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Tuve centrum, Göteborg – Bullerutredning av 

Skissförslag 3 
Till denna rapport hör ritningarna 4238/43-46. 

I denna rapport redovisar vi målsättning med uppdraget, gällande riktvärden, 

beräkningsmetod, förutsättningar samt beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid 

fasad. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Målsättningen med detta uppdrag är att fastställa ljudnivån vid fasad till planerade byggnader 

enligt planskiss 20110711 Planskiss_2004.dwg. 

 

2. Riktvärden 

Enligt Prop. 1996/97:53 gäller riktvärden i tabell 2.1 för god miljökvalitet. 

Tabell 2.1. Trafikbuller: Riktvärden för bostäder 

Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA 
Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA 
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA 
Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

 

Enligt SS25267:2004 med T1:2009 ställs, utöver ovanstående, även krav på ekvivalent 

ljudnivå på uteplats för att klara ljudklass C som är den lägsta klassen för nyproduktion av 

bostäder; högst 55 dBA. 

Vid Tuve centrum ligger en busshållplats vilken trafikeras av stombussar samt bussar med 

vanlig turtäthet. Tomterna i bullerutredningen ligger inom 300 m från denna hållplats vilket 

innebär att Göteborgs Stads kommunala tillämpning av riktvärdena bör kunna tillämpas. 

Göteborgs Stads kommunala tillämpning av riktvärdena kan tillåta nyproduktion av bostäder 

när ljudnivån är 55-60 dBA men då måste lägenheten vara genomgående med möjlighet att 

ordna sovplats för samtliga boende i lägenheten mot en tyst (högst 45 dBA vid fasad) eller 

åtminstone en ljuddämpad sida (högst 50 dBA vid fasad). Om man har ljudnivåer mellan 60-

65 dBA kan man få bygga bostäder men det krävs då ytterligare ett krav, att man 

åstadkommer ljudklass B inomhus avseende buller från trafik och andra yttre ljudkällor. 

 

3. Beräkningar 

Beräkningsmetoden vi använder är Nordisk beräkningsmodell 1996. Med hjälp av 

datorprogrammet SoundPLAN 7.0 har vi byggt upp en tredimensionell modell av området 

med höjdkurvor, vägar, och byggnader.  

 

Som underlag till beräkningarna har vi använt oss av en karta i dwg-format från 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

 

4. Förutsättningar 

Tabell 4.1 nedan redovisar vilka trafikmängder vi har använt i beräkningarna. Utifrån 

trafikräkningar från år 2007 har Trafikkontoret i Göteborg tagit fram en prognos av 

vägtrafiken runt Tuve centrum, Tuve_trafik_080303_rev110608jj.doc. De prognostiserade 

trafikmängderna på respektive gatsnitt redovisas nedan.  
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Tabell 4.1. Prognos av vägtrafik för år 2015  

Väg Antal lätta 
fordon per ÅMD 

Antal tunga 
fordon per ÅMD 

Hastighet 
lätta [km/h] 

Hastighet 
tunga [km/h] 

Nolehultsvägen 
Glötorpsvägen - norrut 

5418 582 50 50 

Nolehultsvägen 
Norumsgärde – Västra Tuvevägen 

1140 312 50 50 

Nolehultsvägen 
Norumsgärde – Tuve kyrkväg 

1980 220 50 50 

Glöstorpsvägen 
Arvesgärde – Nolehultsvägen 

4548 132 50 50 

Glöstorpsvägen 
Nolehultsvägen – österut 

600 0 50 - 

Gunnestorpsvägen 
Finlandsvägen - Glötorpsvägen 

9000 660 50 50 

 

Den ekvivalenta ljudnivån ökar endast 1 dB med en ökning i trafikmängd på 25 %, 2 dB för 

60 % och 3 dB för 100 %.  

 

5. Resultat 

Beräknad ekvivalent respektive maximal ljudnivå vid fasad presentas i ritningar 4238/42-46. 

Det finns förutsättningar för att kunna bygga bostäder i de föreslagna områdena. Dock 

överskrider de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna gällande riktvärden på delar av 

fasaderna vilket ställer krav på utformning av byggnaderna, planlösning och placering av 

uteplatser. Vi har numrerat byggnaderna enligt figur 1 nedan. 

 

 

 
Figur 1 Numrering av byggnaderna. 
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Byggnaderna 1 & 2 

 

 Den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet 55 dBA vid större delen av de 

fasader som vetter mot Nolehultsvägen. Vid de tre nedersta våningarna överskrider 

ljudnivån 60 dBA med upp till 2 dB. 

 På gavlarna uppnår den ekvivalenta ljudnivån som högst 58 dBA. 

 Den maximala ljudnivån vid gavlar och fasader mot Nolehultsvägen överskrider 

riktvärdet för uteplats i anslutning till bostad med upp till 10 dB. 

 Stora delar av de fasader som inte är direkt exponerade mot Nolehultsvägen uppfyller 

kriterierna för tyst sida. Ljuddämpad sida kan uppnås vid samtliga delar av dessa 

fasader. 

 

Byggnad 3 

 Den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA i två beräkningspunkter med endast 1 

dB. 

 Den maximala ljudnivån överskrider aldrig riktvärdet 70 dBA. 

 

6. Kommentarer 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider gällande riktvärden vid byggnad 1 och 2. 

Detta innebär att bullerstörda bostäder måste vara genomgående så att det går att ordna 

sovplats mot den tysta/ljuddämpade sidan för samtliga boende i bostaden. Om bostäderna har 

en enskild uteplats bör den placeras på byggnadens bullerskyddade sida. Om inte det görs och 

riktvärdena överskrids på uteplatsen måste en gemensam uteplats anordnas där ljudnivån inte 

överskrider gällande riktvärden. Uteplats mot bullerstörd sida kan vara ett komplement till en 

uteplats som uppfyller ovan nämnda riktlinjer. 

 

Vid byggnad 3 överskrider den beräknade ekvivalenta ljudnivån gällande riktvärden i två 

punkter med 1 dB vilket är inom beräkningsnoggrannheten. Tyst eller ljuddämpad sida kan 

troligtvis inte ordnas genom lägenhetsplanering. 

 

För bostäder där ljudnivån underskrider 60 dBA vid fasad räcker det att klara ljudklass C 

inomhus. Där den ekvivalenta ljudnivån längs bostädernas fasader ligger mellan 60-62 dBA 

måste ljudklass B klaras inomhus. För att kunna säkerställa kraven inomhus krävs kännedom 

av fasad, fönster samt ventilation.  

 

 

Göteborg den 14 februari 2012 

Akustikforum AB 

 

 

Christoffer Janco 



Göteborg 2012-02-14
Christoffer Janco
Ritning 4238-43

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

 <= 45,0
45,0 < <= 50,0
50,0 < <= 55,0
55,0 < <= 60,0
60,0 < <= 65,0
65,0 < <= 70,0
70,0 <  

Tuve centrum

Ekvivalent nivå vid fasad
ÅMDV

Nya byggnader
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Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)

 <= 45,0
45,0 < <= 50,0
50,0 < <= 55,0
55,0 < <= 60,0
60,0 < <= 65,0
65,0 < <= 70,0
70,0 <  

Tuve centrum

Ekvivalent nivå vid fasad
ÅMDV

Nya byggnader
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Ritning 4238-45

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

 <= 60,0
60,0 < <= 65,0
65,0 < <= 70,0
70,0 < <= 75,0
75,0 < <= 80,0
80,0 < <= 85,0
85,0 <  

Tuve centrum

Maximal nivå vid fasad
ÅMDV

Nya byggnader
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Ritning 4238-46

Maximal ljudnivå LAFmax
i dB ref 20 µPa (frifält)

 <= 60,0
60,0 < <= 65,0
65,0 < <= 70,0
70,0 < <= 75,0
75,0 < <= 80,0
80,0 < <= 85,0
85,0 <  

Tuve centrum

Maximal nivå vid fasad
ÅMDV

Nya byggnader
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