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Nya bostadsområden i Björkekärr  
Ljudfrågor, bland annat helikopterbuller 
Rapport A - riktvärden 

 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Christian Jönsson 
Box 2554 
403 17  Göteborg 
Tel: 031-611576 

Uppdrag: Sammanställa riktvärden för flygbuller samt för övrigt buller inför 
planering av nya bostadsområden i Björkekärr. 

Sammanfattning: I rapporten redovisas en sammanställning av riktvärden. 
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. 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 tre gånger per 
medelnatt. 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. 

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 Johan Hässel Martin Almgren 
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1. Bakgrund 
Nya bostadsområden planeras vid i Björkekärr nära Östra sjukhuset. De aktuella 
områdena är utsatta för buller från bl a helikoptrar i närheten. En sammanställning 
av ljudkrav och riktlinjer för bostäder önskas. 

2. Förklaring av akustiska begrepp 
Ekvivalent ljudnivå: Den ekvivalenta ljudtrycksnivån 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) är en logaritmisk ”medelljudsnivå” för ett årsmedeldygn, där 
hänsyn tas till när på dygnet flygrörelsen sker. En rörelse på kvällstid (19-22) 
värderas som tre och nattetid (22-06) som 10 rörelser dagtid. FBN anges i dB(A), 
ofta som en s.k. iso-dB-linje på karta.  
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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. 

2.1. 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. Riktvärden 
Nedan redovisas en sammanställning av riktvärden från olika ljudkällor. I grunden 
finns riktvärden för olika trafikslag i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, där både 
långsiktiga mål och åtgärdsnivåer i befintlig miljö beskrivs.  

Passerande, landande, startande och taxande helikoptrar bör bedömas som 
flygbuller. 

Banverket och Vägverket har förtydligat riktvärdena för ljud från spårburen trafik och 
vägtrafik. Boverket anger i sina byggregler riktvärden för ljud från trafik vid 
nyproduktion och väsentlig ombyggnad av bostäder och lokaler. 

Socialstyrelsen anger riktvärden för ljud inomhus i befintliga bostäder. 

Ljud från industriella verksamheter bedöms enligt Naturvårdsverkets Råd och 
Riktlinjer 1978:5 ”Externt industribuller – allmänna råd”.  

3.1. Flygtrafik 

3.1.1. Flygtafik 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.” 

 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå  Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 FBN (vid fasad) 

 

 

45 

70 dBA 

Tabell 1. Riktvärden för flygbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
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3.1.2. 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. 

 

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) - 

Tabell 2. Buller från flygtrafik (www.naturvardsverket.se), Luftfartsverket, Naturvårdsverket 
och Försvarsmakten 

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

3.1.3. Samtal med Luftfartsstyrelsen och Naturvårdsverket 

Lars Ehnbom ansvarar för ljudfrågor på Luftfartsstyrelsen. Nedanstående är en 
sammanfattning av samtal med Lars Ehnbom 2006-05-24.  

Riktvärdena som angavs i Infrastrukturpropositionen avsågs gälla vid nyplanering av 
bebyggelse utsatt för flygbuller och vid planering av ny flygplats. 

Regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter. Boverket 
kom inte i mål. Då fick Naturvårdsverket uppdraget att ta fram förslag på definitioner, 
se avsnitt 2.1 ovan. Förslaget remissbehandlades. Boverket tog beslut om tolkning 
för väg- och tågbuller, men inte för flygbuller. Frågan hänger fortfarande i luften. 
Luftfartsstyrelsen har publicerat ett eget kunskapsunderlag som finns tillgängligt på 
www.luftfartsstyrelsen.se. I detta hänvisas till Naturvårdsverkets förslag om 
definitioner. Luftfartsstyrelsen för diskussioner med Naturvårdsverket och Boverket. 
I slutändan kommer man, enligt Lars, troligen att närma sig definitionerna och 
tillämpningsanvisningarna för väg och järnväg, men det kräver en process för att 
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komma dit. Lars Ehnbom tror att ett överskridande av riktvärdet 70 dBA maximal 
ljudnivå per timme kan vara acceptabelt. Högst 3 stycken överskridanden per dag 
och kväll tycker han är för få. 

Naturvårdsverkets ansvarige för flygbullerfrågor är Kyriakos Zachariades. Följande 
punkter behandlades i telefonsamtal med Kyriakos Zachariades 2006-05-24. 

I allmänna råden för kontroll av flygplatser nämns att riktvärden för maximal ljudnivå 
får överskridas enstaka gånger. Kyriakos refererar till förhandlingar i Miljödomstolen 
för Landvetter flygplats och i Miljööverdomstolen för Arvidsjaur flygplats. Kyriakos 
tycker det är svårt att behandla flygbuller på samma sätt som väg- och 
järnvägsbuller, eftersom det är svårare att åtgärda en uteplats mot flygbuller än mot 
ljud från de andra trafikslagen. Naturvårdsverket håller på med en handbok om 
flygplatser som snart skickas ut på remiss. I bilagan om buller används uttrycket 
enstaka gånger om antalet tillfällen som riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå får 
överskridas. Kyriakos säger vidare att ljud från helikopterambulansverksamhet 
verkar accepteras mer än ljud från flygklubbars verksamhet. 

När det gäller ljud från utryckningsfordon, som ju kan bli aktuellt nära ett sjukhus, 
säger Kyriakos att de som bosätter sig på en sådan plats måste vara beredda på få 
höra ljud från sirener dagligen. Bostadhus bör dimensioneras för att ge en 
acceptabelt låg nivå inomhus nattetid. 

3.1.4. Domar i miljödomstolen och miljööverdomstolen 

Vänersborgs tingsrätt dom 2006-03-10 mål M 118-01. Omprövning enligt 24 kap. 5§  
miljöbalken av verksamheten vid Göteborg-Landvetter flygplats, Härryda kommun, 
Västra Götalands län. 

”Luftfartsverket ska ta fram ett underlag och ett förslag på vilka bullerskyddsåtgärder 
som behöver vidtas i bostadsbyggnader samt vård- och undervisningslokaler som 
utomhus exponeras för  

• FBN 55 dB(A), eller 

• Maximalljudnivåer högre än 70 dB(A) minst 150 nätter per år med minst 3 
flygrörelser per natt 

Målet skall som lägst vara att uppnå 30 dB(A) ekvivalentnivå respektive 45 dB(A) 
maximalljudnivå nattetid inomhus för de byggnader som används nattetid. 

… 

Dimensionerande för bullerskyddsåtgärderna skall vara de i dagsläget mest 
bullrande flygplanstyperna, dock inte sådana flygplanstyper som endast förekommer 
vid enstaka tillfällen.” 
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Miljööverdomstolen mål M7207-04, avgörandedatum 2005-12-13, MÖD 2005:70. 
Tillstånd till fortsatt flygverksamhet, mm Klagande: Arvidsjaur Flygplats AB 

”Miljööverdomstolen bifaller överklagandet på så sätt att villkor 3 ändras enligt 
följande. 

Arvidsjaur Flygplats AB skall genomföra bullerbegränsande åtgärder i bostadshus 
för permanentboende som på grund av verksamheten vid flygplatsen under fler än 
ett kalenderår i följd exponeras för buller i följande omfattning och därutöver: 

Klockan 22.00 – 06.00 

- Ljudnivå överstigande 70 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år. 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid 300 tillfällen per år 

 

Klockan 06.00 – 22.00 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om ljudnivån under kvällstid (kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid mer än 300 
tillfällen per år. 

- Ljudnivå överstigande 90 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om exponeringen endast sker vardagar och ljudnivån under kvällstid 
(kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid sammanlagt högst 300 tillfällen per år. 

 

Flygbullernivå FBN överstigande 55 dB(A). 

Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte 
överstiger 45 dB(A) nattetid (kl. 22.00 – 06.00) och 50 dB(A) under övrig tid.” 

Intressant är att notera att domstolen fastslog att definitionen av natt bör omfatta 
åtta timmar i enlighet med bilaga 1 till direktiv 2002/49/EG 
(omgivningsbullerdirektivet). Vidare att Miljööverdomstolen har funnit att ett 
flygplatsbolag med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte behöver 
utföra bullerbegränsande åtgärder i de fritidshus som ligger inom det område som 
kan störas av buller. Villkoret ansågs inte motiverat med hänsyn till den effekt 
skyddsåtgärderna kommer att ha på miljön och kostnaderna för dessa åtgärder. 

Miljööverdomstolen mål M904-03, avgörandedatum 2004-08-31, MÖD 2004:48. 
Bullerisoleringsåtgärder 

Referat: ”Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen av 
ett villkor enligt vilket tillståndshavaren var förpliktad att utföra bullerbegränsande 
åtgärder i bostadshus och bostadslägenheter bl.a. i en första etapp när den 
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maximala ljudnivån regelbundet minst tre gånger per natt uppgår till 80 dB(A). 
Miljööverdomstolen kom fram till att rekvisitet regelbundet bör tolkas efter vad som 
är rimligt från störningssynpunkt och fastställde att en fastighet är berättigad till 
åtgärder om tre eller fler bullerhändelser med en maximal ljudnivå om minst 80 
dB(A) förekommer under minst 150 dygn under ett kalenderår.” 

I domarna, eller åtminstone i sammanfattningen av dem, talas om att åtgärda för att 
sänka ljudnivån inomhus, men inte på uteplatser. 

3.2. Vägtrafik 
Målsättningen vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad anges 
”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd1)för Vägverket”, Vägverket Publikation 
2001:88. 

Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande 
när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga 
riktvärden nedan att hänsyn skall 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. 

Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 
frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade 
bullernivåer enligt den s.k. nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av 
bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. 

Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus)2) 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid3) 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad4) 

Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse 

Utomhus: Riktvärde 55 dBA ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). 

Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA maxnivå (får 
överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). 

Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå. 

Arbetslokaler 

Utomhus: Riktvärde 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 

Inomhus: Riktvärde 40 dBA ekvivalentnivå. 
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Friluftsområden 

Riktvärde: 40 dBA ekvivalentnivå. 

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå 

Riktvärde: 45 dBA ekvivalentnivå. 

1) Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är 
bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att 
praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som 
råden är riktade till. 

2) Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under 
bostadsliknande förhållanden. 

3) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt 
överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt 
(22-06). 

4) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna 
rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per timme. 

3.3. Spårburen trafik 
Riktvärdena finns i följande skrift utgiven av Banverket: BULLER och 
VIBRATIONER från spårburen linjetrafik. Riktlinjer och tillämpning 2002-12-03 Dnr. 
S02- 4235/SA60. I skriften anges riktvärden för miljökvalitet och åtgärdsnivåer för 
nybyggnad av bana vid bebyggelse, väsentlig ombyggnad av bana vid bebyggelse 
och befintlig miljö kring bana vid bebyggelse. Riktvärden anges för både buller och 
vibrationer. Här återges riktvärden för miljökvalitet avseende ljud. 
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Tabell 1 Riktvärden för miljökvalitet för spårbunden trafik 

 

3.4. Byggplatser 
Naturvårdsverket publicerade 2004 nya allmänna råd för buller från byggplatser, se 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15. Nytt är 
bland annat att riktvärden för ljud inomhus anges.  
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Tabell 2 Riktvärden för buller från byggplatser. Följande riktvärden bör tillämpas vid 
bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är 
angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, 
fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) 
(LAFmax) nattetid under tiden 22-07. 

 
1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på 
stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, 
exempelvis kontor. 

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån 
beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 
sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 
borrning etc.). För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex 
spontning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka 
kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA högre nivåer 
kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall 
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verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör 
höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 

3.5. Externt industribuller 
Normalt bedöms externt buller från industrier i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller, ”Externt industribuller – allmänna råd” RR 1978:5 
Dessa är uppdelade i befintlig resp nyetablering av industri. Riktvärdena redovisas i 
nedanstående tabell. Värdena inom parenteser avser de strängare värdena för 
nyetablering.  

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 
dBA (läge ”fast”) 

Områdesanvändning 

Dag (kl 
07-18) 

Kväll (kl 18-22) 
samt sön- och 
helgdag           
(kl 07-18) 

Natt (kl 22-
07) 

Momentana ljud 
nattetid            (kl 
22-07) 

Arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet 

65 (60) 60 (55) 55 (50) - 

Bostäder och rekreations-
områden i bostäders grannskap 
samt utbildnings-lokaler och 
vårdbyggnader 

55 (50) 50 (45) 45 (40)1) 55 

Områden som planlagts för 
fritidsbebyggelse och rörligt 
friluftsliv 

45 (40) 40 (35) 40 (35) 50 

Tabell 3. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende befintlig industri. 
Riktvärden för nyetablerad industri inom parentes. 

1) Värden för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 

Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter eller är av impulsartad karaktär skall 5 
dBA lägre ekvivalent ljudnivå än vad som anges i tabellen tillämpas. 

Som framgår av tabell 3 avser riktvärdena verksamhet för hela dag-, kvälls- resp. 
nattperioder. I de fall verksamhet pågår endast under del av en period anges att den 
ekvivalenta ljudnivån bör beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. 

Naturvårdsverket har föreslagit nya allmänna råd för buller från industriell 
verksamhet (2005-04-07). Den största skillnaden är att riktvärdena för befintlig 
industri tagits bort. Remissbehandlingen är fortfarande inte klar. 
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I remissutgåvan har begreppet rekreationsyta förtydligats och att mätning bör ske 
vid tomtgräns. 

3.6. Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering av för och 
byggande av bostäder enligt Boverkets regeringsuppdrag 

Boverket redovisar i sitt regeringsuppdrag, Boverket Dnr: 20122-4150/2003, 
november 2004, ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller 
från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, prop. 1996/97:53. 

Förutom att redovisa riktvärdena diskuteras avsteg. Nedan följer några utdrag. 

”Hälsoaspekten måste vara avgörande. Med hänsyn till bullrets hälsopåverkan finns 
det skäl att: 

• Ha en restriktiv syn på avsteg från riktvärdena. Avsteg bör enbart accepteras 
i städernas centrala och tätbebyggda delar och då undantagsvis. 
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• Sätta gränser för hur stora avsteg som kan accepteras, exempelvis genom 
att tillämpa en övre gräns för hur mycket det får bullra på trafiksidan och 
genom att ställa krav på att kvaliteten på den ”tysta” sidan blir så bra som 
möjligt.” 

”Vilka avsteg kan göras från riktvärdena? Följande principer bör vara vägledande 
när avsteg från riktvärden övervägs: 

• Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid uppfyllas. 

• Nya bostäder bör inte accepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad överstiger 65 dBA (alla utomhusvärden avser frifältsvärde). Är 
ljudnivån högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses 
vara lämplig. Åtgärderna kan då vara trafikomläggningar, 
hastighetssänkningar, tystare vägbeläggning, skärmar och liknande. 

• Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, och då under 
förutsättning att en tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att 
åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras. Aktuell 
handlingsplan bör finnas som bl.a. redovisar planerade 
kompensationsåtgärder. 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 
45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 
dBA vid fasad, klaras. 

• Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, enligt Svensk standard, vad 
avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. 

• I vissa särskilda situationer kan det i 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 definitioner bör gälla? Boverket anser att följande definitioner av riktvärdena 
för väg- och spårtrafikbuller bör gälla vid planering för och byggande av bostäder. 
Samma definitioner bör tillämpas vid planering och byggande samt vid väsentlig 
ombyggnad, av infrastrukturanläggningar. 

(Boverkets förslag till definitioner skiljer sig i vissa delar från Naturvårdsverkets, 
jämför bilaga 3). 

Rum i bostad (bostadsrum) 
Med bostadsrum avses alla rum i permanentbostäder och fritidshus där en låg 
bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila och rum för daglig samvaro. 
Kök och kök med matplats räknas inte som bostadsrum. 
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Rum för vård (vårdlokaler) 
Med vårdlokaler avses alla de rum i en vårdinrättning där vistelse sker under 
bostadsliknade former där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och 
vila samt rum för daglig samvaro. 

Rum för undervisning (undervisningslokaler) 
Med undervisningslokaler avses de rum där undervisning bedrivs och där en låg 
bullernivå eftersträvas. Med begreppet avses inte gymnastiksalar etc. 

Uteplats 
Med uteplats avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta såsom 
altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostadshus, 
fritidshus eller vård- och undervisningslokal. Del av skolgård ska räknas som 
uteplats. Riktvärdena för uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärde korrigerat 
värde (se nästa stycke). 

Frifältsvärde vid fasad 
Vid fasad avser ett frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. Med 
frifältsvärde avses en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna 
fasaden. (Om mätningar genomförs 2 meter från fasad på exempelvis en 
balkong/uteplats erhålls nivåer som är ca. + 3 dBA högre än frifältsvärdet. Om 
mätmikrofonen placeras direkt mot fasaden erhålls ett värde som är + 6 dBA högre 
än frifältsvärdet.) 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 
Vägtrafik, Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 30 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och som gäller för alla bostadsrum i permanent- och 
fritidsbostad, hotell och pensionat, vårdlokaler samt undervisningslokaler. Riktvärdet 
gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 45 dBA nattetid (22.00-06.00) avses en beräknad ljudtrycksnivå av 
den mest bullrande fordonstypen under en trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per natt. 55 dBA får inte regelmässigt överskridas 
under natten. Riktvärdet, som avser instrumentinställning F(fast), gäller för 
permanent- och fritidsbostad, hotell och pensionat samt vårdlokaler och avser alla 
bostadsrum etc. Riktvärdet gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

55 dBA och 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer utomhus 
Vägtrafik 
Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn tagen till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad och på uteplats. Riktvärdet gäller för permanent- och 
fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 60 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
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trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn taget till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad. Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent 
ljudtrycksnivå beräknad för ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan 
hänsyn till fasadreflektion och som gäller vid uteplats. Riktvärdena gäller för 
permanent- och fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 70 dBA på uteplats avses en ljudtrycksnivå beräknad av den mest 
bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Riktvärdet avser ett frifältsvärde 
utan hänsyn taget till fasadreflektionen och instrumentinställning F(fast) avses. 
Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll 
(06.00- 22.00). Riktvärdet gäller för permanent- och fritidsbostad samt vård- och 
undervisningslokaler.” 

3.7. Boverkets Byggregler och svensk standard för ljudklassning av 
bostäder 

I Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57, med ändringar till och med 2006:12, 
anges för nybyggnad av bostäder att ljudklass C enligt svensk standard SS 25267 
utgåva 3 är minimikrav. För vissa verksamhetslokaler hänvisar BBR till SS 025268. 
(Standarden SS 02 52 68 är på gång att revideras och kommer i sin nya utgåva att 
få numret SS 252 68.) 

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2006. Övergångsbestämmelserna till de 
ändrade reglerna gäller under ett år. Det betyder att de gamla reglerna får tillämpas 
på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 30 
juni 2007. Övergångsbestämmelserna gäller naturligtvis också för arbeten som inte 
kräver bygganmälan om de påbörjas före detta datum. 

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. Standarden finns i en tidigare utgåva, SS 02 52 67 utgåva 2, som 
refererades i den tidigare versionen av Boverkets byggregler.  

I utgåva 3 av standarden SS 25267anges följande: 

“Med maximalnivåer inomhus avses de högsta A-vägda ljudtrycksnivåer med 
tidsvägning F (LpAFmax) som kan antas förekomma regelmässigt nattetid. Vid 
dimensionering av ljudisoleringen skall hänsyn tas till de mest bullrande 
vägfordonstyper, tågtyper, flygplanstyper samt övriga yttre ljudkällor som kan antas 
förekomma, så att värdena i tabell 3 ej överskrids oftare än tre gånger per 
medelnatt. 
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… 

Ljudtrycksnivåer på uteplats (se avsnitt 3.6) avser positioner 1,5 m 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 ljudtrycksnivåerna enligt 
3.3.2. Värdena får vid mätning överskridas högst tre gånger per timme under dag 
och kväll om inte annat anges under respektive ljudklass. För flygtrafik avses en 
beräknad maximalnivå för den mest bullrande normalt förekommande 
flygplanstypen under ett årsmedeldygn. Värdena får vid mätning överskridas högst 
tre gånger under dag/kväll. 

… 

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.” 

För ljudklass A gäller i utgåva 3: 
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Ljudklass B: 

 

Ljudklass C, som föreslås som minimikrav: 

 

I utgåva 3 ges också riktvärden för ljudnivå inomhus, som för ljudklass C stämmer 
med riktvärden enligt infrastrukturpropositionen refererad i tidigare avsnitt. För 
ljudklass B gäller 4 dBA lägre nivåer och för ljudklass A ytterligare 4 dBA lägre 
nivåer. 

För fullständighetens skull redovisas här även trafikbullerriktvärdena i SS 02 52 67 
utgåva 2, som kan tillämpas under en övergångsperiod. 
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Utrymme Typ av krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Bostadsrum 

 

LpA 

LpAFmax. 

22 dB 

37 dB 

26 dB 

41 dB 

30 dB 

45 dB 

34 dB 

49 dB 

Kök LpA 27 dB 31 dB 35 dB 39 dB 

Tabell 4. Ljudnivå inomhus från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998).  Högsta 
värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med LpAFmax 
menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

Utrymme Typ av 
krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Utanför minst hälften 
av bostadsrummen i 
varje lägenhet 

LpA 

LpAFmax. 

46 dB 

51 dB 

50 dB 

55 dB 

54 dB 

 

58 dB 

 

På minst ett 
uteutrymme/balkong 
i anslutning till 
lägenheten 

LpA 46 dB 50 dB 54 dB 58 dB 

Tabell 5. Ljudnivå vid uteutrymme från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998), 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med 
LpAFmax menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

3.8. Buller inomhus i befintliga bostäder 
Socialstyrelsen har nyligen reviderat allmänna råden om buller inomhus, se 
Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6 (M) för ”Buller inomhus”. 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors 
hälsa föreligger. Såväl värdena i Tabell 3 som Tabell 4 bör beaktas vid 
bedömningen. 
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Tabell 3 Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus 

Maximalt ljud LAFmax
1)   45 dB 

Ekvivalent ljud LAeqT
2)  30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter 
LAeqT  

25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeqT  25 dB 

1) Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

 

Tabell 4 Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 

031,5 56 

040 49 

050 43 

063 41,5 

080 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

4. Kommentarer 
Eventuell påverkan av buller från verksamheten vid Sävenäs rangerbangård kan 
behöva utredas ytterligare. Hänsyn bör då även tas till framtida planerad 
verksamhet. 
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Bilaga 8 – Externt industribuller. Kylanläggning (maxfall dagtid). Ekvivalent ljudnivå 
på höjden + 2m ovan mark. Ej frifältsvärden. 

Bilaga 9 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter) för vägtrafik, ev. framtida 
spårtrafik, vägtrafik + ev. framtida spårtrafik. 

Bilaga 10 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter) ambulanshelikopter.  

Bilaga 11 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter) externt industribuller. 
Kylanläggning maxfall (dagtid). 
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SAMMANFATTNING 

Enligt det förslag som ligger till grund för bullerberäkningarna är vår samlade 
bedömning att det går att uppnå riktvärdena i både utomhus- och inomhusmiljön. 
Planlösningarna har utformats med hänsyn till buller, samtliga lägenheter är 
genomgångslägenheter. 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknades till 64 dBA. För att riktvärdena i 
utomhusmiljön även skall innehållas för de tre lägenheter (där ljuddämpad sida enligt 
beräkningsresultatet inte riktigt klaras) bör det säkerställas att de lokala bullerskärmar 
som ingår i förslaget byggs samt att ljudreducerade åtgärder i loftgång utförs, vilket 
sänker ljudnivån från trafik, men även kan minska annat eventuellt störande ljud. I 
rapporten lämnas principiella förslag så att ljuddämpad sida kan innehållas. 

Bullerbidraget från en eventuell framtida spårtrafik är betydligt lägre än bullerbidraget 
från vägtrafiken. Den ekvivalenta ljudnivån från spårtrafiken beräknades till som högst 
54 dBA. Det innebär att riktvärdet i utomhusmiljön för spårtrafiken förväntas att ej 
kunna överskridas om beslut tas att denna skall byggas.  

De uteplatser i direkt anslutning till bostad som inte riktigt innehåller riktvärdet för både 
ekvivalent och maximal ljudnivå kan ses som ett komplement till de gemensamma 
uteplatserna. Dessa uteplatser har enligt förslaget placerats på sådant sätt så att 
riktvärdena har beräknats att klaras även om den eventuella framtida 
spårvagnssträckningen byggs. 

Förutom riktvärden i utomhusmiljön finns det krav på trafikbuller (ekvivalent och 
maximal ljudnivå) i inomhusmiljön. Vid dimensionering av fasadens ljudreduktion 
måste hänsyn tas till både väg och en framtida spårtrafik.  

Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot helikopter flygvägarna har 
beräknats att överskrida 70 dBA i utomhusmiljön med ca 10 dB. Antalet överskridanden 
är dock få. Med dagens helikoptertrafik blir antalet överskridanden mindre än ett per 
medelårsdygn. Antalet flygrörelser under nattetid (år 2008) var 24 (12 landningar). En 
framtida eventuell flytt av dagens helikopterplatta till CK-byggnadens tak skulle 
sannolikt innebära att ljudexponeringen skulle öka mot planområdet, den maximala 
ljudnivån har för detta alternativ beräknats öka med ca 4 dB. Riktvärdet om 55 FNB har 
överslagsmässigt beräknats att ej överskridas ett medelårsdygn. 

Planområdet ligger utsatt för externt industribuller från Östra Sjukhusets kylanläggning 
på andra sidan Östra Torpavägen. Ljudnivån har i denna utredning endast beräknats för 
ett maxfall dvs. kylanläggningen går på full effekt. För andra driftsfall blir ljudnivån 
lägre. Anläggningen går i verkligheten endast på full effekt i maj till augusti månad från 
eftermiddagar till ca kl. 20 då det finns ett stort kylbehov. För maxfallet beräknades 
ljudnivån i beräkningspunkter vid fasad från 23-49 dBA. Riktvärdet för externt 
industribuller under dagtid är 50 dBA vilket därmed beräknats att ej överskridas.  

Ljudnivån från transformatorstationen beräknades bli betydligt lägre än riktvärdet för 
externt industribuller nattetid.  

Sammanlagrad bakgrundsnivå från E20 och Västra stambanan beräknades till 48 dBA. 
En ljuddämpad sida om 50 dBA förväntas kunna innehållas. För fasader som inte vetter 
direkt mot E20 och Västra Stambanan förväntas dock ljudnivån bli lägre. För att 
undersöka bakgrundsbullernivån på planområdet gjordes det en mätning 2009-10-27 (en 
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tisdag) mellan kl. 22:10 -22:40. Bakgrundsbullernivån varierade under mättiden mellan 
44 och 47 dBA.  

1 Bakgrund och uppdrag 
Vid Fräntorpsgatan planeras det för nya lägenheter. Planområdet är utsatt för buller från 
olika typer av bullerkällor såsom vägtrafik, en ev. framtida spårtrafik, 
ambulanshelikopter och externt industribuller. Denna utredning omfattar buller från 
vägtrafik, spårtrafik, ambulanshelikopter, buller från kylanläggningen (på andra sidan 
Östra Torpavägen) och även en befintlig transformatorstation på planområdet.  

Ljudberäkningar har gjorts i flera omgångar under projektets gång med syfte att skapa 
en god ljudmiljö och studera husplaceringar, hushöjder, indragningar av fasader, 
planlösningar och bullerskydd mot Östra Torpavägen. För att begränsa ljudet från Östra 
Torpavägen har det i denna utredning räknats med ett bullerplank med krönhöjd +2,5 m 
ovan befintlig mark. För att minska synintrycket av bullerplanket har marken mot väg 
höjts +0.5 m ovan befintlig mark. Olika utformningar av bullerplanket har även 
diskuterats och studerats efter synpunkter från Stadsbyggnadskontoret. Bullerplanket 
som redovisas i denna utredning ansågs i samråd med Stadsbyggnadskontoret att vara 
en rimlig bullerreducerande åtgärd med hänsyn till området. För att kunna minska 
ljudnivåerna vid samtliga av de mest bullerutsatta lägenheterna till 55 dBA skulle det 
krävas en orimligt hög bullerskärm samtidigt som skärmen ur ljudsynpunkt även borde 
placeras närmare Östra Torpavägen. En närmare placering är enligt uppgift inte möjlig 
pga. ledningsdragningar i mark. 

Bullerutredningen bygger på ett förslag utarbetat av Abako Arkitektkontor daterat 
091103. Förslaget omfattar 5 st. byggnader (totalt 60 st. lägenheter) uppförda i 2-5 
våningsplan. Samtliga lägenheter är genomgångslägenheter och är av loftgångstyp. För 
några enstaka lägenheter har det gjorts ytterligare bulleråtgärder i form av en lokal 
bullerskärm vid bullerutsatt hörn. Dessa bullerskärmar finns dock inte med i 
beräkningsresultatet, anledningen till detta är att den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik inte är en lämplig metod att använda för att bedöma effekten av skärmningen. 
Likaså är utkragade bjälklag mot loftgång inte med i beräkningen. Effekten av sådana 
lösningar bör bedömas separat. Kommentarer angående detta redovisas under kapitlet 
slutsatser och kommentarer. 

I uppdraget behandlas enbart utomhusmiljön Dock finns även riktvärden för ljud i 
inomhusmiljön redovisade. 

2 Redovisade ljudnivåer 
Ekvivalent ljudnivå är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod, t ex ett dygn som är normalt förekommande för vägtrafik. Genomsnittet ska 
beräknas eller mätas på ett sätt som påminner om addition av ljudnivåer.  

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange vilken 
tidsvägning som avses. Normalt används tidsvägning ”Fast”. För bostäder är maximal 
ljudnivå framförallt viktigt nattetid (inomhus) samt på uteplats under dagtid.  

Flygbullernivå, FBN är ett mått på medelljudnivån under ett år som väger in bullrets 
varaktighet, antal bullerhändelser och när på dygnet bullerhändelserna sker. FBN tar 
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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. 

3 Riktvärden 

3.1 Trafikbuller 

Grunden för riktvärden när det gäller buller från väg, järnväg och flyg är Riksdagens 
beslut 1996/97:82 torsdagen 20 mars 1997 där man fastslog Regeringens proposition 
1996/97:53 om trafikpolitikens inriktning. Då beslutade man att riktvärdena återgivna 
nedan ska gälla. Dessa riktvärden ska tillämpas då man bygger nya bostäder invid 
trafikinfrastruktur och då man bygger trafikinfrastruktur invid bostäder. 

Riktvärdena har sedan bearbetats och tolkats av olika ansvariga myndigheter.  

Banverket har såsom myndighet utgivit skriften ”Buller och vibrationer från spårburen 
linjetrafik. Riktlinjer och tillämpning.”, Dnr. S02-4235/SA60, 2006-02-01. Den är gjord 
i samarbete med Naturvårdsverket och kan laddas ner från Naturvårdsverkets hemsida. 

Vägverket har i sin tur utgivit skriften ”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för 
Vägverket”, Publikation 2001:88, 2002-02-05. Den, liksom Riksdagens riktvärden, 
baseras på ”BRÅD. Buller från vägtrafik. Allmänna råd remissutgåva, Naturvårdsverket 
1991. 

Boverket gav 2004 ut skriften ”Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering 
för och byggande av bostäder, redovisning av regeringsuppdrag.” 

Utifrån bland annat Boverkets redovisning 2004, gjorde Göteborgs Stad sin egen 
tolkning. Den har redovisats i ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller. 
Utgångspunkter vid planering och byggande av bostäder i Göteborg”, februari 2006 

Därefter har Boverket tagit fram och fastställt Allmänna råd 2008:1, ”Buller i 
planeringen – Planer för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik”. 
Den har stora likheter med Göteborgs kommunala tillämpning. 

Vid planering av en ny järnväg bör man använda riktvärden enligt Banverkets skrift. 
Vid planering av bostäder invid trafikinfrastruktur bör man använda Boverkets 
allmänna råd 2008:1 alternativt Göteborgs kommunala tillämpning av riktvärdena från 
2006.  

För bedömning av flygbuller finns Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för 
flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser, NFS 2008:6. 

3.1.1 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Riksdagen fastslog 1997 riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. Nedan redovisas ett utdrag ur denna. 
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Regeringens bedömning: Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dB(A). 
 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen 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. Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 
för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 
dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Man skriver vidare i propositionen angående olika slag av ljudkällor: 

Regeringen konstaterar att graden av bullerstörning från olika trafikslag skiljer sig åt. 
Bullrets frekvens, källans placering och variationerna i bullernivån påverkar 
upplevelsen av bullret. Därför är också olika mått och nivåer relevanta som riktvärde för 
olika källor. För vägtrafik har riksdagen beslutat (prop. 1993/94:215, bet. 
1993/94:JoU31, rskr. 1993/94:402) om bullervärden och deras tillämpning vid 
nybyggnad och väsentlig ombyggnad av vägtrafikleder. Regeringen anser nu att de 
beslutade värdena för vägtrafikbuller bör benämnas riktvärden. För buller från 
järnvägstrafik och flygtrafik anser regeringen att riktvärdena bör vara i enlighet med 
myndigheternas förslag. Detta innebär att riktvärdet för buller från järnvägstrafik och 
annan spårtrafik vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av järnväg eller spår bör 
vara 60 dB(A) ekvivalentnivå. 

Vidare skriver man angående planering av bostäder: 

Kommunerna har i sin planering sedan länge tillämpat riktvärden i fråga om buller från 
vägtrafik och flygverksamhet. De här redovisade riktvärdena ger enligt regeringens 
mening en tydligare vägledning för bebyggelseutvecklingen. För att nå målet om en god 
ljudmiljö på sikt handlar det om en successiv anpassning till en högre ambitionsnivå. 
Avvägningar mot önskemålet att åstadkomma en lämplig samhällsutveckling och andra 
miljökvaliteter kan emellertid aktualiseras vid komplettering av befintlig bebyggelse. I 
många fall kan riktvärdena underskridas genom en lämplig utformning av bebyggelsen. 
Särskilt i städernas centrala och mer tätbebyggda delar kan t.ex. en tyst sida innebära att 
riktvärdena för utomhusbuller och för maximalnivåer på uteplatser underskrids. 
 

Våra kommentarer: 

Riktvärdena (i Sverige) för buller från väg- och spårtrafik avser ljudnivåer från 
respektive trafikslag. Således tas då inte hänsyn till en ökad störning om en bostad 
exponeras för buller från olika typer av bullerkällor. För ny- eller ombyggnad av 
järnväg avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats och 
60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostaden i övrigt. På uteplats i anslutning till 
bostad är riktvärdet för maximala ljudnivån 70 dBA. För vägtrafik gäller riktvärdet för 
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ekvivalent ljudnivå utomhus 55 dBA (vid fasad) och 70 dBA maximal ljudnivå på 
uteplats i anslutning till bostad. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i 
trafikinfrastrukturen anges även att hänsyn bör tas till vad som tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. Tolkar man riktvärdena ovan strikt, gäller vid byggandet av en ny 
spårvagnssträckning att ekvivalenta ljudnivån från denna skall klara 60 dBA vid fasad 
och 55 dBA på uteplats.  

3.1.2 Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller 

Nedan redovisas ett utdrag ur Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller. 
Utgångspunkter vid planering och byggande av bostäder i Göteborg”, februari 2006. 

Som grundregel gäller: 

o att riktvärdena för inomhusmiljön alltid ska klaras och 

o att ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte ska överstiga 65 dBA. 

När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på 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 ljuddämpade (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten. 
 
Tyst sida 
Tyst sida i urban bostadsbebyggelse är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är 
lägre än 45 dBA (frifältsvärde, med sambandet + 3 dB två meter från fasad och +6 dB 
intill fasad) som en totalnivå – d.v.s. det sammanlagda ljudet från olika källor t.ex. 
trafik, fläktar och industri. Den tysta sidan bör därutöver vara visuellt och akustiskt 
attraktiv att vistas på. 
 
Ljuddämpad sida 
När ljudnivån på trafiksidan är 55-65 dBA bör det alltid eftersträvas att en tyst sida 
skapas, ekvivalent ljudnivå lägre än 45 dBA vid fasad och vid uteplats. I situationer där 
det har visats att detta inte är möjligt bör en ljuddämpad sida kunna garanteras, 
ekvivalent ljudnivå mellan 45-50 dBA. 
 
Rum mot tyst sida 
Med tyst sida eller tyst fasad menas den sida åt vilket det öppningsbara fönstret öppnas. 

 

De olika avstegsfallen illustreras i följande figur. 

 



9 
   

 
Figur 1. Avstegsfall definierade i ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller godtagbara 
dygnsekvivalenta ljudtrycksnivåer utanför byggnadens fönster – genomgående lägenheter avser 
möjligheten att förlägga minst hälften av bostadens rum mot bullerskyddad sida.  
 
I undantagsfall kan dessutom enstaka lägenheter accepteras när riktvärdena utomhus 
inte klaras. Med enstaka lägenheter avses i Göteborg – som riktlinje – fem procent av 
det totala antalet lägenheter inom planområdet samt av det totala antalet lägenheter i 
respektive byggnad. Undantag får bara ske för att erhålla en bra totallösning som inte 
skulle klaras på något annat sätt. Varje fall av avsteg från riktvärdena och undantag ska 
tydligt motiveras. Om ny detaljplan tas fram för projektet bör avsteg prövas, motiveras 
och konsekvensbeskrivas i detaljplanen. 

3.1.3 Boverkets allmänna råd 2008:1 

Denna innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. Publikationen 
är främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder som utsätts för trafikbuller 
och tillämpas normalt i stadskaraktär, t ex ordnad kvartersstruktur och tätare bebyggelse 
längs kollektivtrafikstråken. 

Som huvudregel anges utomhus 55 dBA ekvivalent ljudnivå och gäller för väg- och 
spårtrafik vid fasad och uteplats.  

I denna skrift anges även riktlinjer och förtydligande av exempelvis ”tyst” och 
”ljuddämpad sida” och avstegsfall som bör uppfyllas t.ex. då den ekvivalenta ljudnivån 
uppgår till 55 - 60 dBA. Bl.a. anges att minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats 
bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Utgångspunkten för publikationen är de 
långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som riksdagen satt upp.  

Svenska riktvärden för buller från väg-, spår respektive flygtrafik avser ljudnivåer för 
vart och ett av de enskilda trafiklagen. Det finns i dagsläget inga vedertagna metoder 
som beskriver hur eller om buller från olika ljudkällor t.ex. väg- och tågtrafik skall 
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adderas ihop med tanke på att en eventuell störning förväntas öka om fastigheterna är 
utsatta för buller från olika ljudkällor.  
 
Då det finns flera bullerkällor t.ex. väg- och spårtrafik är Boverkets bedömning: 

o Hänsyn skall tas till den samlade bullersituationen. 

o När det förekommer flera bullerkällor, eller när buller från en källa kombineras 
med andra miljöbelastningar (till exempel vibrationer eller luftföroreningar), bör 
det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar 
ljudmiljö. 

o Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla förekommande 
ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivån inomhus. 

För uteplats anges: 70 dBA maximal ljudnivå gäller för väg- och spårtrafik och avser en 
ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. 
Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till fasadreflektion och gäller vid fasad 
och på uteplats med instrumentinställning F (fast). Med uteplats avses gemensamt eller 
privat 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. Även maximal 
ljudnivå om 70 dBA skall innehållas. 

Våra kommentarer: Det finns i dagsläget ingen vedertagen praxis som säger hur den 
sammanlagrade ljudnivån från olika trafikslag skall hanteras. Riktvärdet (Huvudregeln 
55 dBA) gäller för respektive trafikslag men det förekommer även att ljudnivåer från 
flera olika trafikslag har tolkats på annat sätt (adderats ihop till en sammanlagrad 
ljudnivå). Den sammanlagrade ljudnivå från olika trafikslag skall alltid användas för 
dimensionering av fasadens ljudreduktion så att riktvärdena i inomhusmiljön uppfylls. 
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan avsteg från huvudregeln göras då den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA under förutsättning att det 
skapas en tyst eller ljuddämpad sida.  

3.1.4 Sammanfattning riktvärden, förslag på tolkning 

Det aktuella fallet med planering av bostäder vid Fräntorpsgatan kompliceras av att det 
enligt uppgift bör tas hänsyn till en eventuellt kommande ny spårväg. Om det finns en 
plan för spårvagn eller om Trafikkontoret i Göteborg har ett löfte om att det ska vara 
möjligt att bygga spårväg i framtiden, är det rimligt att det nya bostadsområdet planeras 
för att klara riktvärden för buller även för en framtida situation. Om byggandet av en ny 
spårvagnssträckning i framtiden bedöms vara troligt (utan att något beslut ännu är fattat) 
redovisas nedan ett förslag på hur riktvärdena skulle kunna tolkas för de planerade 
lägenheterna och hur ljudmiljön/riktvärdena kan beaktas. Förslaget bygger i korthet på 
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att bostäderna förväntas vara uppförda innan beslut är fattat om att 
spårvagnssträckningen skall byggas. 

Vägtrafik 

Riktvärde för vägtrafik utomhus (vid fasad) är 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
Lägenheter med ekvivalent ljudnivå vid fasad ≤ 55 dBA behöver inte tillgång till en tyst 
eller ljuddämpad sida. Lägenheter med en ekvivalent ljudnivå ≥ 55 dBA bör dock enligt 
Göteborg tolkning och Boverkets allmänna råd (2008:1) få tillgång till en tyst eller 
ljuddämpad sida. Riktvärdet på uteplats är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå.  

Ev. framtida spårtrafik 

Riktvärdet från spårtrafiken är 60 eller 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad 
(frifältsvärde) vid byggande i befintlig miljö. Mer preciserat är det 60 dBA vid fasad 
och 55 dBA på uteplats vid byggande av en ny spårväg eller järnväg. Riktvärdet 60 
dBA innefattar ljudnivån enbart från detta trafikslag. Även om förutsättningarna (ur 
bullersynpunkt) för den framtida eventuella spårvagnssträckningen idag inte är kända 
föreslås att byggnaderna utformas så att riktvärdet vid fasad (60 dBA) och uteplats (55 
dBA) ej förväntas att kunna överskridas. Riktvärdet på uteplats för den maximala 
ljudnivån är 70 dBA. Om spårvagnsträckningen byggs i framtiden förväntas det då inte 
behöva utformas några spårnära bulleråtgärder för att innehålla riktvärdet från detta 
trafikslag.   

Vägtrafik + ev. framtida spårtrafik 

Riktvärdesdokumenten är tydliga med att ljudnivån inomhus alltid skall innehållas. 
Hänsyn kan tas till den sammanlagrade ljudnivån från väg + spårtrafik vid 
ljuddimensioneringen av byggnadernas fasader. Fasaden (fönster, väggar och ev. 
genomföringar) bör dimensioneras med hänsyn till riktvärdena inomhus för väg 
+spårtrafik. Ljudnivån inomhus förväntas då kunna innehålla riktvärdet utan 
bulleråtgärder om spårsträckningen i framtiden beslutas att byggas.  

Uteplatser bör planeras med hänsyn till riktvärdena med hänsyn till 
spårvagnsträckningen. Riktvärdet på uteplatser är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. Uppfylls riktvärdet för den sammanlagrade ljudnivån (väg + 
spårtrafik) uppfylls även riktvärdet vid uteplats för respektive trafikslag. Eventuella 
uteplatser i direkt anslutning till lägenheter som inte riktigt uppfyller riktvärdet (55 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå) kan ses som ett komplement till tyst 
och gemensam uteplats t.ex. i markplan (som innehåller riktvärdena).  

Således skall det då inte behövas utföras några nya åtgärder vare sig vid spåret eller vid 
byggnaderna för att innehålla riktvärdena i inomhus och utomhusmiljön i framtiden om 
spårvagnssträckningen beslutas att byggas. I detta skede tas därför ingen hänsyn till tyst 
eller ljuddämpad sida om den sammanlagrade ljudnivån från dessa trafikslag överstiger 
55 dBA. Hänsyn bör dock tas till riktvärdena med avseende på buller vägtrafiken. 
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3.2 Flygbuller 

Tabell 1. Utdrag ur Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om 
tillståndsprövning av flygplatser NFS 2008:6. 

Områdes typ 
Ekvivalent ljudnivå 
(LAeq

1) för dygn/ 
Flygbullernivå (FBN2) 

Maximal ljudnivå 
(LAmax

3) 

Utomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt 
vårdlokaler 

554  dB(A) FBN 704 dB(A) LAmax 

Inomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt 
vårdlokaler 

30 dB(A) LAeq  45 dB(A) LAmax (nattetid) 

 
1 LAeq: Med beteckningen LAeq avses ekvivalentljudnivån, ett medelvärde över 
dygnstiden för A-vägd ljudtrycksnivå. LAeq definieras som den konstanta ljudnivå som 
under en given tid ger samma ljudenergi som en under samma tid varierande ljudnivå. 
LAeq är ett energimedelvärde under 24 timmar. 
2 FBN: Med beteckningen FBN avses en viktad ekvivalent ljudnivå där en 
kvällshändelse motsvarar tre daghändelser och en natthändelse motsvarar tio 
daghändelser. 
3 LAmax: Med beteckningen LAmax avses maximal A-vägd ljudtrycksnivå. 
4 Utomhusriktvärdena i permanent- och fritidsbostäder avser frifältsvärde utanför 
fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. 

I Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för flygplatser 2008:1 anges definitioner 
av bullermått. För FBN och maximal ljudnivå anges: 

FBN: (Flygbullernivå): En form av dygnsviktad ekvivalentnivå, årsmedelvärde. Dagen 
råder mellan kl 07 och 18, kvällen 18 till 22 och natten 22 till 07. 

Maximalnivå: Maximal ljudnivå är den högsta momentana A-vägda ljudnivån från ett 
enskilt överflygande flygplan mätt med en standardiserad ljudnivåmätare. 
Maximalnivån från en flygrörelse mäts oftast med tidsvägning S (Slow). Alternativt 
tillämpas i vissa sammanhang tidsvägning F (Fast). Boverket 

Boverket har fått i uppdrag att ta fram allmänna råd för hur man skall tillämpa 
riktvärdena för buller från flygtrafik som redovisas i regeringens proposition 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53). I propositionen 
framgår att riktvärdena inte är några rättsligt bindande normer, utan ska vara vägledande 
för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet. 

Syftet med de allmänna råden i första hand stödja kommunala handläggare och 
beslutsfattare i deras arbete med lokaliseringsprövningar enligt 2 kap. plan- och 
bygglagen. Underlaget ska tjäna som vägledning vid planläggning och byggande av 
bostäder. I Boverkets remiss utgåva 2009-06-17 Handbok med allmänna råd 2010:x 
Flygbuller i planering redovisas detta arbete. Nedan redovisas en kort sammanfattning 
av förslaget: 
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De allmänna råden för flygbuller gäller nytillkommande bostäder. Ljudnivåerna inomhus 
regleras genom Boverkets byggregler avsnitt 6. De allmänna råden gäller därför buller 
utomhus och då främst riktvärdet för maximalnivå vid uteplats dag- och kvällstid. I råden 
anges att ekvivalentnivån FBN 50 respektive 55 dBA bör gälla vid planering för och 
byggande av bostäder i lägen som är utsatta för flygbuller. Det innebär i praktiken en 
fortsatt restriktiv hållning vid planering av ny bebyggelse. 

Råden anger att den vägda ekvivalentnivån FBN 50 dBA bör gälla som en övre gräns vid 
lokalisering av bostäder på landsbygden respektive FBN 55 dBA i städer och tätorter. 

Det anges vidare att 70 dBA maximal ljudnivå inte bör överskridas mer än 3 gånger per 
natt. Det är en omfattning som är rimlig för att 5 Remissutgåva 2009-06-17: Boverkets 
handbok Flygbuller i planeringen med förslag till allmänna råd 2010:x.  
skydda mot störning på natten. De båda riktvärdena inomhus ska alltid uppfyllas genom att 
byggnaden dimensioneras för den ljudnivå som är aktuell i det enskilda fallet. Detta bör rent 
tekniskt inte utgöra något problem vid nybyggnad av bostäder. 

Boverket anser att det är rimligt att använda FBN-värden som bedömningsgrund eftersom 
det i stort sett helt saknas forskning som studerat hälsopåverkan av exponering för 
maximalnivåer utomhus dag- och kvällstid från flygbuller. FBN-värdet är en vägd 
ekvivalentnivå som även tar hänsyn till bullrets varaktighet. Internationellt används olika 
former av ekvivalentnivåer för att beskriva flygbuller. Dessutom är det FBN-värdet som har 
legat till grund för hur flygbullerutbredningen har hanterats i landet. Den forskning som 
finns om maximalnivåer har främst koncentrerats till påverkan på sömn eller 
taluppfattbarhet. Det saknas således vetenskapligt stöd för en begränsning om tre 
överskridanden per dag- och kväll av riktvärdet 70 dBA maximalnivå utomhus på uteplats. 
Boverket har därför valt att utgå ifrån FBN- nivåerna.  

Punkten ”maximalnivån 70 dBA högst tre gånger per årsmedelnatt inte överskrids 
utomhus vid fasad” gäller enligt Boverkets förslag inte för buller från försvarsrelaterad 
verksamhet eller helikopterflyg för räddnings- och sjukvårdsrelaterad verksamhet. 

I Boverkets remiss utgåva 2009-06-17 Handbok med allmänna råd 2010:x anges även 
nedanstående definitioner. 

Maximal ljudnivå: Med maximalljudnivå menas den tredje högsta ljudnivån av 
registrerade bullerhändelser under ett årsmedeldygn. 

FBN: Här avses FBNEU som innebär en tidsindelning med dagtid mellan 06-18, kväll 
mellan 18-22 och natt mellan 22-06. Dessutom innebär det ett tillägg om 5 dBA på 
ljudnivån kvällstid och 10 dBA nattetid. Vidare är värdet ett mått på medelljudnivån 
under ett år. 

Vår kommentar: 
För ljudnivån inomhus hänvisas till Boverkets byggregler (avsnitt 6). I Svensk Standard 
SS 2567:2004 (utgåva 3) anges: Med maximalnivåer inomhus avses de högsta A-vägda 
ljudtrycksnivåer med tidsvägning F (LpAFmax) som kan antas förekomma regelmässigt 
nattetid. Vid dimensionering av ljudisoleringen skall hänsyn tas till de mest bullrande 
vägfordonstyper, tågtyper, flygplanstyper samt övriga yttre ljudkällor som kan antas 
förekomma, så att värdena i tabell 3(i denna standard) ej överskrids oftare än fem 
gånger per medelnatt. 
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3.3 Externt industribuller 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Tabell gäller för frifältsvärden. Nedan 
redovisas enbart riktvärden för bostäder. 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 

dBA (läge ”fast”) 

Dag (kl 07-18) Kväll (kl 18-22) 

samt sön- och 

helgdag (kl 07-

18) 

Natt (kl 22-07) Momentana ljud 

nattetid (kl 22-07) 

Bostäder och 
rekreationsområden i 
bostäders grannskap  

50  45 40 55 

Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter eller är av impulsartad karaktär skall 5 
dBA lägre ekvivalent ljudnivå än vad som anges i tabellen tillämpas. Som framgår av 
tabell ovan avser riktvärdena verksamhet för hela dagar, kvällar respektive nätter. Om 
verksamheten pågår endast under en del av en period bör den ekvivalenta ljudnivån 
beräknas för den tid då verksamheten pågår.  

4 Underlag, förutsättningar, uppgifter 

Följande uppgifter och underlag har erhållits: 

- Digitalt kartunderlag över omgivningen med uppgifter om befintliga byggnader, 
vägar, markhöjder etc.  

- Situationsplan 091103 och normalplan 091105 med uppgifter om: planlösningar, 
placering av byggnader, antal våningsplan, placering av enskilda och gemensamma 
uteplatser, placering av bullerplank. 

- Sektioner ”skiss” av utformning av bullerplank. Detta framgår i figur 4. 
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Figur 2. Översikt planområdet. 
 
 

 
Figur 3. Situationsplan ABAKO arkitektkontor AB 091103. Planlösningar avser i detta fall 
våningsplan 1.  
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Figur 4. Principskiss bullerplank. Med z-koordinater på befintlig mark avses i 
bullerberäkningarna z-koordinat för mark enligt digitalt kartunderlag. För att bullerplanket 
skall se lägre ut från vägen har befintlig mark mot bullerplankets höjts 0,5m. 

4.1 Vägtrafik 
Tabell 3. Vägtrafikdata redovisas nedan för de närmast belägna vägarna (fler vägar på längre avstånd 
ingår i beräkningsmodellen). Data har erhållits från Stadsbyggnadskontoret. Trafiksiffror avser prognos år 
2015. 

Sträcka 
Totalt antal 
fordon/dygn 

Andel tunga 
fordon 

Hastighet 
km/h 

Östra Torpavägen 
(Fräntorpsgatan – Smörslottsgatan) 

12300 5 % 1) 50 

Östra Torpavägen 
(Infart Östra Sjukhuset – Fräntorpsgatan) 

13300 5 % 2) 50 

Östra Torpavägen 
(Uddeholmsgatan – Infart Östra Sjukhuset) 

17100 5 % 2) 50 

Fräntorpsgatan 
(Partillevägen – Östra Torpavägen) 

1700 4 % 3) 50 

1) 5 % tung trafik enligt mätning år 2000 
2) Andel tung trafik har uppskattas  
3) 4 % tung trafik enligt mätning år 1996 

4.2 Ev. framtida spårtrafik 

Som underlag för bullerberäkningarna har det erhållits en skiss över ett förslag för en ny 
spårvagnssträckning vid Östra Sjukhuset. Skissen sträckte sig dock enbart fram till 
korsningen vid Fräntorpsgatan. Eftersom ytterligare uppgifter saknas, har den framtida 
spårsträckningen förbi planområdet uppskattats, spårets läge i beräkningarna framgår av 
figurer i rapporten. Som underlag för beslut om byggandet av en ny 
spårvagnssträckning görs alltid en järnvägsplan och i denna ingår en bullerutredning, då 
skall hänsyn tas till buller och förutsättningar för bullerberäkningarna är då mer kända, 
vilket gör att beräkningsresultatet som redovisas i detta skede är något osäkert.  
  

0.5m 
 

Total höjd 
2.5m 

2m 

Z (bef mark) 

Krönhöjd Z (bef mark) + 2.5m
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Tabell 4. Trafikdata som använts i beräkningarna. Trafikdata har uppsatts av Västtrafik.  

Sträcka 
Medellängd per 
dygn [m] 

Vagnlängd 
[m] 

Hastighet 
[km/h] 

Östra Torpavägen (vid Fräntorpsgatan)  10000 30 50 

4.3 Ambulanshelikopter 

Västfastigheter har hand om helikoptertrafiken i Västra Götalandsregionen. 
Västfastigheter påpekar att det är möjligt att antalet rörelser vid Östra Sjukhuset i 
framtiden kan komma att ändras beroende på hur vården fördelas i Göteborg, antalet 
rörelser kan därför i framtiden öka. Arbete pågår just nu att fastställa den framtida 
placeringen av helikopterplattan på Östra Sjukhuset. Några olika lokaliseringsalternativ 
utreds just nu. Ett alternativ till de befintliga flygvägarna är en ny helikopterplatta 
placerad på taket på CK-byggnaden (den högsta byggnaden). I denna rapport redovisas 
beräkningsresultatet från dagens flygvägar och även för en ny eventuell framtida 
helikopterplatta på taket på CK-byggnaden. Denna lokalisering förväntas kunna ge en 
något ökad ljudexponering över planområdet.  

 

Figur 5. Antalet rörelser med ambulanshelikopter mellan år 2004-2008 vid Östra Sjukhuset. Varje 
landningstillfälle motsvarar två rörelser. Trafikuppgifter från Västfastigheter. 

Antalet rörelser vid Östra Sjukhuset var under 2008 var 252, vilket motsvarar 126 
landningar. Om det antas att det totala antalet rörelser skulle öka till 365 per år (182 
landningar) så motsvarar det en rörelse per medelårsdygn. Om antalet rörelser under ett 
år nattetid då skulle kunna bli 30 motsvarar det 0,08 rörelser (0,04 landningar) per 
medelårsnatt. 

Ljudeffekt och spektrum (ambulanshelikopter Sikorsky S76 A) bestämdes vid en 
planerad in- och utflygning nära helikopterplattan vid Östra Sjukhuset 2007-04-13. Vid 
mättillfället mättes ljudnivå i flera punkter runt de i dagsläget normala flygvägarna 
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väster om Östra Sjukhuset. Det kan i verkligheten förekomma tillfällen då helikoptern 
flyger utanför de normala flygvägarna beroende på väderförhållanden, då blir 
ljudutbredning en annan än vad som redovisas i denna rapport. 

4.4 Kylanläggning vid Östra Sjukhuset 

Göteborg Energi har hand om driften av kylanläggningen. Enligt uppgifter från 
Göteborg Energi är anläggningen i drift under maj tom augusti. De ur ljudsynpunkt 
mest dominerande ljudkällorna är ej i drift under vintertid.  

För att anläggningen skall gå på full effekt krävs normalt en utetemperatur ≥ 25˚C. 
Bullerbidraget från anläggningen varierar således beroende på kylbehovet. 
Anläggningen går i praktiken endast på full effekt under eftermiddagar och fram till ca 
kl. 20, därefter minskar kylbehovet.  

I denna bullerutredning redovisas beräknade ljudnivåer för ett driftsfall då anläggningen 
går med max kyleffekt dvs. ett driftsfall som kan inträffa under dagtid och tidiga 
kvällen. För att utreda bullerbidraget för ett driftsfall under nattetid behövs uppgifter 
från Göteborg Energi angående vilka ljudkällor som är i drift. 

Mätning av ljudemissionen från nära ljudkällor vid kylanläggningen gjordes 2009-09-11 
och 2009-09-16. Eftersom det inte är möjligt att mäta ljudet från kylanläggningen på 
planområdet pga. bakgrundsbullernivån från trafik, samt att aktuella byggnader ännu 
inte är uppförda, har det externa industribullret från Östra sjukhusets kylanläggning vid 
planerade bostäder beräknats enligt ”Beräkningsmodell för externt industribuller”. 

I samband med mätningarna på kylanläggningen mättes även ljudet nära ljudkällor 
(inlopp och utlopp vid fasad) vid den befintliga transformatorstationen på planområdet. 
Transformatorstationen ingår i beräkningsmodellen för externt industribuller (med 
kylanläggningen i full drift). 

5 Beräkningsmodell 
Vägtrafik 

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik i 
beräkningsprogrammet SoundPlan 6.5. Osäkerheten kan delas upp i 
beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerheten i beräknad 
ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter 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. 

Spårtrafik 

Spårvagnar ingår inte i den nordiska beräkningsmodellen för spårburen trafik. Ljuddata 
för spårvagnarna som använts som indata i beräkningsmodellen bygger på erfarenheter 
och bedömningar från mätningar som gjorts i Göteborg samt på annan ort. Det kan dock 
tyckas troligt att nyare och tystare spårvagnstyper skulle kunna trafikera sträckan i 
framtiden (om den nu byggs).  
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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 6.5 där denna beräkningsmodell ingår. 
Beräkningsmodellen ger som resultat högsta momentana ljudnivåer i dBA som uppstår 
vid ett medvindsfall (vindriktning från källa till mottagare). Beräkningsonoggrannheten 
bedöms ligga på +/- 3 dBA. Med osäkerheter i indata som i beräkningen av 
helikopterljud bedöms beräknings noggrannheten dock vara högre pga. helikopterljudet 
i verkligheten varierar beroende på pilot, belastning och väderförhållanden.  

I ljudberäkningarna har en mängd punktkällor som representerar ljudemissionen från en 
flygande helikopter av typen Sikorsky S76 A placerats ut längs ”flygvägarna”. De 
ljudutbredningskartor som redovisas i bilaga redovisar ”den högsta ljudnivå som 
beräknats i varje immissionspunkt i omgivningen utifrån antagna helikopterpositioner 
längs de ”normala flygvägarna”.  

Externt industribuller 

Externt industribuller från Östra sjukhusets kylanläggning 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 6.5 där denna beräkningsmodell ingår. 
Beräkningsmodellen ger som resultat högsta momentana ljudnivåer i dBA som uppstår 
vid ett medvindsfall (vind från källa till mottagare). Beräkningsonoggrannheten bedöms 
ligga på +/- 3 dBA. 

Bakgrundsnivå från avlägsna belägna större trafikerade vägar och järnvägar 

Den nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik är inte alltid en lämplig metod 
att använda för beräkningen av bakgrundsbullernivån från större trafikerade avlägsna 
väg och järnvägar. Bakgrundsbullernivån på främst på innergårdar kan i verkligheten bli 
något högre. För bedömning av detta ljud har vi använt ÅF-Ingemanssons 
beräkningsmetod. 

6 Beräkningsresultat 
Beräkningsresultatet i detta kapitel redovisas på ”3d vyer för: vägtrafik ev. framtida 
spårtrafik, väg + ev. framtida spårtrafik (sammanlagrad ljudnivå), ambulanshelikopter 
och externt industribuller Ljudnivåerna i ”3d vyerna” är angivna som frifältsvärden.  

En sammanfattning av beräkningsresultatet tillsammans med kommentarer och 
jämförelser med riktvärden redovisas i kapitel 7 ”Slutsatser och kommentarer”. I detta 
kapitel redovisas även kommentarer till beräkningsresultatet t.ex. med avseende på 
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lokala bullerskärmar på hörnet vid loftgång (samt ingår i förslaget). Den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik är inte en lämplig metod att studera effekten av dessa 
bulleråtgärder, detta bör bedömas separat. Ljudnivåerna som redovisas mot loftgång kan 
därmed vara något högre än den verkliga ljudnivån.  

Observera att på bullerkartorna i bilaga redovisas ej frifältsvärden (riktvärdena är 
angivna som frifältsvärden). Detta innebär att ljudnivån på bullerkartorna i närheten av 
bullerutsatt fasad på bullerkartorna blir ca 3 dB högre jämfört med frifältsvärdet. På 
bullerkartor redovisas beräkningsresultatet på höjden 2m ovan mark. Kartorna kan 
användas för utformning och placering av tysta ev. gemensamma uteplatser med hänsyn 
till buller.  

6.1 Vägtrafik 

  
Figur 6. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  

 

Vägtrafik
Ekvivalent ljudnivå
dygn i dB(A).

60 <=  
55 <= < 60
50 <= < 55
45 <= < 50

 < 45
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Figur 7. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  

 
Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå (LA Max Fast) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden. Observera att 
beräknad maximal ljudnivå avser tunga fordon, ljudnivån från lätta fordon blir avsevärt lägre.  
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6.2 Ev. framtida spårtrafik 

 
Figur 9. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från spårtrafik för en eventuella framtida situation. 
Frifältsvärden. Spårmitt markerade med bruna linjer. 

Figur 10. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från spårtrafik för en eventuella framtida 
situation. Frifältsvärden. Spårmitt markerade med bruna linjer. 
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Figur 11. Beräknad maximal ljudnivå (LA Max Fast) från spårtrafik för en eventuella framtida situation. 
Frifältsvärden. Spårmitt markerade med bruna linjer. 

6.3 Väg + ev. framtida spårtrafik 

 
Figur 12. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från väg + ev. eventuell framtida spårtrafik 
(sammanlagrad ljudnivå). Frifältsvärden.  
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Figur 13. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från väg + ev. eventuell framtida spårtrafik 
(sammanlagrad ljudnivå). Frifältsvärden.  

6.4 Ambulanshelikopter 

 
Figur 14. Beräknad maximal ljudnivå (LA Max Fast) från ambulanshelikopter för flygvägar i dagsläget. 
Frifältsvärden.  
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Figur 15. Beräknad maximal ljudnivå (LA Max Fast) från ambulanshelikopter för en ev. framtida 
helikopterplatta på CK-byggnadens tak. Frifältsvärden.  

6.5 Externt industribuller 

 
Figur 16. Beräknad ekvivalent ljudnivå (LAeq,) från kylanläggningen för ett maxfall (dagtid). I redovisad 
ljudnivå ingår även buller från befintlig transformatorstation på planområdet. Frifältsvärden.  
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6.6 Ljud från avlägsna vägar och järnvägar 

Bakgrundsbullernivån från E20 beräknats till ca 45 dBA. Motsvarande ljudnivå från 
Västra Stambanan beräknades till ca 44 dBA. Vi har i beräkning tagit med på sikt något 
ökande trafik och tåghastighet 90 km/h har förutsatts. Läggs bakgrundsbullernivån från 
väg- och tågtrafiken ihop blir den sammanlagrade ljudnivån 48 dBA. För fasader som 
inte vetter direkt mot E20 och Västra Stambanan förväntas ljudnivån bli lägre. I 
bullerberäkningarna har det tagits hänsyn till bakgrundsbullernivån (väg +spårtrafik) 
genom att redovisade ljudnivåer begränsats nedåt (till 45 dBA). 

För att undersöka ljudnivån på planområdet har det gjordes en ljudmätning. Mätningen 
genomfördes 2009-10-27 (en tisdag) mellan kl. 22:10 -22:40. Vid mättillfället var det 
nästan helt vindstilla, vindriktning omkring nordväst, klart väder, temperatur omkring 
0˚C. Väderförhållandena vid mättillfället var inversionsliknande vilket kan ha gett något 
förhöjda ljudnivåer. Mätningen gjordes i en mätpunkt mitt på planområdet. Under 
mättiden gav trafiken på Östra Torpavägen upphov till de högsta ljudnivåerna. För 
kortare perioder då det inte passerade några fordon på Östra Torpavägen samt det inte 
var annat störande ljud i närheten varierade ljudnivån mellan 44 - 47 dBA. Uppmätt 
ljudnivå är således ett mått på bakgrundsljudnivån vid mättillfället. Ljudnivån innefattar 
allt ljud som registrerades i mikrofonen (exempelvis ljud från E20, västra stambanan, 
transformatorstationen, ljud i närheten av mätpunkten etc.). Under mättiden hördes 
förutom ljud från fordon på Östra Torpavägen, avlägset trafikbuller, rangering, 
tågpassager (Västra stambanan), ljud från parkeringen andra sidan Östra Torpavägen, 
ljud från samtalande och promenerande människor och hundar, isskrapning av bilrutor 
etc. 

7 Slutsatser och kommentarer 

Riktvärden. Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik och ev. framtida spårtrafik 

Det aktuella fallet med planering av bostäder vid Fräntorpsgatan kompliceras av att det 
enligt uppgift bör tas hänsyn till en eventuellt framtida ny spårväg. Det är inte självklart 
hur detta ur ljudsynpunkt bör bedömas med hänsyn till riktvärden. Om byggandet av en 
ny spårvagnssträckning i framtiden bedöms vara troligt (utan att något beslut ännu är 
fattat) redovisas nedan ett förslag på hur riktvärdena skulle kunna tolkas för de 
planerade lägenheterna och hur ljudmiljön/riktvärdena kan beaktas för att ljudmiljön 
skall bli god. Tolkningen av riktvärdena nedan bygger i korthet på att bostäderna 
förväntas vara uppförda innan beslut är fattat om att spårvagnssträckningen skall 
byggas. Riktvärdet för vägtrafik utomhus (vid fasad) är 55 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå. Lägenheter med en ekvivalent ljudnivå ≥ 55 dBA bör dock enligt riktvärdena 
tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida. Riktvärdet från spårtrafiken är 60 eller 55 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (frifältsvärde) vid byggande i befintlig miljö. 
Mer preciserat är det 60 dBA vid fasad och 55 dBA på uteplats vid byggande av en ny 
spårväg eller järnväg. Riktvärdet 60 dBA innefattar ljudnivån enbart från detta 
trafikslag. Även om förutsättningarna (ur bullersynpunkt) för den framtida eventuella 
spårvagnssträckningen idag inte är kända föreslås att hänsyn tas så att riktvärdet vid 
fasad (60 dBA) och uteplats (55 dBA) ej förväntas att kunna överskridas. Om 
spårvagnsträckningen byggs i framtiden förväntas det då inte behöva utformas några 
spårnära bulleråtgärder för att innehålla riktvärdet från detta trafikslag. Riktvärdena är 
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tydliga med att ljudnivån inomhus alltid skall innehållas. Fasaden bör dimensioneras 
med hänsyn till den sammanlagrade ljudnivån från väg +spårtrafik. Ljudnivån inomhus 
förväntas då kunna innehålla riktvärdet utan bulleråtgärder om spårsträckningen i 
framtiden beslutas att byggas.  

Vägtrafik 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik beräknades vid Hus E (vån 3) till 64 
dBA. Ljudnivån vid samtliga lägenheter i Hus A beräknades att inte överskrida 
riktvärdet 55 dBA. Vid Hus B och C beräknades de högsta ljudnivåerna vid fasaden 
som vetter direkt mot Östra Torpavägen till 60 dBA. Enligt underlaget finns det inga 
fönster vid dessa fasader. Tre lägenheter får enligt beräkningsresultatet inte tillgång till 
en ljuddämpad sida. I verkligheten förväntas ljudnivån mot loftgång bli något lägre pga. 
skärmande räcken och utkragande bjälklag. I den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik är det inte lämpligt att lägga in skärmar och bjälklag på detta sätt, utan detta 
bör bedömas separat. Vid två lägenheter på hörnet i Hus B och C (vån 3) går det att 
minska ljudet t.ex. utanför sovrumsfönster med bullerskärmar eller att genom att 
byggnadens fasad anpassas så att delar av själva ytterväggen fungerar som en 
bullerskärm. Riktvärdet för ljuddämpad sida bör då ej bli överskridet. 

För att minska ljud i loftgång rekommenderas att takbjälklaget på undersidan förses 
med ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklass A. Denna åtgärd minskar störande ljud från 
människor i loftgången, och det har även en ljudnivåminskande effekt på trafikbullret. 
Utförs detta, bedöms även lägenhet på plan 4 i hus C kunna innehålla ljuddämpad sida 
mot loftgång. 

Enligt beräkningarna får samtliga lägenheter i hus E och F får med en ekvivalent 
ljudnivå ≥ 55 dBA tillgång till en ljuddämpad sida mot loftgång.  

Ev. framtida spårtrafik 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån från spårtrafik beräknades vid Hus E (vån 3) till 54 
dBA. Beräknad ljudnivå för vägtrafiken i samma beräkningspunkt blev 64 dBA. Det 
innebär att spårtrafiken i denna beräkningspunkt inte ger något signifikant bidrag till 
den sammanlagrande ljudnivån (väg+spårtrafik). För övriga beräkningspunkter vid 
fasad (där det finns fönster), beräknades den ekvivalenta ljudnivån enligt bilaga variera 
från mindre än 45 upp till 53 dBA. Generellt kan det konstateras att spårtrafiken 
påverkar den sammanlagrade ljudnivån från väg och spårtrafik men att påverkan är liten 
jämfört med vägtrafiken som ger det högsta bullerbidraget.  

Riktvärdet för dygnsekvivalent från detta trafikslag vid byggande av den framtida 
eventuella spårsträckningen har därmed beräknats att ej överskridas. 

Vägtrafik +ev. framtida spårtrafik 

Den sammanlagrade ekvivalenta ljudnivån från väg- och spårtrafik bör användas vid 
dimensionering av fasadens ljudreduktion så att riktvärdet för trafikbuller i 
inomhusmiljön ej överskrids. Vid dimensionering av fasaden skall även hänsyn tas till 
den maximala ljudnivån för respektive trafikslag så att riktvärdet på maximalljudnivå 
inomhus innehålls. Ljudnivån klaras normalt genom lämpligt val av yttervägg, fönster 
och även fönsterarea.  
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Uteplatser 

Riktvärdet på uteplats för ekvivalent och maximal ljudnivå uppfylls inte på alla 
uteplatser. Det är dock möjligt att minska ljudnivån ytterligare t.ex. genom skärmning 
genom delvis glasning etc. En uteplats kan vara enskild eller gemensam. En uteplats 
som vetter mot trafik där riktvärdet överskrids kan vara ett komplement till en uteplats 
som innehåller riktvärdet. Gemensamma uteplatser placerade enligt förslaget innehåller 
riktvärdena för vägtrafik och även om spårvagnsträckningen i framtiden byggs. 

Ambulanshelikopter 

Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot flygvägarna har beräknats att 
överskrida 70 dBA i utomhusmiljön med ca 10 dB. Antalet överskridanden är dock få. 
Med dagens helikoptertrafik blir antalet överskridanden mindre än ett per 
medelårsdygn. Antalet rörelser under nattetid (år 2008) var 24 (12 landningar).  

I denna rapport redovisas inte den dygnsviktade ekvivalentnivån (Flygbullernivå, FBN) 
från utryckningsverksamheten. Anledningen till detta är att det inte går att förutsäga 
rörelserna i tiden. I verkligheten varierar även ambulanshelikopterns in- och 
utflygningsriktning beroende på väderförhållanden vilket även detta påverkar 
ljudutbredningen. Flygbullernivån har dock ändå beräknats i en punkt vid planområdets 
kant som vetter mot de normala flygvägarna. Om vi antar att totala antalet rörelser är 
365 per år (182 landningar) och att av dessa skulle 32 rörelser ske under kvälls- 
respektive nattetid så motsvarar det per medelårsdygn 0,8 rörelser dagtid, 0,1 rörelser 
under kvälls- och nattetid. Om den ekvivalenta ljudnivån för en rörelse under 30 
sekunder är 74 dBA och detta räknas om till ett medelårsdygn (enligt ovan) så 
motsvarar det FBN 43. Det är därför rimligt att anta att riktvärdet om 55 FBN (vid 
fasad) ej överskrids vid planerade bostäder. En framtida eventuell flytt av dagens 
helikopterplatta till CK-byggnadens tak skulle sannolikt innebära att ljudexponeringen 
skulle öka mot planområdet. Den maximala ljudnivån har för detta alternativ beräknats 
öka med ca 4 dB. 

Externt industribuller (Östra Sjukhusets kylanläggning)  

I denna bullerutredning har ljudnivån från ett maxfall beräknats dvs. kylanläggningen 
går på full effekt. För andra driftsfall blir ljudnivån lägre. Anläggningen går i praktiken 
endast på full effekt i maj till augusti månad eftermiddagar till ca kl. 20. För maxfallet 
beräknades ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad från 23-49 dBA. Den högsta ljudnivå 
beräknades vid Hus B som vetter direkt mot kylanläggningen. Riktvärdet för externt 
industribuller under dagtid är 50 dBA, vilket därmed ej beräknats att kunna överskridas. 
För att beräkna ljudnivån för ett driftsfall även under nattetid behövs uppgifter från 
Göteborg Energi angående vilka ljudkällor som då kan tänkas vara är i drift. 

Ljud från avlägsna vägar och järnvägar  

Bakgrundsbullernivån från E20 beräknats till ca 45 dBA. Bakgrundsbullernivån från 
Västra Stambanan beräknade till ca 44 dBA. Läggs bakgrundsbullernivån från väg och 
tågtrafik ihop blir den sammanlagrade ljudnivån 48 dBA. En ljuddämpad sida om 50 
dBA förväntas kunna innehållas. För fasader som inte vetter direkt mot E20 och Västra 
Stambanan förväntas ljudnivån dock bli lägre. I bullerberäkningarna har det tagits 
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hänsyn till bakgrundsbullernivån (väg +spårtrafik) genom att redovisade ljudnivåer 
begränsats nedåt (till 45 dBA). För att undersöka bakgrundsbullernivån på planområdet 
gjordes det en mätning 2009-10-27 (en tisdag) mellan kl. 22:10 -22:40. För perioder då 
det inte passerade några fordon på Östra Torpavägen samt då det inte var annat störande 
ljud i närheten varierade ljudnivån mellan 44-47 dBA. I uppmätt ljudnivå ingår även 
ljud förutom ljud från väg och järnväg även ljud från eventuellt installations buller etc. 
Uppmätt ljudnivå är en indikation på bakgrundsbullernivån under en tidig natt.  

Buller från befintlig transformatorstation på planområdet 

Bullerbidraget från transformatorstationen har beräknats att ej överskrida riktvärdet för 
externt industribuller nattetid (40 dBA). Ljudnivån blev betydligt lägre än 40 dBA 
vilket även är betydligt lägre än bakgrundsnivån från avlägsna vägar och järnvägar samt 
buller från Östra Torpavägen.  
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Bilaga 1 – Vägtrafik ekvivalent ljudnivå på höjden +2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 2 – Vägtrafik maximal ljudnivå på höjden +2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 3 – Ev. framtida spårtrafik. Ekvivalent ljudnivå på höjden +2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 4 – Ev. framtida spårtrafik. Maximal ljudnivå på höjden +2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 5 – Vägtrafik +ev. framtida spårtrafik (sammanlagrad ljudnivå). Ekvivalent ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. 
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Bilaga 6 – Ambulanshelikopter. Flygvägar i dagsläget. Maximal ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 7 – Ambulanshelikopter. Flygvägar för en ev. framtida helikopterplatta på CK-byggnadens tak. Maximal ljudnivå på 

höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 8 – Externt industribuller. Kylanläggning (maxfall dagtid). Ekvivalent ljudnivå på höjden +2 m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. 
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Bilaga 9 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter) för vägtrafik, ev. framtida spårtrafik, vägtrafik + ev. framtida 

spårtrafik. I figur nedan anges beräkningspunkter. 
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och E  
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Ber. Punkt  Plan Fasad  Vägtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Spårtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Väg+Spårtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Vägtrafik 

LA Max Fast 

Frifältsvärde 

Spårtrafik 

LA Max Fast 

Frifältsvärde 

Kommentar 

A-1 1-2 S 50-53 48-52 52-56 65-69 61-68  

A-2 1-2 S 47-50 46-50 50-53 63-64 58-65  

A-3 1-2 Ö 43-45 ≤45 45-48 53-58 54-60  

A-4 1-2 N ≤45 ≤45 ≤45 60-64 53  

A-5 1-2 V 50-53 47-50 52-55 66-70 61-67  

Gem. uteplats Hus A - - 48 46 50 64 58  

B-1 - S 48-60 47-54 51-61 55-69 59-70 Inga fönster enligt 

planlösning 

B-2 1-3 Ö 45-56 ≤45-51 47-57 53-65 57-69  

B-3 1-3 Ö ≤45-51 ≤45-48 45-53 52-59 55-64  

B-4 2-3 N <45 ≤45 ≤45 61-63 56-54  

B-5 1-3 V 46-51 46-50 49-53 57-63 60-67  

B-6 1-3 V 46-54 48-52 50-56 58-64 62-68  

Gem. uteplats mellan 

Hus B 

 - 46 46 49 54 59  

C-1 1-3 S 47-60 46-53 49-61 57-71 60-70 Inga fönster enligt 

planlösning 

C-2 1-3 Ö ≤45-54 <45-48 45-55 52-63 55-66  

C-3 1-4 Ö ≤45-53 ≤45-48 ≤45-54 48-62 54-65  

C-4 1-4 Ö ≤45 ≤45 ≤45 ≤45-52 51-61  

C-5 1-4 N ≤45 ≤45 ≤45-46 56-59 49-58  

C-6 1-4 V ≤45-52 ≤45-50 45-54 51-61 58-66  

C-7 1-3 V 47-55 46-52 50-57 56-68 61-69  

C-8 4 S 55 50 56 61 63  
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Ber. Punkt  Plan Fasad  Vägtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Spårtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Väg+Spårtrafik 

LAeq, dygn 

Frifältsvärde 

Vägtrafik 

LA Max Fast 

Frifältsvärde 

Spårtrafik 

LA Max Fast 

Frifältsvärde 

Kommentar 

D-1 1-4 SÖ ≤45-53 ≤45-47 ≤45-54 50-69 52-65  

D-2 1-4 NÖ ≤45 ≤45 ≤45 ≤45-49 51-50  

D-3 1-5 NÖ ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 50-54  

D-4 1-5 NÖ ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 47-48  

D-5 1-5 NV ≤45 ≤45 ≤45-50 ≤45-48 51-59  

D-6 1-5 SV ≤45-60 47-52 48-60 55-68 60-67  

D-7 1-4 SV 47-60 46-52 50-61 55-70 59-69  

D-8 5 SÖ 55 49 56 63 66  

Gem. uteplats Hus D 

och E 

- - 50 48 52 55 61  

E-1 1-3 SÖ 46-62 ≤45-52 47-62 57-73 58-71 Inga fönster enligt 

planlösning 

E-2 1-3 NÖ ≤45 ≤45 ≤45 45-49 53-54  

E-3 1-3 NÖ ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 53-54  

E-4 1-3 SV 48-61 46-53 50-62 57-71 57-70  

E-5 1-3 SV 48-64 45-54 50-64 57-74 58-72  
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Bilaga 10 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter) ambulanshelikopter.  

Hus  / Uteplats Plan Fasad  LA Max Fast  

Ambulanshelikopter, 
Frifältsvärde 

Dagens flygvägar 

LA Max Fast  

Ambulanshelikopter. Frifältsvärde 

Flygvägar för en ev. framtida 
helikopterplats på CK byggnadens tak 

A 1-2 S 79-83 78-82 

A 1-2 Ö 77-79 75-76 

A 1-2 N 72-73 79-77 

A 1-2 V 79-80 81-83 

B 1-3 S 77-80 80-82 

B 1-3- Ö 75-78 76-81 

B 2-3 N 73-75 72-75 

B 1-3 V 78-81 80-82 

C 1-3 S 78-80 79-82 

C 1-3 Ö 69-75 72-80 

C 2-3 N 72-76 74-77 

C 1-3 V 79-81 80-82 

D 1-4 SÖ 73-76 78-80 

D 1-4 NÖ 59-70 61-74 

D 2-4 NV 71-75 75-76 

D 1-4 SV 78-79 80-82 

E 1-3 SÖ 71-76 76-80 

E 1-2 NÖ 58-68 64-71 

E 1-3 SV 75-79 77-81 
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Hus  / Uteplats Plan Fasad  LA Max Fast  

Ambulanshelikopter, 
Frifältsvärde 

Dagens flygvägar 

LA Max Fast  

Ambulanshelikopter. Frifältsvärde 

Flygvägar för en ev. framtida 
helikopterplats på CK byggnadens tak 

Gem. uteplats Hus A  - - 78 78 

Gem. uteplats mellan 

hus B och C 

- - 80- 81 

Gem. uteplats hus D och 

E 

- - 79 80 
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Bilaga 11 – Beräkningsresultat (i beräkningspunkter vid fasad) externt industribuller. Kylanläggning maxfall (dagtid). 

Hus  / Uteplats Plan Fasad  Ekvivalent ljudnivå 

Maxfall (dagtid) 

Frifältsvärde  

A 1-2 S 42-46 

A 1-2 Ö 30-36 

A 1-2 N 31-33 

A 1-2 V 45-47 

B 1-3 S 41-49 

B 1-3- Ö 35-42 

B 2-3 N 41-43 

B 1-3 V 42-49 

C 1-3 S 41-44 

C 1-3 Ö 29-40 

C 2-3 N 31-33 

C 1-3 V 42-47 

D 1-4 SÖ 36-40 

D 1-4 NÖ 24-30 

D 2-4 NV 28-35 

D 1-4 SV 41-43 

E 1-3 SÖ 32-35 

E 1-2 NÖ 23-34 

E 1-3 SV 40-42 

Gem. uteplats Hus A  - - 41 
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Hus  / Uteplats Plan Fasad  Ekvivalent ljudnivå 

Maxfall (dagtid) 

Frifältsvärde  

Gem. uteplats mellan 

hus B och C 

- - 42 

Gem. uteplats hus D och 

E 

- - 42 
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Fräntorpsgatan, Göteborg 

Kompletterande PM till bullerutredning 12-03524-100125. Buller från 
vägtrafik. 
 
 
Bakgrund 

I vår rapport 12-03524-100125 redovisas bullerutredningen för projektet. 
Bullerutredningen bygger på ett situationsplan (daterad 091103) och 
normalplan daterad 091105). Efter att bullerutredningen slutförts har det gjorts 
justeringar av huskropparna för att förbättra ljudmiljön. Nedan redovisas ett 
utdrag från rapporten på sidan 27: ”Tre lägenheter får enligt 

beräkningsresultatet inte tillgång till en ljuddämpad sida. I verkligheten 

förväntas ljudnivån mot loftgång bli något lägre pga. skärmande räcken och 

utkragande bjälklag. I den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik är det 

inte lämpligt att lägga in skärmar och bjälklag på detta sätt, utan detta bör 

bedömas separat. Vid två lägenheter på hörnet i Hus B och C (vån 3) går det 

att minska ljudet t.ex. utanför sovrumsfönster med bullerskärmar eller att 

genom att byggnadens fasad anpassas så att delar av själva ytterväggen 

fungerar som en bullerskärm. Riktvärdet för ljuddämpad sida bör då ej bli 

överskridet. För att minska ljud i loftgång rekommenderas att takbjälklaget på 

undersidan förses med ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklass A. Denna åtgärd 

minskar störande ljud från människor i loftgången, och det har även en 

ljudnivåminskande effekt på trafikbullret. Utförs detta, bedöms även lägenheten 

på plan 4 i hus C kunna innehålla ljuddämpad sida mot loftgång” 

 
Figur 1. Två lägenheter (inringade i figuren) på hörnen som enligt beräkningsresultatet i rapport 
1203524-100125 inte får tillgång till ljuddämpad sida. Benämning av hus enligt 
bullerutredningen. 

Vägtrafik
Ekvivalent ljudnivå
dygn i dB(A).

60 <=  
55 <= < 60
50 <= < 55
45 <= < 50

 < 45

Hus B 

Hus C 
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Efter det att bullerutredningen färdigställts har det gjorts justeringar på 
hörnlägenheterna för att förbättra ljudmiljön. Hörnlägenheterna har justerats så 
att själva fasaden fungerar som en bullerskärm. Beräkningsresultatet som 
redovisas i detta PM bygger dessa åtgärder.  

 

Underlag och förutsättningar 

o Situationsplan daterad 091123 (se figur 2) 

o Övriga förutsättningar enligt vår rapport 12-03524-100125. 

 

 

Figur 2. Situationsplan daterad 091123, utdrag aktuella lägenheter. Aktuella hörnlägenheter (2 
st) är inringade. Benämning av hus enligt bullerutredningen. Aktuella lägenheter har fönster och 
dörr mot den av fasaden bullerskärmande sidan.  

 

Beräkningsresultat 

 

Figur 3. Beräkningsresultat (Hus B) efter det att hörnlägenheterna har justerats så att själva 
fasaden fungerar som en bullerskärm. Ljudnivån avser dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från 
vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden. Grön eller gul färg avser att ljuddämpad sida klaras. 

 

 

Hus B Hus C 

Hus B 
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Figur 4. Beräkningsresultat (Hus C) efter det att hörnlägenheterna har justerats så att själva 
fasaden fungerar som en bullerskärm. Ljudnivån avser dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från 
vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden. Grön eller gul färg anger att ljuddämpad sida klaras. 

Slutsatser och kommentarer 

Om beräkningsresultaten jämförs kan det konstateras att åtgärden har en 
ljudnivåminskande effekt. Enligt figur 3 och 4 får nu även de två aktuella hörn 
lägenheterna tillgång till (minst) en ljuddämpad sida. 

 

Med vänlig hälsning 
ÅF-Ingemansson  
Göteborg 
 
 Granskad av: 

Johan Hässel Martin Almgren 
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