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Sammanfattning 
En kartläggning av de externa ljudnivåerna från den planerade LNG terminalen i Energihamnen i 
Göteborg har utförts inför tillståndsansökan. Med underlag av erhållna ljuddata för den planerade 
maskinutrustningen och anlöpande fartyg har bullret beräknats vid de närmaste bostäderna som 
finns på den södra älvstranden. De beräknade ljudnivåerna från LNG terminalen har jämförts med 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller samt med buller från den övriga hamnverksamheten.  

Kartläggningen visar att Naturvårdverkets riktvärden utomhus normalt kommer att innehållas liksom 
Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus. Antagandet om LNG-fartygens 
bulleralstring (ljudeffektnivåer) har inhämtats utifrån tidigare erfarenheter i bl.a. Norge och bedöms 
vara realistiska. 
 
För att Naturvårdsverkets riktvärden ska kunna innehållas även för fartyg som bullrar mer än antagna 
ljudeffektnivåer krävs bullerdämpande åtgärder. Den effektivaste åtgärden är att ansluta sådana 
fartyg till landström. Detta skulle medföra en investering på ca 8 milj. kr per kajplats samtidigt som 
fartygen måste utrustas för detta.  
 
Bullret från den övriga hamnverksamheten beräknas normalt vara betydligt högre än vad LNG 
terminalen kommer att ge upphov till. 



RAPPORT 584731-R-A 2013-09-09  3 (14) 

 

584731-r-a. externbullerkartläggning lng rev 2013-09-09 

 

1 Inledning 

Vopak LNG Holding BV och Swedegas AB planerar genom det gemensamma projektet GO4LNG, 
bygga en mottagnings-, lagrings- och distributionsanläggning för flytande naturgas LNG i 
Göteborgs hamn. Den planerade anläggningen beräknas vara helt färdig i sin slutgiltiga utformning 
2017. I figur 1 visas en principlayout av anläggningen. 
 
Figur 1. Principlayout av färdig LNG anläggning 

 
 
Som underlag till bolagens tillståndsansökan har en kartläggning av det externa bullret från den 
färdiga LNG anläggningen utförts. Kartläggningen omfattar: 
 

• Beräkningar av ljudnivåerna vid de närmaste bostäderna från LNG anläggningen inklusive 
kajliggande fartyg. 

• Jämförelse av de beräknade ljudnivåerna med Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad 
industri.  

• Presentation av de största bullerkällorna och eventuella ljuddämpningsbehov. 
• Diskussion av möjliga bullerdämpande åtgärder. 
• Jämförelse av bullret från LNG anläggningen samt av övrigt buller från Energihamnen och 

övriga hamnar. 
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2 Akustiska begrepp 

Nedan redovisas några olika begrepp beträffande ljudnivåer och ljudutbredning. 

2.1 Ljudutbredning 

Ljudnivån avtar med 6 dBA per avståndsfördubbling från bullerkällan. Övriga faktorer som påverkar 
ljudutbredningen är avskärmningar, markens beskaffenhet, luftabsorption, vindstyrka och 
vindriktning, temperaturgradient, etc. Ljudutbredning över vatten är vanligtvis mycket god.  

2.2 Addition av ljudnivåer 
Ljudbidragen från alla bullerkällor adderas logaritmiskt enligt tabell 1.  
 
Tabell 1. Addition av ljudnivåer 

Antal lika bullerkällor Total ljudnivåökning 

2 3 dB 
3 5 dB 
4 6 dB 
5 7 dB 
10 10 dB 
20 13 dB 
100 20 dB 

2.3 Ekvivalent och maximal ljudnivå 

Ljudnivåerna anges som ekvivalenta och högsta momentana (maximala) nivåer. Med ekvivalenta 

ljudnivåer menas den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod. Den högsta momentana 

(maximala) ljudnivån är den högsta ljudnivån under samma tidsperiod, se figur 2.  

Figur2. Ekvivalent och maximal ljudnivå. Exemplet är inte hämtat från Göteborgs hamn. 

 

Max 

Ekvivalent 
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2.4 Ljudnivåer 

En ökning av ljudnivån med 8-10 dBA brukar anses vara en fördubbling av det subjektiva 
ljudintrycket. En ökning med mindre än 3 dBA är knappt uppfattbar. Lövprassel vid måttliga 
vindstyrkor kan ge en ljudnivåer överstigande 40 dBA.  
 
I figur 3 visas exempel på ljudnivåer vid olika typer av aktiviteter.  
 
Figur 3. Exempel på ljudnivåer 
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3 Bedömningsgrunder 

3.1 Utomhus 

De beräknade ljudnivåerna från LNG terminalen jämförs med Naturvårdverkets (NV:s) riktvärden för 
externt buller. De aktuella riktvärdena redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Riktvärden för externt industribuller 

Tid Ekvivalent ljudnivå (dBA) 

Dag, kl 07-18 50  
Kväll, kl 18-22 samt sön- och helgdag 45  
Natt, kl 22-07 40  

 
Det momentana riktvärdet nattetid (kl 22-07) är 55 dBA. 

3.2 Inomhus 

I Socialstyrelsens skrift SOFS 2005:6 anges följande riktvärden inomhus beträffande totala ljudnivåer: 
 
Ekvivalent ljudnivå: 30 dBA. 
Momentan ljudnivå: 45 dBA. 
 
Riktvärden beträffande lågfrekvent buller redovisas i tabell 3 
 
Tabell 3. Rikvärden beträffande lågfrekvent buller inomhus 

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 

31,5 56 
40 49 
50 43 
63 41,5 
80 40 
100 38 
125 36 
160 34 
200 32 

 
De ekvivalenta och maximala riktvärdena (högsta momentana ljudnivå) för industribuller inomhus är 
30 resp. 45 dBA. 

4 Beskrivning av verksamheten 

4.1 LNG Terminalen 

Driften i LNG terminalen kommer att pågå dygnet runt. I tabell 4 redovisas de bullerkällor som 
förväntas kunna påverka bullret vid bostäder på den södra älvstranden samt de ljuddata i form av 
ljudeffektnivåer som har tillhandahållits av Vopak från en liknande anläggning i Rotterdam. Ljuddata 
från den interna trafiken har hämtats från vår erfarenhetsbank. När det gäller fartygen så har vi 
antagit att dessa uppfyller de ljudkrav som gäller för LNG fartyg i Norge. Dessa anger att den totala 
ljudeffektnivån från fartyg som lastar eller lossar gas eller flytande naturgas (LNG) inte får överstiga 
100 dBA. Detta bedöms vara en realistisk ljudeffektnivå för nyare fartyg som kommer att anlöpa 
planerad LNG terminal.   
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Bullret kommer erfarenhetsmässigt att variera mellan olika fartyg varför högre bulleralstring inte kan 
uteslutas. Fartygen som kommer att anlöpa hamnen är av mycket skiftande storlek. Bulleralstringen 
är dock relativt oavhängig av fartygens storlek. De bullerkällor på fartyg som vanligtvis genererar det 
högsta bullret är hjälpmaskineriet och maskinrumsventilationen. 
 
Tabell 4. Bullerkällor och redovisade ljudeffektnivåer 

Bullerkällor Ljudeffektnivå (dBA) 

1. Trycksatta tankar - 4 st högtryckspumpar 96 
2. Fackla 112 
3. Lastarmar för lossning av LNG 97 
4. Lastarmar för lastning och lossning av LNG 97 
5. Lastningsstation för tågvagnar och lastbil 98 
6. Förgasning till naturgasnätet (1 st. högtrycks- resp. 1 st. 
lågtryckspump samt 1 st. kompressor) 

108 

7. Fartyg för lossning vid kajplats 519 100 
8. Bunkerfartyg samt fartyg för lossning vid kajplats 515-518 100 

 
 
 
Figur 4. Placering av förväntade bullerkällor inom LNG terminalen 

 

 



RAPPORT 584731-R-A 2013-09-09  8 (14) 

 

584731-r-a. externbullerkartläggning lng rev 2013-09-09 

 

4.2 Övrig verksamhet 

Vi har tidigare kartlagt bullret från alla ytterhamnar inom Göteborgs hamn genom att bullret har 
beräknats med underlag av närfältsmätningar vid representativa fartyg i de olika hamnarna. Den 
övriga verksamheten som påverkar bullret på den södra älvstranden är buller från oljetankers i 
Skarvikshamnen tillhörande Energihamnen (Göteborgs Hamn AB) och verksamheten i 
Skandiahamnen (APM Terminal Gothenburg AB och Logent Ports and Terminals Gothenburg AB). 
Verksamheten i Älvsborgs och Ryahamnen beräknas ge betydligt lägre buller i det aktuella 
bostadsområdet på den södra älvstranden.  
 
De fartyg som ingår i beräkningarna och som beräknas ge betydande bullertillskott i omgivningen 
är: 
 

• 3 st. oljetankers i Skarvikshamnen. 
• 4 st. containerfartyg i Skandiahamnen inklusive ett stort (Maersk) 
• Ett bilfartyg i Skandiahamnen. 

4.3 Utförda beräkningar 

Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, 
DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General 
prediction method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Som hjälpmedel 
har använts datorprogrammet Predictor Type 7810 ver. 7.1 där denna beräkningsmodell ingår. 
Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: 

 
- Digitalt kartunderlag, över industriområdet och dess omgivning, har använts som 

grunddata i programmet. 
− Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande externbullerkällor matats in i kartans 

koordinatsystem. 
- Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. De ljudmätningar som 

ligger till grund för de beräknade ljudeffekterna har utförts 2009-2013. 
- Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten 

av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella 
ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa 
räknas in automatiskt. 

- Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av 
avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), inverkan av 
ljudutbredning över vatten, vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika 
byggnader i området.  

- Beräkningarna avser medvind från bullerkällor till mottagarpunkter vid 
barmarksförhållanden. 

- Beräkningarna har utförts i enlighet med Nordiska beräkningsmodellen för beräkning av 
externt industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet Predictor typ 
7810 ver 7.1 där denna beräkningsmodell ingår.  

- Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt samt 
som så kallade bullerspridningskartor i färg där nivågränser i steg om 5 dBA redovisas. 

 

Beräkningsnoggrannheten bedöms normalt ligga inom intervallet +/- 2 dBA för befintliga 

verksamheter. För nya verksamheter är onoggrannheten något större. 
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4.4 Mottagarpunkter 

Bullret från hamnen har beräknats till 6 st. valda punkter i omgivningen där bostäder är belägna 
samt vid Arken på norra älvstranden och visas i figur 5.  
 
Punkt 1. Toredamm Punkt 2. Fregattgatan 
Punkt 3. Lilla Cedergatan Punkt 4. Blodboksgatan 
Punkt 5. Käringberget Punkt 6. Stora Billingen Billingen 
Punkt 7. Arken. OBS ej bostäder  
 
Figur 5. Mottagarpunkternas placering 

 
 

5 Beräkningsresultat 

Nedan presenteras beräkningsresultatet från LNG terminalen. Resultatet jämförs med beräknade 
ljudnivåer från övriga verksamheter. 

5.1 Buller från LNG terminalen  

I tabell 5 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från LNG terminalen, inklusive fartygen till 
mottagarpunkterna. Beräkningarna avser full drift med ett fartyg som lossar LNG och ett 
bunkerfartyg som lastar LNG. Fackling antas förekomma mycket sällan och ingår därför inte i 
nedanstående beräkningar. Facklingen beräknas dock bara öka bullret från LNG terminalen med ca 
1-2 dBA.  



RAPPORT 584731-R-A 2013-09-09  10 (14) 

 

584731-r-a. externbullerkartläggning lng rev 2013-09-09 

 
 
Tabell 5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från LNG terminalen 

Bullerkällor Ekvivalent ljudnivå (dBA) i mottagarpunkterna 

 1 2 3 4 5 6 7 
LNG terminalen (bullerkällor på land) 25 34 36 30 25 36 28 
Fartyg 2 st. (lastning och lossning) 23 31 32 26 24 31 26 
Total ljudnivå 27 36 37 31 28 37 30 

 
Beräkningarna visar att Naturvårdsverkets ekvivalenta riktvärde nattetid, dvs.  
40 dBA innehålls i alla punkter med antagande om att fartygen klarar de antagna norska ljudkraven 
för LNG fartyg. Om speciell bullriga fartyg anlöper hamnen kan dock riktvärdena komma att 
överskridas. Detta förutsätter också att ljudutbredningen mot bostäderna på den södra älvstranden 
är god, vilket innebär nordliga vindar. 
 
Bullret bedöms vara konstant utan större nivåskillnader varför det momentana riktvärdet på 55 dBA 
innehålls. I figur 6 visas beräknade ljudnivåer från LNG terminalen. 
 
Figur 6. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från LNG terminalen 

 
 
Kartan visar att ljudnivåerna är låga norrut mot närmaste bostadsområden i Biskopsgården och i 
Bräcke. Detta överensstämmer också med tidigare beräkningar av ljudnivåerna från Göteborgs 
hamn. 
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5.2 Jämförelse med buller från oljetankers 

I tabell 6 redovisas det totala bullret från Skarvikshamnen, dvs. från LNG terminalen och från 
oljetankers. 
 
Tabell 6. Beräknade totala ekvivalenta ljudnivåer från Skarvikshamnen 

Bullerkällor Ekvivalent ljudnivå (dBA) i mottagarpunkterna 

 1 2 3 4 5 6 7 
LNG terminalen 27 36 37 31 28 37 30 
Oljetankers 39 45 46 40 38 47 40 
Total ljudnivå 39 45 46 40 38 47 40 

 
Av tabellen framgår att bullret från oljetankfartygen vid aktuellt driftfall ger betydligt högre 
ljudnivåer i omgivningen än vad verksamheten vid LNG terminalen gör. Vi har räknat med full drift i 
hela hamnen och med relativt bullriga fartyg varför ljudnivåerna i omgivningen normalt är lägre. I 
figur 7 visas bullerspridningen från hela Energihamnen. 
 
Figur 7. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från Skarvikshamnen 
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5.3 Jämförelse med all övrig hamnverksamhet 

I tabell 6 redovisas det totala bullret från LNG terminalen tillsammans med beräknade ljudnivåer från 
alla ytterhamnar, dvs. främst Skarviks- och Skandiahamnen vid full verksamhet. I punkt 7 (Arken) ger 
Älvsborgshamnen också högt buller. I detta område finns dock inga bostäder 
 
Tabell 6. Beräknade totala ekvivalenta ljudnivåer från Skarvikshamnen 

Bullerkällor Ekvivalent ljudnivå (dBA) i mottagarpunkterna 

 1 2 3 4 5 6 7 
LNG terminalen 27 36 37 31 28 37 30 
All övrig hamnverksamhet 46 49 52 45 41 51 50 
Total ljudnivå 46 49 52 45 41 51 50 

 
Beräkningsresultatet visar att bullret från LNG terminalen är mer än 10 dBA lägre i alla punkter i 
jämförelse med övrigt hamnbuller.  
 
Figur 8. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från alla ytterhamnar 
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5.4 Ljudbidrag från enskilda bullerkällor 

I tabell 8 redovisas de enskilda ekvivalenta ljudbidragen från de undersökta bullerkällorna i LNG 
terminalen. Trafikökningen av lastbilar och tåg till och från terminalen beräknas ge marginellt buller 
vid bostäder och ingår därför inte i beräkningarna. 
 
Tabell 8. Beräknade ljudbidrag från enskilda bullerkällor 

Bullerkällor Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i mottagarpunkter 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Vakuumisolerade lagringstankar. 
(4 st. högtryckspumpar) 

10 18 20 14 11 19 10 

2 Fackla 20 31 32 26 18 32 26 
3. Lastarmar för lossning av LNG 9 23 24 17 14 26 13 
4. . Lastarmar för lastning av LNG 10 22 24 16 15 25 12 
5. Lastningsstation för intern trafik.   10 14 18 18 15 20 18 
6. Förgasning till naturgasnätet  
(1 st. HT- resp. 1 st. LT pump samt 1 
st. kompressor) 

16 23 26 17 17 26 19 

7. Fartyg vid kajplats 519 20 28 29 23 21 28 23 
8. Bunkerfartyg vid kajplats 515-518 19 27 29 22 21 27 23 

5.5 Lågfrekvent buller 

I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOFS 1996:7), se avsnitt 3.2, anges riktvärden för 
lågfrekvent buller. De lågfrekventa ljudnivåerna inomhus bestäms dels av ljudnivåerna utanför 
bostaden, dels av vilken ljudisolering som bostadens fasad ger. För att med säkerhet fastställa 
störningsnivåerna inomhus krävs att mätning utförs inomhus när representativa driftförhållanden 
råder i hamnen och när godkända väderleksförhållanden råder. Det lågfrekventa bullret alstras 
främst av fartygens hjälpmaskineri.  

I syfte att bedöma de lågfrekventa ljudnivåerna har översiktliga beräkningar utförts för att bedöma 
vilken fasadisolering som krävs för att Socialstyrelsens riktvärden ska innehållas. Vi har inga uppgifter 
på lågfrekvent buller från de LNG fartyg som kommer att anlöpa Skarvikshamnen. Vi har istället 
använt av oss uppmätta lågfrekventa ljudnivåer från en oljetanker, M/S Zhongji som trafikerar 
Skarvikshamnen. Vi bedömer att detta fartyg är ett representativt när det gäller att bedöma det 
lågfrekventa bullret från LNG fartygen 

I tabell 5 redovisas beräknade lågfrekventa ljudnivåer, från främst avgasbullret, utomhus i punkt 6, 
där de högsta ljudnivåerna förväntas. De beräknade ljudnivåerna jämförs med Socialstyrelsens 
riktvärden. Skillnaden mellan dessa ljudnivåer är den fasadisolering som krävs för att riktvärdena ska 
innehållas inomhus. 

Tabell 5. Beräknade lågfrekventa vid bostäder 

Tersband 

(Hz) 

Beräknad ljudnivå 

utomhus (dB) 

Riktvärden 

(dB) 

Ljudisoleringskrav 

(dB) 

31,5 64 56 8 
40 56 49 7 
50 57 43 14 
63 55 41,5 13,5 
80 56 40 16 
100 55 38 17 
125 53 36 17 
160 52 34 18 
200 52 32 20 
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Ljuddämpningskravet är som högst ca 20 dB i aktuellt frekvensområde. Det är således fråga om ett 
relativt lågt ljuddämpningsbehov som alla aktuella husfasader enligt vår bedömning bör innehålla. 
Beräkningarna avser ljuddata från ett representativt fartyg. Det kan naturligtvis finnas fartyg som kan 
generera både högre och lägre buller.  

Även riktvärdena för ekvivalent och maximala ljudnivåer inomhus, dvs. 30 resp. 45 dBA bedömer vi 
innehållas 

5.6 Rena toner och impulsbuller 

Vi bedömer att bullret från LNG terminalen varken kommer att innehålla impulsljud eller hörbara 
rena toner vid bostäder. 

6 Bullerdämpande åtgärder 

Generellt sett är det mycket svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid hamnar beroende 
på att: 
 

- Huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus. 
- Inbyggnader och avskärmningar är svåra att utföra.  
- Svårigheter att ställa krav på bullret från fartygen. 
- Ljudutbredningen sker till stor del över vatten utan någon tillskottsdämpning av vegetation, 

avskärmningar, etc. 
 
Beräkningarna visar att Naturvårdsverkets riktvärden normalt innehålls under hela dygnet. Speciellt 
bulleralstrande fartyg kan dock behöva ljuddämpas. 
 
En effektiv åtgärd för att minska bullret från avgasskorstenarna och maskinrumsventilationen är att 
ansluta fartygen till landström. Detta kräver att landström installeras vid kajplatserna och på de 
aktuella fartygen. Det blir då fråga om investeringar på uppskattningsvis mer än 8 milj. kr per 
kajplats. Dessutom tillkommer kostnader för rederierna att utrusta fartygen för att kunna ta emot 
landström. Det är ovanligt att fartyg utan ”fasta rutter” är utrustade med landström.  
 
I vissa fall kan fartygens pumputrustning ge upphov till högt buller. Det är därför inte säkert att 
användande av landström löser eventuella bullerproblem. 
 
 
 


