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Nya bostadsområden vid Torpagatan, Göteborg 
Bullerberäkningar för detaljplan 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Christian Jönsson 
Box 2554 
403 17  Göteborg 
 
Tel: 031-368 15 76 

Uppdrag: I uppdraget ingår bullerberäkningar från väg- och helikoptertrafik (vid 
Östra Sjukhuset) i utomhusmiljön samt jämförelse med riktvärden. 

Sammanfattning: Vägtrafik: Riktvärdet för ekvivalentljudnivå vid fasad uppfylls för 
beräkningsfallet med den framtida trafiksituationen förutom vid 
ett enstaka hus som ligger närmast Torpagatan. För detta fall 
beräknades ett överskridande på 1 dB. För alternativet med en 
framtida trafiksituation+bullerplank uppfylls ekvivalent ljudnivå 
vid fasad för samtliga fasader. För att uppnå riktvärdet om 
70 dBA vid fasad kan exempelvis några enstaka lokala 
bullerskärmar monteras i anslutning till uteplats. 

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter: Riktvärdet på maximal 
ljudtrycksnivå på uteplats uppfylls eftersom antalet buller-
händelser väntas vara färre än tre per dag och kväll. Enligt de 
källdata som använts som indata i beräkningsprogrammet blir 
maximala ljudtrycksnivån på uteplats högre än 70 dBA (Fast) 
för de flesta hus på planområdet. Statistik över antalet 
landningar vid Östra Sjukhuset de senaste åren redovisas även 
i rapporten. Om antalet in- och utflygningar sker åt samma håll 
över planområdet (vilket normalt inte är fallet) så motsvarar det 
ca en passage per medelårsdygn. Ljudnivån på planområdet 
blir rimligen något lägre än vad beräkningarna visar för de fall 
då in- och utflygning sker över området sydöst om planområdet. 
Riktvärdet om 55 FBN (vid fasad) riskerar att kunna överskridas 
för vissa bostäder vid vissa dygn dock främst vid fasader som 
vetter mot flygvägarna. Det kan dock tyckas vara lite orimligt att 
ta hänsyn till ekvivalenta ljudnivåer från en 
utryckningsverksamhet som denna. 

Handläggare:  Kvalitetskontroll: 

Johan Hässel  Martin Almgren 
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1. Förklaring av akustiska begrepp 
Ljudnivåerna i denna rapport är redovisade som ekvivalenta respektive maximala 
ljudnivåer.  

Ekvivalent ljudnivå 
Den ekvivalenta ljudnivån är en form av genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod, t ex ett dygn. Genomsnittet ska beräknas eller mätas på ett sätt som 
påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån är 30 dBA under halva dygnet och 
40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta ljudnivån 37 dBA. Den ekvivalenta 
ljudtrycksnivån kan bestämmas för flera olika sorters ljudtrycksnivåer, t ex A- eller C-
vägd ljudtrycksnivå. 
 
Flygbullernivå, FBN 
FBN är ett mått på medelljudnivån under ett år som väger in bullrets varaktighet, 
antal bullerhändelser och när på dygnet bullerhändelserna sker. FBN tar hänsyn till 
när på dygnet bullerhändelserna sker genom att värdera en kvällshändelse (kl 19 – 
22) som tre daghändelser och en natthändelse (kl 22 – 07) som tio daghändelser. 
Måttet tar inte hänsyn till hur många som bor inom området. FBN är en 
ekvivalentnivå, det vill säga en genomsnittlig nivå under ett årsmedeldygn. 
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Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange 
vilken tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. I 
beräkningsmodellen för vägtrafik antas att maximala ljudnivån överskrids av 5 % av 
fordonspassagerna. 

2. Riktvärden vägtrafikbuller 
Nedan redovisas riktvärden för buller från vägtrafik för bostäder. 

2.1. Boverket 

I Boverkets Byggregler med ändringar till och med 2006:12 anges för nybyggnad av 
bostäder att ljudklass C enligt Svensk Standard SS025267 utgåva 3 är minimikrav. 

Delen i standarden som handlar om riktvärden utomhus ingår egentligen inte i 
Boverkets byggregler. Så här står det i byggreglerna: ”Byggnader och deras 
installationer skall utformas så att ljud från byggnadens installationer, från 
angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta skall ske i den 
omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i 
byggnaden inte besväras av ljudet”. Standardens formuleringar om ljud utomhus 
och på uteplats återges i tabellen nedan. 

Standarden ”Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”, är 
framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den 
innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den 
sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan 
väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i 
undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig 
byggnad. 

 

Tabell 1. Högsta tillåtna ljudtrycksnivå utanför fönster och uteplats, LpA enligt SS 25267 
utgåva 3 (2004). 

Position Typ av krav Klass A Klass B Klass C Klass D 

Utanför fönster till minst 
hälften av utrymmena för 
sömn, vila och daglig 
samvaro 

LpA 

LpAFmax. 

45 dB 

- 

55 dB 

- 

55 dB 

-  

55 dB 

- 

Utanför övriga fönster LpA 

LpAFmax 

55 dB 

- 

55 2 dB 

- 

55 2 

- 

55 3 

- 

På uteplats LpA 

LpAFmax. 

42 dB 

571 dB 

47 dB 

62 dB 

52 dB 

67 dB 

52 dB 

67 dB 

1 Kravet avser högst tre överskridanden under dag och kväll under ett medeldygn 
2 I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen och andra lägen 
med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från 
kravet accepteras bör krav enligt första eller tredje raden skärpas med 10 dB 
3 I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen och andra lägen 
med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från 
kravet accepteras bör krav enligt första eller tredje raden skärpas med 5 dB 
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Tabell 2. Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering i ytterväggar och tak (inklusive dörrar, 
fönster och luftintag) – Beräkning utifrån dimensionerande A-vägda ljudtrycksnivåer i 
utrymmen i byggnad från ljudkällor utomhus enligt SS 25267 utgåva 3 (2004). Lägsta tillåtna 
sammanvägda ljudisolering skall fastställas genom beräkning i tredjedelsoktavband utifrån 
dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte 
överskrids i nedan angivna utrymmen: 
Utrymmen för Typ av krav Klass A Klass B Klass C Klass D 

sömn, vila och 
daglig samvaro 

LpAeq,24h (trafik) eller 

 LpAeq (andra yttre  

ljudkällor ) 

 

LpAFmax (nattetid) 

22 dB 

 

 

 

37 dB 

26 dB 

 

 

 

41 dB 

30 dB 

 

 

 

45 dB 

34 dB 

 

 

 

49 dB 

matlagning och  

hygien 

LpA 

 

LpAFmax 

31 dB 

 

46 dB 

31 dB 

 

- 

35 dB 

 

- 

49 dB 

 

- 

I Svensk Standard SS25267 utgåva 3 används följande definitioner: 

Uteplats 
Med uteplats avses en iordningsställd begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan 
vara balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara enskild 
eller gemensam för flera lägenheter. 
 
Ljudtrycksnivå på uteplats 

Ljudtrycksnivåer på uteplats avser positioner 1,5m över mark eller golvnivå på uteplats, 
inklusive inverkan av markreflexer och skärmande föremål men exklusive inverkan av 
ljudreflexer från närbelägna byggnader. För den maximala ljudtrycksnivån utomhus från 
vägtrafik och järnvägstrafik avses en beräknad maximalnivå för de mest bullrande fordonen 
under ett årsmedeldygn, eller för den period under ett medelår som ger de högsta 
ljudtrycksnivåern . Värdena får vid mätning överskridas högst tre gånger per timme under 
dag och kväll om inte annat anges under respektive ljudklass. 
 

Boverket har gett ut en redovisning av ett regeringsuppdrag: Tillämpning av 
riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Dnr: 20122-
4150/2003, november 2004. Riktvärden enligt Tillämpning av riktvärden för 
trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Dnr: 20122-4150/2003, 
november 2004 bör eftersträvas för buller i utomhusmiljön. I denna skrift redovisas 
även Boverkets rekommendationer om när det är acceptabelt med avsteg från 
riktvärdena. Nedan bifogas ett utdrag ur denna skrift: 

Uteplats 

Med uteplats avses ett gemensamt eller privat iordningställt område eller yta såsom altan, 
terrass, balkong eller liknande, som ligger i direkt anslutning till bostadshuset, fritidshuset 
mm. Riktvärdena för uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerat värde. 
 
Frifältsvärde 

Vid fasad avser ett frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. Med frifältsvärde avses 
en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av ljudreflexer från den egna fasaden. Om mätningar 
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genomförs 2 meter från fasad erhålles ljudtrycksnivåer som är ca 3 dB(A) högre än 
frifältsvärdet och om mikrofonen placeras direkt mot fasaden erhålls ljudtrycksnivåer som är 
6 dB(A) högre än frifältsvärdet. 

 
55 och 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudtrycksnivå utomhus 

Vägtrafik 

Med riktvärdet 55 dB(A) avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett års-
medeldygn (ÅMD) och avser ett frifältsvärde utan hänsyn till fasadreflektion och som gäller 
vid fasad eller på uteplats. Riktvärdet gäller för permanent- och fritidsbostad mm. 

 
70 dB(A) maximal ljudtrycksnivå utomhus på uteplats 

Väg- och järnvägstrafik 

Med riktvärdet 70 dB(A) på uteplats avses en ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande 
fordonstypen under ett årsmedeldygn (ÅMD). Riktvärdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn 
till fasadreflektion. Vid mätning avses tidskonstanten F (fast). Riktvärdet får överskridas 
högst 5 gånger per max trafiktimme under dag/kväll (kl. 06 – 22) och gäller för permanent- 
och fritidsbostad mm. 

När är det acceptabelt med ett avsteg från riktvärdena? 

I huvudsak bör endast följande skäl kunna motivera avsteg från riktvärdena i samband med 
tillkomsten av nya bostäder: 

� Det finns ett väl dokumenterat behov att bygga nya bostäder som inte på rimligt sätt 
kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats. 

� Det kan påvisas att tillkomsten av nya bostäder, trots vissa avsteg från bullerriktvär-
dena, kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen. 

� Kommunen bedriver ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med 
hälsoeffekter orsakade av buller, både för befintliga och nytillkommande bostäder. 

 
Vad kan det finnas för skäl att medge avsteg från riktvärdena? 

Avvägningar, som innebär avsteg från bullerriktvärdena i samband med planering för nya 
bostäder, bör kunna komma ifråga i samband med komplettering av befintlig bebyggelse i 
centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, t.ex. ordnad 
kvartersstruktur och tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråken. 

 
Vilka avsteg kan göras från riktvärdena? 

Följande principer bör vara vägledande när avsteg från riktvärden övervägs: 
� Riktvärdena för ljudtrycksnivåer inomhus skall alltid uppfyllas. 
� Nya bostäder bör inte accepteras där dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån vid fasad 

överstiger 65 dB(A) (alla utomhusvärden avser frifältsvärde). Är ljudtrycksnivån 
högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses lämplig. Åtgärderna 
kan då vara trafikomläggningar, hastighetssänkningar, tystare vägbeläggning, 
skärmar och liknande. 

� Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där den dygnsekvivalenta ljud-
trycksnivån vid fasad överstiger 60 dB(A), och då under förutsättning att en tyst sida, 
högst 45 dB(A) vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 
dB(A) vid fasad klaras. Aktuell handlingsplan bör finnas som bl.a. redovisar 
planerade kompensationsåtgärder. 
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� Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån vid fasad 
ligger mellan 55 och 60 dB(A) under förutsättning att en tyst sida med högst 45 
dB(A) vid fasad eftersträvas och att åtminstone en ljuddämpad sida med 45 till 50 
dB(A) klaras. 

� I vissa särskilda situationer bör Ljudklass B enligt Svensk Standard vad avser ljud-
trycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfyllas inomhus. 

� I vissa särskilda situationer kan det finnas motiv för vidare avsteg i de största 
städernas centrala delar. Detta bör då kopplas till särskilda villkor om 
konsekvensbeskrivningar, kompensationsåtgärder och optimal utformning. 

 
Vilka riktvärden är viktigast? 

Boverket anser att det går att gör en prioritering mellan de olika riktvärdena även om det 
alltid skall eftersträvas att alla skall uppfyllas. I första hand skall alltid inomhusvärdena 
uppfyllas, därefter den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån utomhus och slutligen maximalnivån 
utomhus. 
 

2.2. Kommunal tillämpning 

I skriften Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller – utgångspunkter vid 
planering och byggande av bostäder i Göteborg utgiven av Göteborg stad år 2006 
redovisas hur riktvärdena bör tolkas i Göteborg. Riktvärdena som anges liknar 
Boverkets tolkning. Nedan redovisas ett utdrag av några förtydliganden: 

När den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 
dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta 
(45 dBA) eller ljuddämpande (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten. Möjligheten 
att ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån på uteplatsen bör inte 
överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida.  
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3. Riktvärden flygbuller (helikopter) 

3.1. Naturvårdsverkets definitioner 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med trafikverken och 
Boverket utveckla definitionerna för riktvärden för buller för de olika trafikslagen så 
de blir mer jämförbara. Resultatet redovisas i rapporten – Riktvärden för trafikbuller 
vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur, Förslag till utveckling 
av definitioner, 2001-12-20. Nedan redovisas några aktuella definitioner och 
begrepp som är aktuella i denna sammanställning. 

Rum i bostad: ”Med bostadsrum avses alla rum i bostaden för permanentboende och 
fritidshus där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, rum för daglig 
samvaro samt i förekommande fall matplats”. 
 
Uteplats: ”Med uteplats avses iordningställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller 
liknande som ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal” 
 
30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus: ”Med riktvärdet 30 dBA Leq 24 h avses ett 
bullervärde beräknat som ett typvärde för ett trafikmedelsdygn och som gäller för alla 
bostadsrum i bostad samt vårdlokaler. Riktvärdet gäller för bostäder för permanent boende, 
fritidshus samt vårdlokaler”. 
 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid: ”Med riktvärdet 45 dBA Lmax  nattetid (22.00-06.00) 
avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under en 
trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får överskridas högst tre gånger per natt. Riktvärdet som avser 
instrumentinställning F(fast), gäller bostäder för permanentboende, fritidshus samt 
vårdlokaler och avser alla bostadsrum etc.”. 
 
FBN 55 dBA riktvärde utomhus: ”Med långsiktiga riktvärdet FBN 55 dBA avses ett 
bullervärde som tillämpas för såväl uteplats som bostadsområdet i övrigt. Riktvärdet gäller 
för bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och undervisningslokaler”. 
 
70 dBA maximal ljudnivå utomhus: Av hänsyn till begränsat underlag vad som avser 
utförda störningsstudier föreslås frågan om antalet överskridanden av maximalnivån 70 dBA 
på uteplats bli föremål för fortsatt utredning. I avvaktan på resultatet av ett sådant arbete 
föreslås följande tillämpning av riktvärdet: ”Med det långsiktiga riktvärdet 70 dBA Lmax på 
uteplats avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under ett 
årsmedelsdygn. I riktvärdet är markreflexionen inkluderad och instrument inställningen S 
(slow) avses. I avvaktan på resultatet av fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tillsvidare 
överskridas högst tre gånger per dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet gäller främst för 
planering av bostäder för permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler samt 
bebyggelsekoncentrationer”  
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3.2. Flygtrafik i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena för flygbuller redovisas i 
sammanfattning nedan. I beslutet anges också att: ”Vid tillämpning av riktvärdena i 
trafikinfrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.” 

Tabell 3. Riktvärden för flygbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå  Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 FBN (vid fasad) 

 

 

 

70 dBA 

3.3. Övriga riktvärden för flygtrafik 
Luftfartsverket, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har i regeringsuppdrag 1995-
06-30 angett följande riktvärden för buller från flygtrafik. De anges också på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

Tabell 4. Buller från flygtrafik (www.naturvardsverket.se), Luftfartsverket, Naturvårdsverket 
och Försvarsmakten 

Områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå i dBA 
för dygn (FBN) 

Maximal 
ljudnivå i dBA 

Utomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 551) 701) 

Inomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 30 45 

Inomhus –Undervisningslokaler 30 45 

Utomhus där tystnad är en del av upplevelsen - 
Friluftsområde avsatt i kommunal 
översiktsplanering 

402) - 

1) Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade 
värden 
2) Luftfartsverket och försvarsmakten har motsatt sig angivande av detta riktvärde. 

3.4. Sammanfattning riktvärden 
I tidigare rapport 12-02297-06052300 redovisas riktvärden och domar för bland 
annat helikoptertrafik. Nedan redovisas en kort sammanställning av riktvärden som 
redovisas mer utförligt i ovan nämnda rapport.  

Utomhus, på uteplats, bör maximala ljudnivån inte överskrida 70 dBA (FAST) mer 
än 3 gånger klockan 06.00 – 22.00. När det gäller flyg- och helikopterbuller bör 
instrumentinställningen vara ”SLOW” och inte ”FAST”. Ekvivalenta ljudnivån och 
flygbullernivån FBN bör inte överskrida 55 dBA på uteplats och i området i övrigt. 
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Frifältsvärden avses. Den sammanvägda ljudisoleringen i ytterväggar och tak 
(inklusive dörrar, fönster och luftintag) bör dimensioneras så att den 
dygnsekvivalenta ljudnivån från trafik eller andra yttre ljudkällor blir högst 30 dBA 
och maximala ljudnivån 45 dBA överskrids högst fem gånger per medelnatt (enligt 
protokoll från standardiseringskommittén). I rum för matlagning och hygien bör 
årsekvivalenta ljudnivån 35 dBA tillåtas. Med uteplats avses en iordningställd 
begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan vara balkong, terrass eller yta i 
marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera 
lägenheter. 

4. Mätning av buller från ambulanshelikopter 
En planerad flygning utfördes 2007-04-13. Syftet med denna mätning var att 
”kalibrera” beräkningsmodellen, då de inledande källdata som användes bedömdes 
som osäkra. 

Mätplats:  Planområdet vid Torpagatan 

Mätpersonal:   Johan Hässel och Kristian Anderson, ÅF-
Ingemansson AB 

Mättid:  Mätningen utfördes den 13 april 2007 ca kl14:00 

Meteorologiska förhållanden: +25°C, Svag västlig vind, klart väder 

Helikoptertyp: Ambulanshelikopter av typ Sikorsky S76A.  

In- och utflygning: In- och utflygning gjordes ungefär i mitten av de 
normala flygvägarna. Inflygning gjordes i svag 
medvind i riktning mot öst. Utflygning åt nordväst. 

Figur 1. Mätpunkter på planområdet (1,2m ovan mark) vid den planerade flygningen 2007-
04-13. Nedan redovisas även husen på planområdet, som självklart inte var uppförda vid 
mättillfället. Mätningar genomfördes även i flera punkter utanför planområdet. Dessa 
användes för att ”kalibrera” beräkningsmodellen. 

 

 

Mp 1 

Mp 2 
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Tabell 5. Mätresultatet från den planerade flygningen 2007-04-13. Maximal uppmätt ljudnivå 
i respektive mätpunkt från in- och utflygningen. 

Mätpunkt Maximal ljudnivå i dBA (Fast) 

 
Mp 1 89 

Mp 2 91 

5. Bullerberäkningar 

5.1. Underlag 
Som underlag har erhållits digitalt kartmaterial för omgivande terräng, plankarta över 
planområdet och uppgifter om byggnadshöjder. 

5.1.1. Vägtrafik 
Tabell 6. Vägtrafikdata nedan redovisas för de närmast belägna vägarna (flera vägar på 
längre avstånd ingår i beräkningsmodellen), data erhållen från Stadsbyggnadskontoret. 

Vägsträcka 
Totalt antal 
fordon 

Andel tunga 
fordon 

Hastighet 

km/h 

Torpagatan 
korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsled till Uddeholmsgatan) – 
Rosendalsgatan 

3500 3 % 4) 30-50 2) 

korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsleden till Uddeholmsgatan) 
– Uddeholmgatan 

1000 3) 3 % 3) 30 

korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsleden till Uddeholmsgatan) 
– Östra Sjukhuset 

1000 3) 3 % 3) 30 

2) 30 km/h längs större delen av det aktuella planområdet 
3) Inga trafikuppgifter (trafikdata har uppskattats) 
4) 3 % tungtrafik enligt mätning år 2004 

5.1.2. Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

Västfastigheter är en förvaltning som har hand om helikoptertrafiken i Västra 
Götalandsregionen. Det är möligt att frekvensen (antalet flygningar) i framtiden kan 
komma att ändras beroende på hur vården fördelas i Göteborg. Arbete pågår att 
fastställa den framtida placeringen av helikopterplattan på Östra Sjukhuset. Några 
olika lokaliseringsaltenativ är nu på gång att utredas ur bullersynpunkt, ett alternativ 
som utreds är en ny helikopterplatta med placering sydöst om planområdet. Denna 
lokalisering innebär sannolikt en ökad ljudexponering främst vid de höga husen på 
planområdet. I denna rapport redovisas beräkningsresultatet från de flygvägar som i 
dagsläget normalt används. Det kan förekomma enstaka tillfällen då helikoptern 
flyger utanför detta område. 

Antal landningstillfällen vid Östra Sjukhuset under år 2006 var 139 st och år 2005 
178 st. Om det antas 200 st förutsätts att både in- och utflygning skulle ske över 
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planområdet (vilket normalt inte är fallet), så motsvarar det ungefär 1 passage per 
medelårsdygn.  

Figur 2. Antal landningstillfällen med ambulanshelikopter mellan år 2002-2006 vid Östra 
Sjukhuset. Trafikuppgifter från Västfastigheter AB. 
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Figur 3. Antal landningstillfällen med ambulanshelikopter per månad mellan år 2002-2005 
vid Östra Sjukhuset. Trafikuppgifter från Västfastigheter AB. 
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5.2. Beräkningsmodell 

Beräkningspunkter och bullerkartor 

Beräkningspunkter har valts på fasader och på olika våningsplan. I tabeller under 
beräkningsresultat redovisas maximal ljudtrycksnivå för respektive fasad och 
våningsplan. Det innebär att ljudtrycksnivån kan vara lägre i en annan 
beräkningspunkt på respektive fasad, vilket inte redovisas. 

Beräkningsresultatet presenteras på bullerutbredningskartor, se bilaga 12-02297-
B01-B05. Observera dock att på bullerutbredningskartorna är fasadreflexen 
inkluderad. Detta medför att något högre ljudnivå registreras nära bullerutsatt fasad. 
Ljudtrycksnivån redovisas även på ”3d-bullerkartor”. 

På bullerkartan för helikopterbuller har en mängd punktkällor som symboliserar 
helikoptern placerats ut längs de normala flygvägarna (se bilaga B05 där 
flygvägarna är markerade) samt även på olika höjder eftersom flyghöjden i 
verkligheten varierar. Den beräknade ljudnivån till omgivningen i en 
immissionspunkt varierar beroende på avståndet. Flertalet bullerkartor har därför 
beräknats och på den bullerkarta som redovisas i bilaga B05 redovisas ”den högsta 
ljudnivå som beräknats i varje immissionspunkt på samtliga bullerkartor”. Ljudnivån 
för endast en helikopterpassage får således inte den ljudutbredning till omgivningen 
som redovisas i bilaga. Bullerkartan kan därför ses som värsta fallet för varje 
beräkningspunkt. Beräkningsresultatet kan även jämföras med ljudnivån vid 
mätningen som gjordes. 

Figur 4. I rapporten benämnda hus på västra delen av planområdet, samt placering av 
beräkningspunkter. 
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Figur 5. I rapporten benämnda hus på östra delen av planområdet, samt placering av 
beräkningspunkter. 

 

Vägtrafik 

Beräkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller i 
beräkningsprogrammet SoundPlan ver 6.4.  

Osäkerheten kan delas upp i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i 
indata. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå anges i rapport 4653 från 
Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och är mindre än 1 
dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd.  

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

Helikopterljudet har beräknats enligt ”Beräkningsmodell för externt industribuller. 
Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av 
externt industribuller, DAL32 (ref /1/  Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: 
”Environment noise from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt 
laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna genomförs i 
oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare 
(± 45o). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet SoundPlan ver 6.4 där 
denna beräkningsmodell ingår. Beräkningsmodellen ger som resultat högsta 
momentana ljudnivåer i dBA som uppstår vid ett medvindsfall (vind från källa till 
mottagare). Beräkningsnoggrannheten bedöms ligga på +/- 3 dBA.  

Flera punktkällor som representerar ljudemissionen från en flygande helikopter av 
typen Sikorsky S76 A har lagts ut efter de normala flygvägarna omkring Östra 
Sjukhuset. Ljudeffektnivå enligt tabell 7 har använts vid beräkningen.  

Tabell 7. Ljudeffektnivå (re 1pW) i dBA redovisad i oktavband för helikoptern Sikorsky S76 A 
som använts i beräkningarna. Denna bestämdes utifrån ljudmätningar på planområdet vid en 
planerad flygning 2007-04-13. Ljudeffekten har i beräkningarna korrigerats med avseende 
på direktivitet. 
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Beroende på helikopterns belastning, stigning, pilot etc varierar ljudeffekten vid olika 
flygningar. Ljudnivån på planområdet beror också på hur nära det aktuella 
planområdet in- och utflygningen görs.  

Någon enstaka gång per år kan det förekomma att en mer bullrande helikoptertyp 
(Vertol) passerar nära planområdet. På grund av att det är så få tillfällen är det inte 
rimligt att räkna med den. Vid flygbullerutredningar ska beräkning ske för den mest 
bullrande normalt förekommande flygplanstypen. 

6. Beräkningsresultat vägtrafik 
Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik är inte en lämplig metod att använda 
för beräkningen av ”bullerregnet” dvs. bakgrundsnivån från avlägsna större 
trafikerade vägar. Planområdet ligger på ca 900 m avstånd från E20. 
Bakgrundsnivån har för detta fall beräknats till ca 45 dBA. För denna beräkning har 
vi använt Ingemanssons beräkningsmetod. Beräkningsresultatet som redovisas från 
nedan har inte korrigerats med avseende på ”bullerregnet”. Den beräknade 
ljudnivån från ”Bullerregnet” skall ses som en ungefärlig lägsta ljudnivå som normalt 
uppkommer under tider som E20 är väl trafikerad. 

Beräkningsresultat redovisas för en framtida trafiksituation samt för en framtida 
trafiksituation med ett ljudabsorberande bullerplank (med höjden 1,2 ovan vägbanan 
vilket i detta fall innebär ca 1,2 ovan mark ) som placerats ”nära” Torpagatan. 
Placering och dragning av bullerskärmen redovisas i figur 7 samt i bilaga. 

Beräkningsresultatet presenteras även på bullerutbredningskartor, se bilaga 12-
02297-B01-B04. 

6.1. Framtida trafiksituation  
Figur 6. Buller från vägtrafik vy från Torpagatan mot västra delen av planområdet. Framtida 
trafiksituation. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad. Frifältsvärden. 
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Tabell 8. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid 
fasad. I tabellen redovisas beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med ekvivalent ljudnivå 
≥50dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

A2 Nord-öst 2 50 
 Syd-öst 1 52 
 Syd-öst 2 54 
A3 Nord-öst 2 50 
E2 Nord-öst 1 52 
 Nord-öst 2 53 
 Syd-öst 1 55 
 Syd-öst 2 56 
 Syd-väst 1 53 
 Syd-väst 2 53 
E3 Syd-väst 1 51 
 Syd-väst 2 52 
E4 Syd-väst 2 51 
F Nord-väst 2 50 
 Nord-väst 3 51 
G Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 52 
 Syd-väst 3 50 
H Syd-väst 3 51 
 Nord-väst 1 51 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
I Nord-väst 1 51 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
 Nord-öst 3 50 
 Syd-väst 3 50 
J Väst 3 50 

Anm: Övriga fasader har en ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad <50 dBA. .  

 

Tabell 9. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation. Maximal ljudnivå (LAmaxFast) vid 
fasad vån 1 och vån 2 (vid eventuella uteplatser). I tabellen redovisas enbart 
beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥ 70 dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

A2 Nord-öst 1 70 
 Nord-öst 2 71 
 Syd-öst 1 72 
 Syd-öst 2 73 
 Syd-väst 2 71 
E2 Nord-öst 1-2 75 
 Syd-öst 1-2 76 
 Syd-väst 1-2 74 
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Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

E3 Nord-öst 2 71 
 Syd-väst 1 72 
 Syd-väst 2 72 
E4 Syd-väst 1-2 70 

Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <70 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena bör användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från vägtrafik, samt för placering och 
utformning av uteplats.  

6.2. Framtida trafiksituation med bullerplank 
Figur 7. Buller från vägtrafik vy från Torpagatan mot västra delen av planområdet. Framtida 
trafiksituation med bullerplank. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad. Frifältsvärden. 

 

 

Tabell 10. Buller från vägtrafik. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad för en framtida 
trafiksituation med bullerplank. I tabellen redovisas beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) 
med ekvivalent ljudnivå ≥50 dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

A2 Syd-öst 1 50 
 Syd-öst 2 52 
E2 Nord-öst 1 51 
 Nord-öst 2 52 
 Syd-öst 1 52 
 Syd-öst 2 54 
 Syd-väst 2 50 
F Nord-väst 2 50 
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Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

 Nord-väst 3 51 
G Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 52 
 Syd-väst 3 50 
H Syd-väst 3 51 
 Nord-väst 1 50 
 Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 53 
I Nord-väst 1 50 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
 Nord-öst 3 50 
 Syd-väst 3 50 
J Väst 3 50 
Anm: Övriga fasader har en ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad <50 dBA. .  

 

Tabell 11. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation med bullerplank. Maximal 
ljudnivå (LAmaxFast) vid fasad vån 1 och vån 2 (vid eventuella uteplatser). I tabellen redovisas 
enbart beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥70 dBA. 
Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

A2 Nord-öst 2 70 
 Syd-öst 1 72 
 Syd-öst 2 73 
 Syd-väst 2 71 
E2 Nord-öst 1-2 75 
 Syd-öst 1-2 75 
 Syd-väst 2 71 
E3 Nord-väst 2 71 
E4 Nord-öst 2 70 

Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <70 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena bör användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från vägtrafik, samt för placering och 
utformning av uteplats.  



12-02297-07092600  
  

S:\ING\PowSell\Tech\Document\Archive\12-02297\12-02297-07092600.DOC                    Sida 19 (21) 

7. Beräkningsresultat ambulanshelikopter 

Beräkningsresultatet presenteras även på bullerutbredningskarta, se bilaga 12-
02297-B05. På bullerutbredningskartan redovisas ljudtrycksnivåer på 2 m höjd, på 
högre höjd ovan mark blir ljudnivån normalt högre. 

Tabell 12. Buller från trafik med ambulanshelikopter. Maximal ljudnivå (LAmaxFAST) vid fasad. I 
tabellen redovisas enbart beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥90 
dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

O Nord-väst 4 90 
 Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2-4 91 
B1 Nord-öst 2 90 
 Syd-öst 2 90 
B2 Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2 91 
B3 Nord-öst 1 92 
 Nord-öst 2 93 
B4 Nord-öst 1 92 
 Nord-öst 2 93 
B5 Nord-öst 1 94 
 Nord-öst 2 93 
 Nord-väst 1-2 93 
C1 Nord-väst 1 90 
 Nord-väst 2 91 
F Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2-3 91 
 Nord-väst 3 90 
G Nord-öst 3 90 
U Nord-öst 2-6 90 
Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <90 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena kan användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från helikoptertrafiken, samt för placering 
och utformning av uteplats. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats är 70 dBA. Riktvärdet 
bör inte överskridas mer än tre gånger per dag och kväll. Notera att riktvärdet för maximal 
ljudnivå inomhus avser tidsvägning FASToch riktvärdet på uteplats avser tidsvägning SLOW. 
Ovan anges värden beräknade med tidsvägning FAST. Skillnaden är normalt liten. SLOW-
värdena kan vara något lägre. 
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8. Slutsatser och kommentarer 
Buller från vägtrafik – Framtida trafiksituation 

Enligt tabell 8 överskrids riktvärdet på ekvivalentljudnivå vid fasad om 55 dBA enbart 
för Hus E2 (vån 2) i riktning mot Torpagatan. Ekvivalent ljudtrycksnivå har alltså 
beräknats till 56 dBA alltså ett beräknat överskridande på 1 dB. Övriga hus och 
fasader på planområdet har en ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad som innehåller 
riktvärdet. 

Riktvärdet om maximal ljudnivå om 70 dBA uppfylls inte på uteplatser i alla 
riktningar. Överskridande (vån 1) har beräknats vid Hus A2, E2, E3, E4 enligt tabell 
9. Lokala bullerskärmar kan placeras vid uteplats för att uppnå riktvärdet. Dessa 
skall utföras som bullerskärmar vilket innebär att de skall ha god ljudreduktion 
samtidigt som de bör vara minst 3-4 m långa och minst 1,8 m höga. Det är möjligt 
att utföra dessa i glas.  

Buller från vägtrafik – Framtida trafiksituation med bullerplank 

Enligt tabell 10 innehålls riktvärdet på ekvivalent ljudnivå vid fasad om 55 dBA för 
samtliga fasader.  

Riktvärdet om maximal ljudnivå om 70dBA uppfylls dock inte på uteplatser i alla 
riktningar. Överskridande (vån 1) har beräknats vid Hus A2 och E2. Enligt 
beskrivning ovan kan även dessa uteplatser skärmas av mot buller med lokala 
bullerskärmar.  

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

I rapporten redovisade ljudnivåer överskrider riktvärdesnivån med avseende på 
maximal ljudtrycksnivå på uteplats. Riktvärdet som helhet uppfylls dock på grundval 
av att antal överflygningar förväntas bli få.  

Figur 8. Buller från trafik med ambulanshelikopter. Maximal ljudnivå. Detta beräkningsfall 
har simulerats till omgivningen utifrån den mätning som gjordes 2007-04-13. Frifältsvärden. 
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I rapporten redovisas inte ekvivalenta ljudtrycksnivåer från helikoptertrafiken på 
bullerutbredningskartor. Anledningen till detta är att det inte går att förutsäga hur 
många passager som det sker vid planområdet då ambulanshelikopterns rörelser 
samt in- och utflygningsriktningar inte går att planera i tiden. Ekvivalent ljudnivå från 
verksamheten har dock försökts att beräknas för två passager (in- och utflygning) i 
en beräkningspunkt vid planområdets kant som vetter mot de normala flygvägarna. 
Om den ekvivalenta ljudnivå under 30 sekunder för en inflygning är 84 dBA och för 
utflygning 81 dBA så motsvarar det en dygnsekvivalet ljudnivå på 51 dBA. Detta 
resultat har även räknats om till flygbullernivåer (FBN): Om ovanstående passager 
skulle ske kvällstid (kl 19-22) så motsvarar det FBN 56, om dessa passager sker 
nattetid (kl 22-07) motsvarar det FBN 61. Riktvärdet om 55 FBN (vid fasad) riskerar 
således att kunna överskridas för vissa bostäder vid vissa dygn, dock främst vid 
fasader som vetter mot flygvägarna. Det kan dock tyckas vara orimligt att ta hänsyn 
till ekvivalenta ljudnivåer från en utryckningsverksamhet som denna. 












