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Tuve Centrum, Göteborg - Bullerutredning 
I denna rapport redovisas beräknade ljudnivåer från vägtrafik. Resultatet jämförs med 

gällande riktlinjer. 

Till denna rapport hör bullerkartor 4238-47 till 61 samt dokumentet Riktlinjer – Trafikbuller 

GBG. 
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1 Riktlinjer 

Enligt proposition 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 

 

För en närmre beskrivning av nationella och kommunala riktlinjer se bilaga Riktlinjer – 

Trafikbuller GBG. 

 

2 Beräkningsmetod 

Vi har beräknat bullernivåer enligt Nordisk beräkningsmodell 1996, Vägtrafikbuller (SNV 

Rapport 4653). Beräkningarna har utförts i datorprogrammet SoundPLAN version 7.1.  

 

3 Underlag 

Följande material har använts för beräkningar och utvärdering: 

 Illustration Tuve Centrum 20121204 

 Grundkarta i dwg-format 

 Trafikuppgifter enligt tabell 3.1 

 S-T04 (planskiss) 

 A0401001 färg (planskiss) 

 

Illustrationer och kartor har tillhandahållits utav Stadsbyggnadskontoret. Trafikuppgifterna i 

tabell 3.1 är en prognos för 2020 som tillhandahållits utav Trafikkontoret.  

 
Tabell 3.1 Indata - vägtrafik 

Väg Antal lätta 
fordon per ÅMD 

Andel tunga 
fordon per ÅMD 

Hastighet 
lätta [km/h] 

Nolehultsvägen 
Glötorpsvägen - norrut 

3 850 28 % 50 

Nolehultsvägen 
Norumsgärde – Västra Tuvevägen 

1 500 28 % 50 

Glöstorpsvägen 
Arvesgärde – Nolehultsvägen 

5 050 10 % 50 

Glöstorpsvägen 
Nolehultsvägen – österut 

750 0 % 50 

Gunnestorpsvägen 
Finlandsvägen - Glötorpsvägen 

9 300 10 % 50 

 

All mark förutom vägytor samt parkeringarna vid Tuve torg förväntas vara akustiskt mjuk (t 

ex gräs). 

 

4 Resultat 

Bullerkartor 4238-47 och -48 visar beräknad ekvivalentnivå respektive maximalnivå 1,5 

meter ovan mark. Ekvivalentnivån avtar till nivåer under 55 dBA ca 30 m från 
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Nolehultsvägen utan skärmning. Maxnivån avtar till nivåer under 70 dBA ca 40 m från 

Nolehultsvägen utan skärmning. 

 

Vi numrerar de planerade byggnaderna enligt figur 4.1 nedan. Bullerkartor 4238-49, - 50 och 

-51 visar beräknad ekvivalentnivå vid fasad till byggnader 1, 2, och 3 samt förskolans två 

byggnader. Bullerkartor 4238-55, -56 och -67 visar maxnivån vid dessa byggnader. 

 

Byggnader 1 & 2 

Vid fasaderna som vetter mot Nolehultsvägen blir den beräknade ekvivalentnivån 55 – 64 

dBA och maxnivån upp till 82 dBA. Vid gavlarna blir ekvivalentnivån 55 – 60 dBA. På 

baksidan blir ekvivalentnivån upp till 55 dBA medan maxnivån blir upp till 69 dBA. 

 

Byggnad 3 

Ekvivalentnivån överstiger inte 55 dBA och maxnivån överstiger inte 70 dBA. 

 

Förskolan 

Vid fasader som vetter mot Nolehultsvägen blir den beräknade ekvivalentnivån upp till 59 

dBA och maxnivån upp till 71 dBA. På baksidan blir ekvivalentnivvån under 45 dBA och 

maxnivån under 70 dBA. 

 

Bullerkartor 4238-52, -53 och -54 visar beräknad ekvivalentnivå vid fasad till byggnader 4,5 

och 6 samt förskolans två byggnader. Bullerkartor 4238-58, -59 och -60 visar maxnivån vid 

dessa byggnader. 

 

Byggnader 4, 5 & 6 

Vid fasaderna som vetter mot Nolehultsvägen blir den beräknade ekvivalentnivån 57 – 62 

dBA och maxnivån upp till 81 dBA. Vid gavlarna blir nivån 55 – 60 dBA. På baksidan blir 

ekvivalentnivån upp till 54 dBA medan maxnivån blir upp till 71 dBA. 

 

Byggnad 7 & 8 

Ekvivalentnivån överstiger inte 55 dBA och maxnivån överstiger inte 70 dBA. 

 

        
(a)           (b) 
 
Figur 4.1 Numrering av byggnaderna. (a) Norra området, (b) södra området. 
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5 Åtgärdsförslag 

Eftersom alla bullerutsatta lägenheter i byggnad 1 och 2 inte har tillgång till en ljuddämpad 

sida så har skärmande balkonger lagts in i beräkningsmodellen. Se figur 5.1 nedan och 

bifogad bullerkarta 4238-61. På byggnad 1 sträcker sig skärmarna från mark till takfot. På 

byggnad 2 sträcker sig skärmarna mellan plan 2 och plan 5. Skärmarna kan exempelvis vara 

utav glas och måste sluta tätt mellan balkonggolv och tak. 

 

 
Figur 5.1 Balkonger med skärm. 

Beräkningarna visar att dessa skärmar sänker ekvivalentnivån till 48-50 dBA på hela den 

berörda fasaden. 

6 Kommentarer 

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 avsteg från huvudregeln enligt Göteborgs Stads riktlinjer bör kunna tillämpas. 

Gemensam ljuddämpad uteplats till de boende i byggnad 1 kan ordnas antingen ca 35 m från 

byggnaden eller närmre men då förutsätts att uteplatsen skärmas av med ett bullerplank. 

Gemensam uteplats med ljuddämpad miljö kan ordnas i direkt anslutning till alla övriga 

byggnader. 

Byggnader 3, 7 och 8 kan byggas utan avsteg från riktlinjerna, oavsett lägenheternas 

planlösning. 

Med planlösningar enligt tidigare nämnda skisser samt åtgärder enligt förslag ovan så kan 

bostäder byggas i byggnader 1, 2, 4, 5 och 6 i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer förutsatt 

att avsteg från huvudregeln godtas. 

Göteborgs stads riktvärden för ljudnivå vid fönster till undervisningslokal klaras inte på hela 

förskolan. Lekgård där ekvivalentnivån är under 55 dBA kan ordnas. 

 

 

Göteborg den 24 januari 2013 

Christoffer Janco 

 



Göteborg 2013-01-24
Christoffer Janco
Bullerkarta 4238-47

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

- Trafikprognos 2020



Göteborg 2013-01-24
Christoffer Janco
Bullerkarta 4238-48

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Tuve Centrum

- Trafikprognos 2020
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Bullerkarta 4238-49

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Norra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från öst
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Bullerkarta 4238-50

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Norra områdetNorra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från nordväst
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Bullerkarta 4238-51

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Norra områdetNorra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från sydväst
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Bullerkarta 4238-52

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Södra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från väst
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Bullerkarta 4238-53

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Södra områdetSödra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från nordöst
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Bullerkarta 4238-54

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Tuve Centrum

Södra områdetSödra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från sydöst
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Bullerkarta 4238-55

Tuve Centrum

Norra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från öst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-56

Tuve Centrum

Norra områdetNorra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från nordväst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-57

Tuve Centrum

Norra områdetNorra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från sydväst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-58

Tuve Centrum

Södra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från väst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-59

Tuve Centrum

Södra områdetSödra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från nordöst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-60

Tuve Centrum

Södra områdetSödra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från sydöst

Maximal ljudtrycksnivå

LAFmax i dB re. 20 µPa

1,5 m ovan mark

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Bullerkarta 4238-61

Ekvivalent ljudtrycksnivå

LAeq i dB re. 20 µPa

(frifält)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Skärm vid balkong

Tuve Centrum

Norra områdetNorra området

- Trafikprognos 2020
- Vy från nordväst

- Med bullerskärmande
  balkonger
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Riktlinjer – trafikbuller (Göteborg) 

Huvudregeln 

Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastruktur för framtida transporter 

(proposition 1996/97:53), följande riktvärden rörande trafikbuller. 

Högsta ljudtrycksnivå (LpAeq och LpAFmax i dB re. 20 μPa) 

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

 

Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid 

nybyggnad och/ eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. 

 

Svenska riktvärden för buller från väg- och spårtrafik avser ljudnivåer för vart 

och ett av de enskilda trafikslagen. 

 

Övriga mer utförliga riktlinjer och standarder för trafikbuller har huvudregelns 

riktvärden som grund. 

 

  

SS25267:2004 med T1:2009 

Utöver huvudregelns riktvärden gäller krav på ekvivalent ljudtrycksnivå på 

uteplats för att klara ljudklass C; högst 55 dBA. Standarden tillåter att den 

maximala ljudtrycksnivån överskrids högst 3 gånger per timma under dag och 

kväll på uteplats och 5 gånger per natt (kl. 22-06) inomhus. SS25267 uppfyller 

kraven i Boverkets Byggregler, BBR. 

 
Boverket - Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen 

Avsteg från huvudregeln får endast göras i centrala delar av städer eller större 

tätorter med bebyggelse av stadskaraktär eller vid komplettering av bebyggelse 

vid kollektivstråk. Om den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 

55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en tyst eller 

åtminstone ljuddämpad sida. 

 

Tyst sida innebär att den totala ekvivalentnivån (från trafik, installationer mm.) 

är högst 45 dBA. Ljuddämpad sida innebär att den totala ekvivalentnivån är 

högst 50 dBA. För både tyst och ljuddämpad sida gäller att maximalnivån ska 

vara högst 70 dBA. 

 



 2(2) 

I lägen där ljudnivån överstiger 60 dBA på den bullerstörda sidan och det inte är 

tekniskt möjligt att klara ljuddämpad sida bör det accepteras ljudnivåer upp till 

55 dBA vid fasad mot den ”tysta” sidan. Ljuddämpad sida bör dock klaras för 

flertalet av bostäderna samt vid gårdsytor och uteplatser. 

 

Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att tillåta 

bostäder men då bör samtliga rum orienteras mot tyst eller ljuddämpad sida. 

 

Om planen möjliggör en uteplats som klarar huvudregeln kan en balkong som 

inte klarar gällande riktvärden utgöra ett komplement. Helt inglasad balkong bör 

inte accepteras som uteplats. Halvt eller i enstaka fall tre fjärdedels inglasad 

balkong eller uteplats bör normalt kunna accepteras för att begränsa bullret. 

 
Göteborgs Stad - Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller, 2006 

Riktvärden för inomhusmiljön skall alltid klaras. Ljudnivån utomhus vid fasad 

får inte överstiga 65 dBA. Avsteg från huvudregeln får endast göras i stadens 

centrala delar eller vid knutpunkter längs kollektivstråk.  

 

Om den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA ska 

bostäderna vara genomgående i huskroppen med möjlighet att ordna sovplats för 

samtliga boende mot en tyst eller åtminstone ljuddämpad sida. Överstiger 

ljudnivån 60 dBA ska dessutom ljudklass B klaras inomhus. 

 

Utöver de godkända avstegen från huvudregeln så kan enstaka lägenheter 

accepteras när riktvärdena utomhus inte klaras. Med enstaka lägenheter avses – 

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. 

 

 

Göteborgs Stad – Ljudkrav i förskolor och skolor, 2012 

 Enligt kommunens anvisning gäller följande riktvärden: 

 Högsta ljudtrycksnivå 

 LAeq LAFmax 

Vid fönster till undervisningsrum 55 70 
På minst 80 % av skol-/lekgårdens yta 55 - 

   

  

 

Göteborg den 13 december 2012 

Akustikforum AB 

 

Christoffer Janco 


