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2 – Utbredningskarta, maximala ljudnivåer, 2m över mark 
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

I utredningen bedöms konsekvenserna med avseende på buller med utgångspunkt från 
följande bedömningsgrunder. 

3.1 INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN 1996/97:53 

Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, ”Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter” fastställt de riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur som redovisas i tabell 1. Riktvärdena är avsedda som långsiktiga mål 
och är inte juridiskt bindande utan ska ses som rekommendationer som bör följas. 

 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå Maximal ljudtrycksnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus vid fasad 55 dBA - 

uteplats - 70 dBA 

Tabell 1 - Riktvärden 

 

Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

3.2 TILLÄMPNING AV RIKTVÄRDEN 

Planerad ny bebyggelse skapas för järnvägsändamål, centrumändamål, kontor och 
utbyggnad av högskola. Då föreslagen bebyggelse inte innehåller bostäder kan inte 
Göteborgs Stads kommunala tillämpning av trafikbuller användas, ny bebyggelse ska 
klara krav enligt BBR med akustiska krav specificerade i Svensk Standard SS 25268. I 
standarden finns inga krav på högsta tillåtna ljudnivå vid fasad eller uteplats för planerad 
bebyggelse, istället anges krav på dimensionerande ljudnivå inomhus för olika typer av 
utrymmen. Krav på ljudnivå vid uteplatser finns enligt Göteborgs Stads tekniska anvisning 
ARR-0534 ” Ljudkrav i förskolor och skolor” för förskolor och skolor men inte för 
gymnasial eller högre utbildning. 
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5 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna för vägtrafik har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafikbuller3 i beräkningsprogrammet Cadna/A v4.4 där en tredimensionell 
terrängmodell modellerats med tillgängligt digitalt kartmaterial som underlag. 

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och ytor och/eller byggnader påverkar 
ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och/eller skärmningar som påverkar 
ljudutbredningen ingår i beräkningen. 

Beräknade ljudtrycksnivåer är definierade som frifältsvärden där alla beräkningspunkter 
har en lätt positiv medvind från ljudkällan. I beräkningarna har alla markytor antagits vara 
hård mark. 

5.1 BEGRÄNSNINGAR 

Beräkning av buller från väg- och spårbunden trafik enligt de Nordiska 
beräkningsmodellerna utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller 
accelererande trafik vid korsning eller busshållplats. 

Beräkningsmodellerna 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 baserats 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 standardavvikelse 
på ca 5 dB på 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. 

I den nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik anges att modellens 
giltighet är begränsad till avstånd upp till 300 meter från spår och att den har en total 
noggrannhet på ca +/-3 dB på 300-500 meters avstånd från spåret. 

5.2 SAMMANLAGRING 

Ekvivalenta ljudnivåer kan inte adderas för att bedöma det totala ljudets upplevda 
störning på grund av ljudkällornas olika karaktär, däremot kan den sammanlagrade 
ekvivalenta ljudnivån användas som underlag för dimensionering av fasader.  

Maximala ljudnivåer adderas inte eftersom det skulle baseras på ett orimligt fall där två 
trafikslag når en maximal ljudnivå från samma punkt vid samma tillfälle. 

  

                                                      
3 ”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996”, Naturvårdsverket, Rapport 
4653, 1996. 
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fasaddel når ljudnivåer under 50 dBA. Ljudnivåer kan eventuellt förbättras om man 
arbetar vidare med byggnadernas utformning och åtgärder i trafikföring. 

6.2 MAXIMALA LJUDNIVÅER 

Den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA på de flesta fasader inom planområdet. 

 

 



BILAGA 1

Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)

Ekvivalent ljudnivå 

Föreslagen bebyggelse

2 meter över mark

 < 45 dBA (tyst sida)
 < 50 dBA (ljuddämpad sida)
 > 50 dBA
 > 55 dBA (ljuddämpad sida krävs) 
 > 60 dBA (ljudklass B krävs)
 > 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för

trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-011
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16



BILAGA 2

Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)

Maximal ljudnivå 

Föreslagen bebyggelse

2 meter över mark

 < 70 dBA
 > 70 dBA

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för

trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-011
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16



BILAGA 3

Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)

Ekvialent ljudnivå

Föreslagen bebyggelse
Norra delen av planområdet 

3D

 < 45 dBA (tyst sida)
 < 50 dBA (ljuddämpad sida)
 > 50 dBA
 > 55 dBA (ljuddämpad sida krävs) 
 > 60 dBA (ljudklass B krävs)
 > 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för

trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16



BILAGA 4

Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)

Ekvialent ljudnivå

Föreslagen bebyggelse
18m byggnadshöjd

3D

 < 45 dBA (tyst sida)
 < 50 dBA (ljuddämpad sida)
 > 50 dBA
 > 55 dBA (ljuddämpad sida krävs) 
 > 60 dBA (ljudklass B krävs)
 > 65 dBA (ej bostäder)

 

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för

trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16



BILAGA 5

Västlänken
Station Haga

Väg- och spårtrafik (prognos)

Ekvialent ljudnivå

Föreslagen bebyggelse
27m byggnadshöjd

3D

 < 45 dBA (tyst sida)
 < 50 dBA (ljuddämpad sida)
 > 50 dBA
 > 55 dBA (ljuddämpad sida krävs) 
 > 60 dBA (ljudklass B krävs)
 > 65 dBA (ej bostäder)

Riktvärdesbeskrivning enligt Göteborgs Stads
kommunala tillämpning av riktvärden för

trafikbuller (2006)

Uppdragsnummer:

1310025-006
Plottad av:

SEABBE
Datum:

2014-01-16
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