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Koppling till tidigare genomförda bullerutredningar

• Denna kompletterande studie av bullerskydd i Landvetter är en 
fortsättning på tidigare av sektorn för samhällsbyggnad framtagna 
utredningar:
• Bullerutredning Landvetter (publikation 2012:01)

• Kompletterande PM till Bullerutredning Landvetter (publikation 2012:02)

• Studien är framtagen med hjälp av COWI AB under år 2015

• Tidigare utredningar ger en allmän beskrivning av buller, 
bullerberäkningar och riktvärden 

• Syftet med denna studie är att visa på olika exempel på placering 
av bullerskydd och dess olika effekt på bullernivåerna 
i Landvetter samhälle 



Vilka är utgångspunkterna för studien?

• Största möjliga nytta för största möjliga antal, 
även med avseende på den allmänna utomhusmiljön

• Bullerskydd kompletterat med solceller

• Budget 20 miljoner, för uppförande av bullerskydd och solceller, 
fördelade på två år 



Vad har vi gjort?

• Studerat ett antal exempel för åtgärder 
längs riksväg 27/40 och dess effekter

• Fokus på  buller från riksväg 27/40

• Jämförelse med nollalternativet
• vilket motsvarar en situation med framtida trafik 

• Redovisning sker med hjälp av 
• bullerkartor med isolinjer för beräknade nivåer 
• differenskartor som visar skillnaden i beräknade bullernivåer 

med studerade åtgärder
• jämförelse av antal utsatta boende



Hur har vi gjort?

• Bullerberäkningar har genomförts enligt vedertagen 
beräkningsmodell.

• Beräkningsmodellen baseras på ett stort antal mätningar under olika 
meteorologiska situationer (luftfuktighet, vind, temperatur mm).

• Modellen ger ett ”värsta scenario”, exempelvis råder alltid en svag 
medvind från källan till mottagaren.

⇒ För att få bra mätresultat krävs långa mättider, då mätningar kan visa stor variation 
från dag till dag beroende på årstid, väder och vind.



Hur har vi gjort?
• Bullerberäkningar har genomförts i en 3D-datamodell omfattande 

marknivåer, byggnader, vägar samt skärmande objekt.

• Beräkningarna fokuserar på bullermedelvärden från vägtrafiken.

• Beräkningarna har genomförts för prognostiserade trafikmängder.
• År 2010, ca 37 000 fordon/dygn på riksväg 27/40.
• Prognos för år 2030, ca 50-55 000 fordon/dygn på riksväg 27/40. 



Möjliga bullerskydd



Kostnader för bullerskyddsåtgärder

• Kostnader för olika bullerskyddsåtgärder beskrivs i tabellform i FÖRENKLAD 
ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER (PUBLIKATION 
2015:01).

• Faktorer som materialval, utformning och fysiska förutsättningar på plats har stor 
betydelse för åtgärders kostnad.

• Översiktligt uppskattas att bullerskydd upp till ca 2 meter kostar ca 10 000 -15 000 
kr per löpmeter exklusive moms. Högre bullerskydd, ca 3-4 meter, kostar ca 20 000-
30 000 kr per löpmeter exklusive moms. 
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Nollalternativet
• Skyltad hastighet 100 km/tim på riksväg 27/40 

• En hastighetssänkning med 10 km/tim innebär en 
minskning av bullret med 0-1 dB(A)



Nollalternativet



Nollalternativet



Nollalternativet
• Skyltad hastighet 100 km/tim på riksväg 27/40 

• En hastighetssänkning med 10 km/tim innebär en minskning av bullret med 0-1 dB(A)

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 1114
45-50 dB(A) 1958
50-55 dB(A) 882
55-60 dB(A) 356
60-65 dB(A) 126
65-70 dB(A) 13
70-75 dB(A) 9
>75 dB(A) 0
Summa 4458

Antal boende med 
bullernivå >55 dB(A)
504 st

Tabellen visar antal boende per 
5 dB(A)-intervall för nollalternativet



Vad innebär dessa nivåer?

• Exempel vid olika bakgrundsnivåer:

• 60 dB(A) Rösterna behöver höjas för samtal.

• 55 dB(A) Samtal kan föras på 1 m avstånd.

• 45 dB(A) Normalt avslappnat samtal kan föras.

• 40 dB(A) Naturen, fågelsång, vindens sus och bäckens  
porlande hörs utan alltför kraftig bullerstörning.



Exempel 1 – Nordöst 

• Låg reflekterande skärm på vall, norra sidan,
höjd +2 m över krön, ca 650 m lång



Exempel 1 – Nordöst



Nollalternativet



Exempel 1 – Nordöst



Exempel 1 – Nordöst 

• Låg reflekterande skärm på vall, norra sidan,
höjd +2 m över krön, ca 650 m lång

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 127
45-50 dB(A) 69
50-55 dB(A) -190
55-60 dB(A) -4
60-65 dB(A) -2
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0

Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 2
-3 – -2 dB(A) 5
-2 – -1 dB(A) 814
-1 – 1 dB(A) 3637

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Vad motsvarar förändringarna?

⇒ En hastighetsminskning på motorvägen med 10 km/tim innebär 
ca 1-2 decibel lägre bullernivå.

⇒ En halvering/fördubbling av trafiken minskar/ökar bullernivån med 
3 decibel.

⇒ En upplevd fördubbling av ljudstyrkan motsvarar en ökning med 
8-10 decibel. 

55 decibel är dubbelt så starkt som 45 decibel.



Exempel 2 – Nordöst 

• Hög reflekterande skärm på vall, norra sidan,
höjd +4 m över krön, ca 650 m lång



Exempel 2 – Nordöst



Nollalternativet



Exempel 2 – Nordöst



Exempel 2 – Nordöst 

• Hög reflekterande skärm på vall, norra sidan,
höjd +4 m över krön, ca 650 m lång

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 702
45-50 dB(A) -399
50-55 dB(A) -281
55-60 dB(A) -20
60-65 dB(A) -2
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 2
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 10
-3 – -2 dB(A) 454
-2 – -1 dB(A) 1905
-1 – 1 dB(A) 2087

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal utsatta boende 
per 5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal utsatta boende som erhåller 
lägre bullernivå och hur stor förbättring de får, 
jämfört med nollalternativet



Exempel 3 – Sydöst 

• Låg absorberande skärm på vall, södra sidan, 
+2 m över krön, ca 650 m lång



Exempel 3 – Sydöst



Nollalternativet



Exempel 3 – Sydöst



Exempel 3 – Sydöst 

• Låg absorberande skärm på vall, södra sidan, 
höjd +2 m över krön, ca 650 m lång

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) -6
45-50 dB(A) 35
50-55 dB(A) -11
55-60 dB(A) 4
60-65 dB(A) -22
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 8
-3 – -2 dB(A) 2
-2 – -1 dB(A) 72
-1 – 1 dB(A) 4376

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Exempel 4 – Sydöst

• Hög absorberande skärm på vall, södra sidan, 
höjd +4 m över krön, ca 650 m lång



Exempel 4 – Sydöst



Nollalternativet



Exempel 4 – Sydöst



Exempel 4 – Sydöst

• Hög absorberande skärm på vall, södra sidan, 
höjd +4 m över krön, ca 650 m lång

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 2
45-50 dB(A) 68
50-55 dB(A) -44
55-60 dB(A) -4
60-65 dB(A) -22
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 10
-4 – -3 dB(A) 14
-3 – -2 dB(A) 21
-2 – -1 dB(A) 297
-1 – 1 dB(A) 4116

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Exempel 5 – Nordöst och sydöst
• Hög reflekterande skärm på vall, norra sidan,

höjd +4 m över krön, ca 450 m lång,
kompletterat med 2 st höjd +2 m över krön, ca 25 m långa

• Låg absorberande skärm på vall, södra sidan, 
höjd +2 m över krön, ca 600 m lång 



Exempel 5 – Nordöst och sydöst



Nollalternativet



Exempel 5 – Nordöst och sydöst



Nollalternativet



Exempel 5 – Nordöst och sydöst



Exempel 5 – Nordöst och sydöst



• Hög reflekterande skärm på vall, norra sidan, höjd +4 m över krön, ca 450 m lång, 
kompletterat med 2 st höjd +2 m över krön, ca 25 m långa

• Låg absorberande skärm på vall, södra sidan, höjd +2 m över krön, ca 600 m lång

Exempel 5 – Nordöst och sydöst

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 181
45-50 dB(A) 79
50-55 dB(A) -222
55-60 dB(A) -14
60-65 dB(A) -24
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 2
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 10
-3 – -2 dB(A) 92
-2 – -1 dB(A) 1803
-1 – 1 dB(A) 2551

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Exempel 6 – Nordväst 
• Absorberande skärmar norr om Landvettermotet, 

höjd +3-5 m, ca 350 m långa totalt



Exempel 6 – Nordväst



Nollalternativet



Exempel 6 – Nordväst



Exempel 6 – Nordväst 
• Absorberande skärmar norr om Landvettermotet, 

höjd +3-5 m, ca 350 m långa totalt

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 13
45-50 dB(A) 2
50-55 dB(A) -13
55-60 dB(A) -2
60-65 dB(A) 0
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 0
-3 – -2 dB(A) 5
-2 – -1 dB(A) 352
-1 – 1 dB(A) 4101

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Exempel 7 – Sydväst 
• Reflekterande skärmar söder om Landvettermotet, 

höjd +2 m, ca 460 m lång totalt



Exempel 7 – Sydväst



Nollalternativet



Exempel 7 – Sydväst



Exempel 7 – Sydväst 
• Reflekterande skärmar söder om Landvettermotet, 

höjd +2 m, ca 460 m lång totalt

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) 0
45-50 dB(A) 0
50-55 dB(A) 55
55-60 dB(A) -55
60-65 dB(A) 0
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 0
-4 – -3 dB(A) 2
-3 – -2 dB(A) 19
-2 – -1 dB(A) 164
-1 – 1 dB(A) 4273

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Exempel 8 – Sydväst 
• Reflekterande skärmar söder om Landvettermotet, 

höjd +3-4 m, ca 630 m lång totalt



Exempel 8 – Sydväst



Nollalternativet



Exempel 8 – Sydväst



Exempel 8 – Sydväst 
• Reflekterande skärmar söder om Landvettermotet, 

höjd +3-4 m, ca 630 m lång totalt

Bullernivå
Antal

boende

40-45 dB(A) -1
45-50 dB(A) 47
50-55 dB(A) 79
55-60 dB(A) -125
60-65 dB(A) 0
65-70 dB(A) 0
70-75 dB(A) 0
>75 dB(A) 0
Summa 0

Förändring
Antal

boende

-7 – -6 dB(A) 0
-6 – -5 dB(A) 0
-5 – -4 dB(A) 6
-4 – -3 dB(A) 3
-3 – -2 dB(A) 72
-2 – -1 dB(A) 139
-1 – 1 dB(A) 4238

Summa 4458

Tabellen visar förändring i antal boende per 
5 dB(A)-intervall, jämfört med nollalternativet

Tabellen visar antal boende som erhåller lägre 
bullernivå och hur stor förbättring de får, jämfört 
med nollalternativet



Sammanfattning 

• Genomförda beräkningar bekräftar komplexiteten att 
bullerskydda Landvetter samhälle

• Mindre åtgärder ger endast lokal effekt

• Långsträckta åtgärder behövs för att få stora effekter för 
samhället som helhet


