riktvärdet för maximal ljudnivå tillämpas endast vid uteplats och vid fasader
där ekvivalentnivån inte ska överskrida 55 dBA. En generell slutsats är att
maximalnivån inte överskrider 70 dBA i några av dessa lägen utan att
ekvivalentnivån överskrider 55 dBA. Maximalnivån är därför inte relevant att
analysera vidare i detta läge.

6.2.1

Slutna kvarter

En slutsats som är generell för samtliga slutna kvarter är att gemensam
uteplats bedöms kunna ordnas på gårdarna i enlighet med
bullerförordningen då ekvivalentnivå 50 dBA och maxnivå 70 dBA inte
överskrids.
Med fullt utbyggd detaljplan 2 och IKANO Bostad skapas förutsättningar för
att bygga bostäder i hela kv. 04, 09 och 10. I Figur 8 redovisas beräknad
ekvivalentnivå vid kv. 09 och 10 i 3D-vy. Bostäder, även större än 35 m 2,
bedöms kunna byggas i hela punkthuset i kv. 10.
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Kv. 10
Kv. 09

Kv. 09

Vy från sydväst

Kv. 10

Vy från norr

Figur 8 – Kv. 09 och 10. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 1.

I likhet med scenario 1 bedöms bostäder kunna byggas i hela kv. 05, 08, 1120, 24, 25 i enlighet med bullerförordningen.
Kv. 30 och 31 påverkas inte nämnvärt av detaljplan 2 och behöver även vid
full utbyggnad anpassas efter bullersituationen.

6.2.2

Fristående byggnader och andra kvarter som inte bildar
gårdsrum

I likhet med Scenario 1 bedöms förutsättningarna för att bygga bostäder i
enlighet med bullerförordningen i hela kv. 01, 02, 03, 17 och 37 vara knappa.
Uteplats bedöms inte kunna anordnas i markplan i anslutning till dessa
byggnader.
Kv. 01
I likhet med Scenario 1 bedöms förutsättningarna vara knappa för att bygga
bostäder i 7-våningsbyggnadens i enlighet med bullerförordningen.
Förutsättningarna för att bygga bostäder i 6-våningsbyggnaden bedöms vara
goda. Till skillnad mot Scenario 1 behöver inte lägenheternas storlek
begränsas. Uteplats bedöms dock inte kunna ordnas i markplan i enlighet
med bullerförordningen.
Kv. 06
I likhet med scenario 1 bedöms bostäder kunna byggas i hela kvarteret i
enlighet med bullerförordningen. Uteplats bedöms kunna anordnas i
markplan i sydvästra delen.
Kv. 21 – södra
Ekvivalentnivån är något högre i och med Scenario 2 p.g.a. ökad trafikering
på intilliggande Gata 3. Bostäder bedöms dock även för detta scenario
kunna byggas i hela punkthuset förutsatt att mindre lägenheter, < 35 m 2,
byggs där hälften av bostadsrummen inte kan vara vända mot fasad där
ekvivalentnivån 55 dBA och maxnivå 70 dBA inte överskrider. Troligtvis
krävs en större andel små lägenheter jämfört med scenario 1.
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Vy från söder

Vy från norr

Figur 9 – Kv. 21 södra. Beräknad ekvivalent ljudnivå, scenario 2.

Kv. 32 påverkas inte nämnvärt av detaljplan 2 och behöver även vid full
utbyggnad anpassas efter bullersituationen.

6.2.3

Befintliga byggnader

I likhet med scenario 1 bedöms bostäder kunna byggas i enlighet med
bullerförordningen i hela B2, B4, B10, B13, B14, B16, B17, B18, B110,
B111 och B217. Uteplats bedöms kunna ordnas i anslutning till dessa
byggnader.
I och med utbyggnaden av DP2 överskrids inte 55 dBA ekvivalentnivå vid
den sydöstra långsidan av B23. Därmed bedöms bostäder kunna byggas i
hela byggnaden. Uteplats bedöms dock inte kunna ordnas i anslutning till
byggnaden.
B213 har knappa förutsättningar för bostadsbyggnation i enlighet med
bullerförordningen. Uteplats bedöms inte kunna ordnas i anslutning till
byggnaden.

6.2.4

Skolor

Bullersituationen för skolor och förskolor i Kv. 08, 11, 16, 32 och
Rudströmska villan påverkas inte nämnvärt av DP2.

6.2.5

Parker och offentliga mötesplatser

Ekvivalentnivån i Åparken/Äppelparken, Vattentorget och Rudströmska
parken beräknas bli någon decibel högre på grund av den ökade
trafikeringen som följer av utbyggnaden av DP2 och IKANO Bostad.

6.2.6

Åtgärdsalternativ

För att t förbättra ljudmiljön i Forsåker som helhet och i synnerhet
Åparken/Äppelparken har tre åtgärdsalternativ tagits fram.

6.2.6.1 Scenario 2 a – lokala bullerskärmar
Följande åtgärder ingår i Scenario 2a:


6 m hög reflekterande bullerskärm mellan kv. 34 och 35 och mellan
kv. 35 och 37.
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Reflekterande bullerskärm längs den upphöjda delen av
Nämndemansgatan. Skärmen sträcker sig från mark till 2 m över
brons överkant.

Beräkningsresultat redovisas i bilaga 10. Ekvivalentnivån är 50-60 dBA i
större delen av Åparken/Äppelparken. Ekvivalentnivån sänks till 50-55 dBA i
större delen av Vattentorget vilket kan betraktas som en acceptabel nivå för
samtal på korta avstånd.

6.2.6.2 Scenario 2 b – bullerskärm längs järnvägen
Följande åtgärder ingår i Scenario 2b:
Vid beräkning har en skärm placerats 3,5 m från yttersta spårmitt, vilket är
närmsta tillåtna avstånd enligt sektion N3.5 ur Trafikverkets riktlinjer BVS
1586.20. Höjden begränsades till 5 meter, motsvarande höjd över RÖK som
anges för samma sektion.
Skärmens utbredning valdes överslagsmässigt till ca 1 000 m, en längd som
bedöms vara rimlig men samtidigt ge ett skydd för större delen av
planområdet.
Beräkningsresultat redovisas i bilaga 11. Ekvivalentnivån är 50-60 dBA i
större delen av Åparken/Äppelparken. Jämfört med scenario 2 a så är
området där ekvivalentnivån är lägre än 55 dBA något mindre för scenario 2
b. Ekvivalentnivån sänks till 50-55 dBA i större delen av Vattentorget vilket
kan betraktas som en acceptabel nivå för samtal på korta avstånd.

6.2.6.3 Scenario 2 c – kombination av åtgärdsalternativ enligt
scenario 2 a och 2 b
I scenario 2c ingår åtgärder från både scenario 2a och 2b.
Resultat:


Ekvivalentnivån är 50-60 dBA i större delen av
Åparken/Äppelparken.

Beräkningsresultat redovisas i bilagor 12 och 12 a. I bilaga 12 a redovisas en
”differensplot” med skillnaden i ekvivalentnivå mellan Scenario 2 c och 2 a..
Skalan har valts till 3 dB-steg. ±3 dB motsvarar en halvering/dubblering av
ljudenergin. Den extra dämpning av ljudnivån som bullerskärmen längs
järnvägen ger är försumbar bakom de lokala skärmarna medan den har
större effekt i norra parken.
Ljudnivån på Vattentorget är oförändrad jämfört med Scenario 2 a och 2 b.

6.3

UTFORMNING AV KVARTER

Nedan redovisas resultatet från två test av hur kvarterens utformning
påverkar bullersituationen.

6.3.1

Öppna kvarter jämfört med slutna

För att bedöma flexibiliteten i hur kvarteren utformas så har ett test utförts
där kv. 13 och 15. öppnas upp i fyra byggnadskroppar. Beräkningarna är
utförda för Scenario 1 och de studerade kvarteren ligger i anslutning till Gata
1 (Diagonalen) och den Åparken/Äppelparken. Resultaten redovisas i Figur
10 och Figur 11 nedan. Observera att detta test utfördes innan aktuella
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byggnadshöjder fastställdes. Byggnadshöjderna skiljer sig därför något från
de övriga beräkningarna. De principiella slutsatserna är dock oberoende av
detaljerad byggnadshöjd.
Kv. 13

Kv. 15

Öppen – Vy från sydväst

Sluten – Vy från sydväst

Kv. 15

Kv. 13

Öppen – Vy från nordöst

Sluten – Vy från nordöst

Figur 10 – Jämförelse av öppen/sluten kvartersutformning. Kv. 13 och 15, Scenario 1.
Beräknad ekvivalentnivå vid fasad.

Resultaten visar att öppna kvarter ger betydligt högre ljudnivå vid fasad och i
markplan på gårdarna. Därmed blir förutsättningarna för att bygga bostäder
och uteplatser i enlighet med bullerförordningen ringa. Detta resultat kan
generaliseras för att gälla flertalet kvarter som likt kv. 13 och 17 är
exponerade för höga bullernivåer. Däremot så kan det finnas möjligheter att
öppna upp mindre bullerexponerade kvarter.
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Kv. 13

Kv. 15

Öppen

Sluten

Figur 11 – Jämförelse av öppen/sluten kvartersutformning. Kv. 13 och 15, Scenario 1.
Beräknad ekvivalentnivå i markplan.

6.3.1

Jämn höjd på byggnader i kvarter

I Figur 12 redovisas beräknad ekvivalentnivå för kv. 30 och 31 med olika
byggnadshöjder. Då byggnadshöjderna jämnas kan bostäder byggas i hela
kv. 31 och alla femvåningsbyggnader i kv. 30.

a) Varierande byggnadshöjder i kv. 30 och 31.

b) Fem våningar höga byggnader i hela kvarter 30 och 31 förutom
tiovåningsbyggnaden längst västerut i kv. 30.
Figur 12 –Jämförelse olika byggnadshöjder i kv. 30 och 31
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7

SLUTSATSER

Nedan redovisas sammanfattande slutsatser utgående från de
beräkningsresultat och den analys som redovisats i detalj i kapitel 6.
Området Forsåker exponeras för buller från framförallt Västkust/Götalandsbanan, E6 och planerade lokalgator. Ekvivalentnivån överskrider
riktvärdet 55 dBA vid fasad på de flesta av de planerade kvarteren.
Bebyggelsen behöver därför till stor del utformas i mer eller mindre slutna
kvarter där minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot en sida där 55
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå inte överskrids vid fasad.
Bostäder kan byggas i enlighet med bullerförordningen i de flesta kvarter
som ingår i detaljplan 1. Flera kvarter behöver dock anpassas efter
bullerförhållandena. För fem byggnader, kv. 02, 03, 37, B23 och B213,
bedöms möjligheterna vara mycket små för att bygga bostäder i enlighet
med bullerförordningen.
Utbyggnaden av detaljplan 2 och IKANO Bostad påverkar möjligheten att
bygga bostäder i enlighet med bullerförordningen i ett fåtal kvarter.
Punkthuset i kv. 10 är t ex helt beroende av DP2.
Sammanställning av möjligheterna att bygga bostäder i enlighet med
bullerförordningen för Scenario 1 resp. 2 redovisas i tabell, se bilaga 13.
För att skapa acceptabel ljudmiljö i Åparken/Äppelparken och Vattentorget
krävs bullerdämpande åtgärder. Effektivast för att dämpa ljudnivån inne i
Forsåker är lokala höga bullerskärmar mellan kontorsbyggnader och längs
med Nämndemansgatan (Scenario 2 a). Kombination av lokala
bullerskärmar och bullerskärm längs med spåret (Scenario 2 c) dämpar
ljudnivån i norra parken men har ringa betydelse för Forsåker i stort.
Denna bullerutredning visar på möjligheterna för exploatering i Forsåker med
avseende på trafikbuller. Detaljer kring ljudmiljön vid enskilda byggnader
såsom skolor och ev. behov av lokal bullerdämpning behöver studeras
vidare i ett senare skede.
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Bilaga 13 - Sammanställning av möjligheterna att bygga bostäder i
enlighet med bullerförordningen.
WSP Akustik rapport 10236660.01
I Bilaga 13 - Sammanställning av möjligheterna att bygga bostäder i enlighet med bullerförordningen.
Förutsättningarna för bostadsbyggnation bedöms efter möjligheten att bygga bostäder i hela
kvarteret/byggnaden med byggnadsutformning enligt strukturplan daterad 2017-01-10. Det kan därför
finnas möjligheter att bygga bostäder även i de kvarter som är ”EJ OK” förutsatt att
byggnadsutformningen ändras eller att bostäder begränsas till vissa delar av byggnaderna. Se
detaljerad beskrivning av kvarteren i kapitel 6.

Kvarter

Scenario 1

Scenario 2

Kv. 01

EJ OK

EJ OK

Kv. 02

EJ OK

EJ OK

Kv. 03

EJ OK

EJ OK

Kv. 04

EJ OK

OK

Kv. 05

OK

OK

Kv. 06

OK

OK

Kv. 08

OK

OK

Kv. 09

< 35 m2

OK

Kv. 10

EJ OK

OK

Kv. 11

OK

OK

Kv. 12

OK

OK

Kv. 13

OK

OK

Kv. 14

OK

OK

Kv. 15

OK

OK

Kv. 16

OK

OK

Kv. 17

< 35 m2

< 35 m2

Kv. 18

OK

OK

Kv. 19

OK

OK

Kv. 20

OK

OK

Kv. 21 södra

< 35 m2

< 35 m2

Kv. 21 norra

OK

OK

Kv. 24

OK

OK

Kv. 25

OK

OK

Kv. 30

EJ OK

EJ OK

Kv. 31

EJ OK

EJ OK

Kv. 32

EJ OK

EJ OK

Kv. 37

EJ OK

EJ OK

B10

OK

OK

B13

OK

OK

B14

OK

OK

B16

OK

OK

B17

OK

OK

B18

OK

OK

B23

EJ OK

OK

B110

OK

OK

B111

OK

OK

B213

EJ OK

EJ OK

B217

OK

OK
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