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Uppdrag:   

I samband med planering av nya bostäder på Mandolingatan i Göteborgs kommun har 

aktuell trafikbullerutredning utförts. Syftet har varit att beräkna buller från spår- och 

vägtrafik till planerade och befintliga bostäder. Beräkningarna har gjorts för en 

prognosticerad framtida trafiksituation.  

 

Sammanfattning:  

De lägenheter som har ett överskridande av riktvärde 55 dBA ska nå en sida med 

högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal för hälften av 

bostadsrummen. Detta uppstår vid byggnad närmast Frölunda Torg. En reducering av 

ljudemissionen från spårvagnstrafiken skulle kunna lösa detta överskridande. 

Bullerskyddsåtgärder utmed spårvagnsspåret (t.ex. bullerskärm eller byte av 

spårunderlagstyp från makadam till gräs) skulle sannolikt minska bullerpåverkan vid 

de planerade bostäderna. 

En mer trovärdig trafikfördelning längs Mandolingatan skulle också vara fördelaktig för 

de sydvästliga delarna. 

Alla ljudkrav enligt Boverkets byggregler inomhus kan klaras genom att ställa 

relevanta funktionskrav på fasader och andra ingående byggnadsdelar (fönster, 

ventiler osv.). 
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1   Bakgrund och uppdrag 

Bostadsbolaget Poseidon AB i Göteborgs kommun arbetar med ett bostadsprojekt, som 

planeras nära Frölunda Torg i Västra Frölunda. Detaljplanen för Mandolingatan 

omfattar planläggning för nya bostäder. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga 

kraft.  

ÅF-Infrastructure har fått i uppdrag av Bostadsbolaget Poseidon AB att göra en 

bullerutredning för planerad byggnation. Resultatet redovisas i denna rapport. 

Bullerberäkningarna gäller för en framtida situation med utbyggnad enligt 

planförslaget.  

2   Planförslag 

Detaljplanen för Mandolingatan 1 (Järnbrott 186:2) omfattar ett stort antal nya 

lägenheter samt ett parkeringsdäck. Ett utformningsförslag redovisas i figur 1 nedan.   

 

Figur 1. Utformningsförslag av Mandolingatan 151020 (aktuella byggnader inom kvarter A är inringade) 

Den aktuella bullerberäkningen beaktar mer noggrant de fyra husen som ringats in i 

figuren ovan på grund av att husens planlösningar är tydligt redovisade. Detta innebär 

större möjlighet att värde beräknade ljudnivåer mot uppställda myndighetskrav. 

Beräkningar inkluderar dock övrig tänkt nybyggnation längs Mandolingatan med 

ljudnivåer vid husens fasader. 

                                                
1 Detaljplan för Bostäder Mandolingatan, Utställningshandling, April 2011 

http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/J%C3%A4rnbrott%20-

%20bost%C3%A4der%20p%C3%A5%20Mandolingatan-Plan%20-%20utst%C3%A4llning-

Planbeskrivning/$File/Planbeskrivning.pdf?OpenElement  

http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/J%C3%A4rnbrott%20-%20bost%C3%A4der%20p%C3%A5%20Mandolingatan-Plan%20-%20utst%C3%A4llning-Planbeskrivning/$File/Planbeskrivning.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/J%C3%A4rnbrott%20-%20bost%C3%A4der%20p%C3%A5%20Mandolingatan-Plan%20-%20utst%C3%A4llning-Planbeskrivning/$File/Planbeskrivning.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/J%C3%A4rnbrott%20-%20bost%C3%A4der%20p%C3%A5%20Mandolingatan-Plan%20-%20utst%C3%A4llning-Planbeskrivning/$File/Planbeskrivning.pdf?OpenElement
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Figur 2. Utformningsförslag daterat 151012 med byggnader (Hus 1-4) som är aktuella för denna beräkningsrapport. 

  

3   Underlag för beräkningar 

Följande material har använts som underlag till beräkningarna 

 digital kartmodell för området 

 Illustrationsritning från detaljplan  

 Gestaltningsförslag (Liljewalls arkitekter, Göteborg) 

 Trafikuppgifter, Trafikkontoret, Göteborgs Stad  

Följande trafikmängder har använts på närliggande vägsträckor i bullerberäkningen: 

Tabell 1. Trafikmängder för de vägsträckor som använts i aktuell bullerberäkning. För prognos år 2035 har uppräkningstalet 1,29 

använts. 

Gata (sträcka) ÅMVD, 
prognos 
år 2035 

  Andel tunga 
fordon, 
prognos [%] 

Mandolingatan 2200   52 

Marconigatan (Nymilsgatan – 
Orgelgatan) 

10965   5 

Marconigatan (Orgelgatan - 
Lergöksgatan) 

16770   5 

Västerleden (Frölundamotet - 
Fiskebäcksmotet) 

30000   10 

Spårväg 1500   - 

 

Anm. ÅMVD (Årsmedelvardagsdygnstrafiken) är medelvärdet av dygnstrafikflödena i 

respektive gatusnitt för alla helgfria måndagar-fredagar för redovisat år.   

                                                
2 I beräkningar förutsätts att det endast är mindre lastbilar typ 

varutransporter som trafikerar gatan 

A1 

A4 

A2 

A3 
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4   Beräkningsmodell 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik (rapport 4635 från Naturvårdsverket) och för spårburen trafik (rapport 4935 

från Naturvårdsverket). Som hjälp för beräkningarna har beräkningsprogrammet 

SoundPLAN version 7.1 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 

beräkningsresultaten bedöms vara cirka 3 dB på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 

m avstånd. 

5   Nationella riktvärden 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 

fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Vid nybyggnad av bostäder eller vid 

nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur gäller följande riktvärden 

för högsta ljudnivå från vägtrafik och spårburen trafik. 

•30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

•45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

•55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

•70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I infrastrukturproposition från 2012 angavs att riktvärdena även fortsatt bör vara 

vägledande i planeringssammanhang. Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till 

vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Det finns två olika regelverk som idag styr bullerhanteringen i nya bostadsprojekt 

”Boverkets allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen” och regeringen 

trafikbullerförordning; ” Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. 

Det finns ett beslut från kommunen att trafikbullerförordning ska gälla i detta 

projekt. Detta påverkar hur området behöver utformas för att klara 

myndighetskrav. På grund av att området är utformat enligt Boverkets råd 

från 2008 är det sannolikt att Trafikbullerförordningen  (2015:216) klaras. I 

denna rapport sker ingen komplett studie på om planerat område fullt ut 

klarar trafikbullerförordningens krav. Den kompletterande studien sker i 

separat PM. 

För lokaler finns inga bindande riktvärden för trafikbuller i utomhusmiljön. 
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5.1   Boverkets allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen 

Boverket har gett ut publikationen ”Buller i planeringen – planera för bostäder i 

områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” Allmänna råd 2008:1. Denna 

innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. Publikationen är 

främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder i områden som utsätts för 

trafikbuller. 

 

I Boverkets allmänna råd 2008:1 anges även riktlinjer och förtydligande av exempelvis 

s.k. ”tyst” och ”ljuddämpad sida” och avstegsfall som bör uppfyllas t.ex. då den 

ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55-65 dBA. Utgångspunkten för publikationen är de 

långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som riksdagen satt upp.  

Vid ekvivalenta ljudnivåer över 55 (55-60) dBA anges bl.a. att minst hälften av 

bostadsrummen liksom uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida (50 

dBA).  

Vid ekvivalenta ljudnivåer i intervallet 60-65 dBA anges bl.a. att minst hälften av 

bostadsrummen liksom uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det 

bör vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande sidan är lägre än 50 dBA. 

Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på 

ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i 

de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid eftersträvas för flertalet lägenheter och 

gårdsytor. 

Vid ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter 

avvägning gentemot andra intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta 

miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant sätt att de 

vänder sig mot den tysta eller ljuddämpande sidan. Även vistelseytor, entréer och 

bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpande sidan. Det 

bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande sidan är lägre än 50 

dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på 

ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i 

de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt 

vid uteplatser och gårdsytor. 

För uteplats anges även att 70 dBA maximal ljudnivå skall klaras. Detta gäller för väg- 

och spårtrafik och avser en ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande 

fordonstypen under ett årsmedeldygn. Med uteplats avses gemensamt eller privat 

Huvudregel vid planering av nya bostäder 

Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör 

uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av 

skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc. 

 Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre 

åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. 
 Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 

åtgärder kan utformas så att 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad 
och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. 

 Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 
åtgärder kan utformas så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad uppfylls. 
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iordningställt område eller yta såsom terrass, balkong eller liknande som ligger i 

anslutning till bostaden. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till 

frifältsvärden korrigerat värde. Om planen medger att varje bostad har tillgång till en 

uteplats eller balkong, gemensam eller privat i anslutning till bostaden bör den 

uppfylla huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan 

en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.  

På tyst och ljuddämpad sida avses en dygnsekvivalent ljudnivå som totalnivå dvs. det 

sammanlagrade ljudet från olika källor t.ex. trafik, fläktar och industri. 

5.2   Regeringens förordning 2015-04-12 

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för 

utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det 

enklare att bygga små lägenheter. Det tillåts även 5 dB högre ljudnivå på den 

”ljuddämpande sidan”. Förordningen gäller från den 1 juni 2015. Nedan en kort 

sammanfattning: 

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik 

vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena träder i kraft den 1 juni 2015. Förordningen 

kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 

Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen 

kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 

2 januari 2015. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivåer inomhus. 

I korthet innebär förordningen följande: 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskridas. 

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås 

där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan kl. 

22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad och som minst hälften av 

bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden. 
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5.3   Göteborgs Stads kommunala tillämpning av riktvärden 

Enligt uppgift skall Göteborgs Stads kommunala tillämpning av riktvärden för 

trafikbuller inte användas vid planering av nya bostäder efter att den nya 

trafikbullerförordningen har beslutats.  

Nedan redovisas dock Göteborgs Stads riktvärden som information på grund av att 

den anger rimliga avvägningar i vissa frågor. 

I rapporten om kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller i Göteborg beskrivs 

dels Boverkets rekommendationer för avsteg och Göteborgs tolkning och 

förtydligande. 

Som utgångspunkt gäller Göteborgs tillämpning av trafikbullerriktvärdena och det som 

står i den ska uppfyllas och redovisas i planen. 

Som grundregler gäller i Göteborg att: 

 Riktvärdena inomhus skall alltid klaras 
 Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad skall inte överstiga 65 dB(A) 

 

Dessutom gäller: 

 Då ekvivalent ljudnivå utomhus är 55-65 dB(A) på någon fasad för bostaden 
skall lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats för 
samtliga boende mot den tysta (45 dB(A)) eller den ljuddämpade sidan (50 
dB(A)). 

 Om ekvivalent ljudnivå utomhus är mellan 60-65 dB(A) på någon fasad för 
bostaden skall ljudklass B uppnås inomhus (mot trafikbuller utomhus) 

 Möjlighet att ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån på 

uteplatserna bör inte överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida. 
 I undantagsfall kan enstaka lägenheter accepteras där riktvärdena utomhus 

inte klaras. I Göteborg avses cirka 5 % av totalt antal lägenheter inom 

planområdet och av det totala antalet lägenheter i en byggnad. Undantag får 

bara ske för att erhålla en bra totallösning som inte skulle klaras på annat sätt. 

Varje fall av avsteg från riktvärdena och undantag skall tydligt motiveras. 
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6   Beräkningsfall 

Beräkning har gjorts för en situation med framtida prognosticerad trafikmängd och 

ljudutbredningen redovisas med beräkningspunkter på fasad. Beräknade ljudnivåer på 

fasad redovisas utan inverkan av ljudreflex i fasad (s.k. frifältvärde). 

Beräkning har gjorts för nybyggnation enligt detaljplan och trafik med prognosår 2035. 

Skyltat väghastighet kan komma att ändras i framtiden för Mandolingatan och 

Marconigatan. Därför undersöks ljudutbredningen för två hastigheter, 40 respektive 50 

km/h. I alternativ 1 är hastigheten 40 km/h på både Mandolin- och Marconigatan. I 

alternativ 2 är hastigheten 50 km/h på både Mandolin- och Marconigatan. 

På västerleden används hastigheten 70 km/h. 

7   Beräkningsresultat 

Resultatet redovisas i bilaga 1 … 6 . 

7.1   Ekvivalent ljudnivå 

7.1.1   Gator med 40 km/h 

Då Marconigatan och Mandolingatan har en hastighet på 40 km/h så kommer de 

ekvivalenta ljudnivåerna mot Marconigatan och spårvagnstrafiken att uppgå till värden 

över 55 dBA. Upp till ca 62 dBA. Spårvagnstrafiken bedöms ge cirka 57 dBA. Detta 

innebär behov att ha lägenheter som når ljudskyddad sida för minst hälften av 

bostadsrummen. 

Fasader mot Mandolingatan har ljudnivåer som ligger i storleksordningen 53-56 dBA 

beroende på avståndet till Mandolingatan. Fåtal lägenheter har ekvivalent ljudnivå på 

56 dBA.  I de fall 55 dBA överskrids så behöver lägenheterna nå ljudskyddad sida 

(<55 dBA). 

Innergårdar kommer ha ljudnivåer som klart underskrider 55 dBA i normalfallet 

7.1.2   Gator med 50 km/h 

Då Marconigatan och Mandolingatan har en hastighet på 50 km/h så kommer de 

ekvivalenta ljudnivåerna mot Marconigatan att uppgå till 55-63 dBA som överskrider 

riktvärdet 55 dBA. Det är fåtal lägenheter som inte kan nå en ljudskyddad sida. 

Fasader mot Mandolingatan har ljudnivåer som 55-58 dBA, där några fasader som ska 

vara ljuddämpade (<55 dBA) har svårt att klara trafikbullerförordningens krav. 

Innergårdar kommer ha ljudnivåer som klart underskrider 55 dBA i normalfallet 

7.2   Maximal ljudnivå 

7.2.1   Gator med 40 km/h 

Då Marconigatan och Mandolingatan har en hastighet på 40 km/h så kommer de 

maximala ljudnivåerna mot Marconigatan att uppgå till 76 dBA från spårvagnstrafiken 

och då husen ligger som närmast Marconigatan 74 dBA från vägtrafiken. 

Fasader mot Mandolingatan har ljudnivåer som på de lägsta våningsplanen är mellan 

70 och 76 dBA. Detta är ok om det är den ”bullriga sidan”, men enligt nya 
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trafikbullerförordningen så bör man inte överskrida över 70 dBA på ”Ljudskyddad 

sida”. 

Innergårdar och uteplatser kommer ha ljudnivåer som klart underskrider 70 dBA i 

normalfallet 

7.2.2   Gator med 50 km/h 

Då Marconigatan och Mandolingatan har en hastighet på 50 km/h så kommer de 

maximala ljudnivåerna mot Marconigatan att uppgå till som mest 76 dBA från 

spårvagnstrafiken och 71 dBA från vägtrafiken. Om ljudnivån är över 70 dBA så får 

inte den ekvivalenta ljudnivå på lägenhetens andra sida överskrida 55 dBA. 

Fasader mot Mandolingatan har ljudnivåer som 66-78 dBA. Om ljudnivån är över 70 

dBA så får inte den ekvivalenta ljudnivå på lägenhetens andra sida överskrida 55 dBA. 

Innergårdar och uteplatser kommer ha ljudnivåer som klart underskrider 55 dBA i 

normalfallet 

8   Slutsatser  

En bullerutredning har utförts för planerad nybyggnad av bostäder vid Mandolingatan. 

Beräkningar av ekvivalenta och maximala ljudnivåer, enligt redovisad bullerberäkning, 

tar hänsyn till en framtida trafiksituation år 2035.  

Den nya trafikbullerförordningen anger kompletterande krav rörande maximal ljudnivå 

på uteplats och skyddad fasadsida. Samtidigt som den anger att maximal ljudnivå 

gäller vid fasad. Att värdet anger fasad innebär begränsad möjlighet att komplettera 

fönster och balkonger med bullerreducerande åtgärder. 

Samtidigt så accepteras högre ljudnivåer på ljudskyddad sida än tidigare (från ≤ 50 

dBA till ≤ 55 dBA) och regeringen har redovisat kraven som  bör-krav och inte skall-

krav. 

De lägenheter som har ett överskridande av riktvärde 55 dBA ska nå en sida med 

högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal för hälften av 

bostadsrummen. Detta uppstår vid byggnad närmast Frölunda Torg. En reducering av 

ljudemissionen från spårvagnstrafiken skulle kunna lösa detta överskridande. 

Bullerskyddsåtgärder utmed spårvagnsspåret (t.ex. bullerskärm eller byte av 

spårunderlagstyp från makadam till gräs) skulle sannolikt minska bullerpåverkan vid 

de planerade bostäderna. 

En mer trovärdig trafikfördelning längs Mandolingatan skulle också vara fördelaktig för 

de sydvästliga delarna. 

Alla ljudkrav enligt Boverkets byggregler inomhus kan klaras genom att ställa 

relevanta funktionskrav på fasader och andra ingående byggnadsdelar (fönster, 

ventiler osv.). 
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