
 

 

RAPPORT 

ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sweden 

Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com 

Corp. id. 556185-2103, VAT SE556185210301 

 

709011_Rapport_Trafikbullerberäkning_FÖP_Nödinge_170203 

 Sida 1 (21) 

Handläggare 

Perry Ohlsson 
Datum 

2017-02-03 
Telefon 

+46 10 505 84 38 
Projektnr 

709011 
SMS 

+46701847438 
 

E-mail 

perry.ohlsson@afconsult.com 
 

 

Rapportnr 

709011_r_A 

Kund 
Ale Kommun 

Fördjupad översiktsplan för Nödinge, 

Trafikbullerberäkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅF Infrastructure AB       

Ljud och Vibrationer 

 

Kvalitetsrådgivare 

 

Perry Ohlsson       Mats Hammarqvist 

  



 

 

RAPPORT 

 

Datum: 30/08/2016    709011_Rapport_Trafikbullerberäkning_FÖP_Nödinge_170203 Sida 2 (21) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ........................................................................................... 3 

1.2 Uppdrag ............................................................................................. 3 

2 Riktvärden för trafikbuller .............................................................................. 3 

2.1 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ................... 3 

2.2 Trafikverkets riktvärden ....................................................................... 5 

2.2.1 Befintlig miljö ........................................................................ 5 

2.3 Naturvårdsverkets riktvärden ............................................................... 6 

2.3.1 Befintlig miljö ........................................................................ 7 

3 Beräkningar ................................................................................................. 9 

3.1 Underlag ............................................................................................ 9 

3.2 Beräkningsmodell .............................................................................. 11 

3.3 Beräkningar ...................................................................................... 12 

3.4 Beräkningsresultat ............................................................................ 12 

3.4.1 Beräkningsresultat – detaljplan (246) Ale torg syd ................... 13 

3.4.2 Beräkningsresultat – principbebyggelse (9 m höga byggnader) .. 16 

3.4.3 Beräkningsresultat – principbebyggelse (18 m höga byggnader) 18 

Slutsatser och kommentarer .............................................................................. 21 

4 Referenser ................................................................................................. 21 

 

Bilagor 
Bilaga 1 ...................... Ljudutbredning, bef. situation år 2030, ekv .nivå 2m över mark 

Bilaga 2 .................... Ljudutbredning, bef. situation år 2030, ekv. nivå 11m över mark 

Bilaga 3  .............. Ljudutbredning, bef. situation år 2030, max. nivå väg 2m över mark 

Bilaga 4  ........ Ljudutbredning, bef. situation år 2030, max. nivå järnväg 2m över mark 

Bilaga 5  ............ Ljudutbredning, bef. situation år 2030, max. nivå väg 11m över mark 

Bilaga 6  ...... Ljudutbredning, bef. situation år 2030, max. nivå järnväg 11m över mark 

 

 

 

 

 

  



 

 

RAPPORT 

 

Datum: 30/08/2016    709011_Rapport_Trafikbullerberäkning_FÖP_Nödinge_170203 Sida 3 (21) 

Sammanfattning 

Ale kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Nödinge. I arbetet med 

den fördjupade översiktsplanen önskar man att bullersituationen inom området 

beskrivs. I arbetet har tre olika fall beräknats för en framtida trafiksituation år 2030. 

De fall som har ingått i beräkningarna är: befintlig bebyggelse, gällande detaljplan för 

Ale torg (plan 246) samt förslag principbebyggelse vid Ale torg.  

Resultaten från beräkningarna redovisas i text, figurer och på ljudutbredningskartor 

Beräkningarna visar de sammanlagrade dygnsekvivalenta ljudnivåerna från väg- och 

järnvägstrafiken och maximal ljudnivå för vägtrafik och för järnvägstrafik.. 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ale kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Nödinge. I arbetet med 

den fördjupade översiktsplanen önskar man att bullersituationen inom området 

beskrivs.  

Nödinge ligger på östra sidan om Göta Älv där samhället avgränsas i väster av älven 

och av väg E45 och Norge/Vänernbanan. Närmast väg E45 finns byggnader för handel 

och verksamheter. Längre österut finns bostadsbebyggelse och skolor. 

1.2 Uppdrag 

ÅF Ljud och Vibrationer har fått i uppdrag att genomföra trafikbullerberäkningar som 

underlag för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. I arbetet har tre 

olika fall studerats för en framtida trafiksituation år 2030. De fall som har ingått i 

beräkningarna är: befintlig bebyggelse, enligt gällande detaljplan för Ale torg (dpl 246 

Ale torg syd)1 samt med förslag till principbebyggelse vid Ale torg.  

Syfte med beräkningarna är endast att ge möjlighet att jämföra effekter av olika 

bebyggelsestrukturer. Redovisning av bebyggelse i rapporten får inte ses som förslag 

till utformning av ny framtida bebyggelse.  

2 Riktvärden för trafikbuller 
För bedömning av trafikbuller vid planering av nya bostäder har förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader trätt i kraft från 1 juni 2015. I denna förordning 

finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 

flygplatser vid bostadsbyggnader. 

2.1 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 

Vid planering av nya bostäder hänvisas till riktvärden enligt förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).  

Nedan redovisas ett utdrag ur förordningen. 

 

  

                                                
1 Plan 246 - Ale torg syd, lagakraftvunnen 2006-03-29, Ale kommun 
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Innehåll och tillämpning 

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 

spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 

bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna 

förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 

Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 

(2010:900) är uppfyllt 

1. vid planläggning, 

2. i ärenden om bygglov, och 

3. i ärenden om förhandsbesked. 

 

Uttryck i förordningen 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn,  

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå,  

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett 

frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år,  

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad,  

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 

fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde,  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus, 

 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning tillbyggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 

och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst 
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ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 

ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 

fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Beräkning av bullervärden 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

2.2 Trafikverkets riktvärden 

Trafikverket redovisar riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik i dokumentet 

TDOK 2014:1021. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om 

behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och 

vibrationsnivåer kring vår infrastruktur. 

Riktvärdena redovisar ljudnivåer utomhus och inomhus vid både bostäder, vårdlokaler, 

skolor, kontor, hotell bostadsområden med låga ljudnivåer samt parker och andra 

rekreationsytor.  

Det finns även redovisat riktvärden för vibrationer. 

För buller i befintliga miljöer beskrivs även hur detta skall hanteras. Längs befintlig 

infrastruktur ska bulleråtgärder genomföras för att skydda de mest utsatta 

bostäderna, förskolorna och grundskolorna. Åtgärder genomförs enligt Trafikverkets 

åtgärdsprogram, förordningen om omgivningsbuller och i enlighet med nationell 

transportplan.  

2.2.1 Befintlig miljö 

Längs befintlig infrastruktur ska bulleråtgärder genomföras för att åtgärda befintliga 

störningar. Åtgärder prioriteras för att skydda de mest utsatta bostäderna, förskolorna 

och grundskolorna. Åtgärder genomförs i den takt som anges i Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller och i enlighet med nationell 

transportplan. Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer i tabell 1 i TDOK 2014:1021 

överskrids. Vid genomförande av åtgärder ska motsvarande riktvärden i tabell 1 

eftersträvas. 
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Tabell 1. Trafikverkets riktvärden för åtgärdsnivå av buller från befintlig väg- och järnväg, TDOK 
2014:1021 

Lokaltyp Ekvivalent 

ljudnivå, 

Leq24h 

utomhus på 

uteplats/ 

skolgård 

Ekvivalentni

vå, Leq24h 

inomhus 

Maximalni

vå Lmax 

inomhus 

Bostäder 1 65 dBA2 40 dBA 55 dBA3,4 

Skolor (för- och 

grundskola) 

65 dBA5 40 dBA 55 dBA 6 

 

1 Avser bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt utrymmen för undervisning 

2 Avser om bullernivån överskrids på bostadens alla befintliga uteplatser. Minst en uteplats ska 

då åtgärdas eller en bullerskyddad uteplats skapas 

3 Avser bullernivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 

Åtgärder övervägs även längs järnväg om maximalnivån 50 dBA överskrids fler än fem gånger 

per årsmedelnatt och om minst en av dessa störningshändelser överskrider 55 dBA. 

4 För bostäder längs järnväg, där tidigare åtgärder i sovrum medfört nivåer under 55 dBA 

maximal ljudnivå 

nattetid, och där den ekvivalenta ljudnivån i övriga bostadsrum understiger 40 dBA, övervägs 

inte åtgärder. 

5 Om ekvivalentnivå dagtid vardagar (06-18) är högre än ekvivalentnivå under 

trafikårsmedeldygn bör bullernivå dagtid vardagar användas som prioriteringsgrund 

6 Avser bullernivå dagtid vardagar (06-18) och får överskridas högst 60 gånger per dag i snitt 

dagtid (06-18) i utrymmen för undervisning och för sömn och vila längs järnväg. För vägbuller 

gäller endast åtgärdsnivån i utrymmen för sömn och vila i förskolor. 

 

2.3 Naturvårdsverkets riktvärden 

För nybyggnad av bostäder hänvisas till förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Se 2.1. 

För nybyggnation av vägar och spår hänvisas till infrastrukturpropositionen 

1996/97:53. I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående 

riktvärden normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur. Riktvärdena angavs som långsiktiga mål. 

•30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

•45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

•55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

•70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller riktvärdet för buller utomhus 55 

dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i 

övrigt. 

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i 

stora tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte 

överskrids. 
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Vid tillämpning av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad 

som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt 

2.3.1 Befintlig miljö 

För befintliga bostäder har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning2 i vilken fokus är 

på buller utomhus från befintliga vägar och spår som exponerar befintliga bostäder. 

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt infrastruktur- 

propositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i 

normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden). 

 

Riktvärden för buller 

Tabell 2. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden) 

 

För nya bostadsbyggnader i de fall där det i planbeskrivningen till detaljplan eller i 

bygglovet, har angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa får 

i normalfallet ytterligare krav inte ställas via tillsynen (26 kap. 9a § miljöbalken). 

Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller för nya bostadsbyggnader i de fall 

ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. Vid 

beslutet om detaljplan eller bygglov görs i dessa fall bedömningen om vilka nivåer som 

får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors 

hälsa. 

  

                                                
2 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, Naturvårdsverket, 
oktober 2016 
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När åtgärder bör övervägas 

Enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i normalfallet övervägas först om 

”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids i äldre befintlig miljö (frifältsvärden). 

Tabell 3. Åtgärdsnivåer enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och efterföljande praxis för 
“äldre befintlig miljö” 

 

Med äldre befintlig miljö avses bullerstörning vid bostäder byggda före våren år 1997 

samt att den störande vägen eller spåret inte heller byggts eller inte väsentligt byggts 

om efter våren år 1997. 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra när 

skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. Observera att den 

maximala nivån 55 dBA för spårbuller gäller inomhus under natt. 

 

Tabell 4. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått 
behöver övervägas (frifältsvärden). 

 

Nytta – Kostnader 

När åtgärder och andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar 

ska nyttan av dem vägas mot kostnaderna. Krav får inte vara orimliga att uppfylla (2 

kap. 7§ miljöbalken). 
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3 Beräkningar 

3.1 Underlag 

Följande underlag har används för beräkningar av trafikbuller: 

A. Digitalt kartunderlag (dwg-format), Ale kommun 

a. enkel_primarkarta_nodinge.dwg 

b. bullerplank_med_Z.dwg 

c. e45_kantlinjer_med_Z 

d. bebyggelse 3 till 5 vån bef gatustruktur.dwg (föreslagen 

principbebyggelse, epost från Elin Celik, Ale kommun, 2016-06-09) 

e. bebyggelse bef dp.dwg (föreslagna nya byggnader vid Ale torg enligt 

gällande detaljplan, epost från Elin Celik , Ale kommun, 2016-07-08)  

Föreslagen bebyggelse enligt gällande detaljplan 246 Ale torg syd avser byggnader 

med höjd 6 meter, 9 meter och 54 meter över mark. 

Föreslagen principbebyggelse avser byggnader med två olika byggnadshöjder, 9 meter 

över mark och 18 m över mark.  

B. Digitalt kartunderlag från laserskanning (Las-format) 

a. 09B008_64175_3225_25_swe1200.las 

b. 09B008_64175_3250_25_swe1200.las 

c. 09B008_64200_3225_25_swe1200.las 

d. 09B008_64200_3250_25.las 

C. Trafikdata 

a. Uppmätta trafiksiffror 2015 (nödinge_nol_2015.doc, ÅDT Nödinge 

2015.xls) 

b. Kompletterande uppgifter om trafik på lokalvägar i Nödinge; 

Backavägen, Fyrklövergatan, G:a Kilandavägen, Nödingevägen, 

Prästvägen, Vitklövergatan och avfart från E45. (kartbild med 

trafiksiffror från Torbjörn Andersson, epost 2016-04-19) 

c. Kompletterande uppgifter om trafikmätningar på Klockarevägen, epost 

från Eilin Celik 2016-09-30 (Trafikmätningar_Klockarevägen.pdf) 

d. Skyltad hastighet 

e. Uppräkning av trafiken till prognosår 2030. Uppräkning har gjorts 

utgående från Trafikverkets prognossiffror EVA (Trafikuppräkningstal 

för EVA 2014-2040-2060, 2016-04-01, Trafikverket) 

f. Tågtrafikdata (underlag från Alexander Hellervik, Trv, 2015) 

 

Tabell 5. Vägtrafikdata som används i bullerberäkningen, prognosår 2030. 

Väg/gata ÅDT (f/åmd) 

Andel tung 

trafik Hastighet 

E45 31450 8,3% 100/90* km/h 

Nödingevägen, Ale torg 4716 6,8% 40 km/h 

Alevägen 2965 7,8% 60 km/h 

Norra Kilandavägen 4091 5,7% 50-70 km/h 

Nödingevägen söder om Ale torg 2973 5,3% 40-70 km/h 

E45 avfart söder 1800 5% 70 km/h 
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Väg/gata ÅDT (f/åmd) 

Andel tung 

trafik Hastighet 

Vitklövergatan 1163-1515 5% 30 km/h 

Backavägen 2500 5% 30 km/h 

Fyrklövergatan 10-470 5% 30 km/h 

Gamla Kilandavägen (Norra 

Kilandavägen-Prästvägen) 

1300 

5% 50 km/h 

Gamla Kilandavägen (väster om 

Prästvägen) 

470-570 

5% 50 km/h 

Prästvägen 567-720 5% 30 km/h 

Patron Ahlmans allé 250 5% 30 km/h 

Klockarevägen 1032-1195 5% 30 km/h 

*Lastbilar antas ha hastigheten 90 km/h 

ÅDT=årsmedeldygnstrafik 

ÅMD=årsmedeldygn 

För att få fram en situation som beskriver trafiken ett prognosår 2030 har 

trafikuppräkning har gjorts för följande vägar: 

 E45 

 Nödingevägen, Ale torg 

 Alevägen 

 Norra Kilandavägen 

 Nödingevägen söder om Ale torg 

Uppräkning enligt EVA har gjorts för år 2015-2030. Följande uppräkningstal har 

använts för vägarna: 

Personbilar: 1.16 

Lastbilar: 1.33 

Övriga lokala vägar inom Nödinge antas inte få ökad trafik jämfört med nuläget. 
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Tabell 6. Trafikdata för järnvägstrafiken på Norge/Vänernbanan som har använts i 
bullerberäkningen, prognosår 2030 

Göteborg-Älvängen  

 Gods Snabbtåg 

(BM73) 

Pendeltåg 

(X61) 

Regionaltåg 

(Regina 

X52) 

Lokdragna 

persontåg  

Bullerberäkningsprognos, 

antal tåg (vardagsdygn) 

60 20 110 70 15 

Medellängd (m) 400 110 150 100 150 

Maxlängd (m) 750 110 220 160 180 

Hastighet (Km/h) 100 200 160* 200 160 

 

Basprognos 2030, antal 

tåg (vardagsdygn) 
43 10 112* 74 

*Pendeltågen antas stanna på stationen i Nödinge och kommer därför hålla en lägre 

hastighet. För dessa pendeltåg har följande schablonmässiga maxhastigheter använts: 

Avstånd från station (m) Maxhastighet (km/h) 

100 60 

200 80 

500 100 

1000 130 

1500 160 

 

För maximal ljudnivå för järnvägen har godståg antagits vara dimensionerande tågtyp. 

3.2 Beräkningsmodell 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik, rapport 4635, från Naturvårdsverket. För beräkning av buller från järnvägen 

har den utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårburen 

trafik, rapport 4935, från Naturvårdsverket. Som hjälp för beräkningarna har 

beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.3 använts. 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av 

uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bla på avståndet 

från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av 

uppgifter i rapport 4935 från Naturvårdsverket. Osäkerheten hos ekvivalent ljudnivå 

beror på avståndet och bedöms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 
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300 – 500 m avstånd. Osäkerhet för maximal ljudnivå bedöms vara något större än 

ekvivalent ljudnivå. 

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste 

fordonspassagen. Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar ljudnivån 

det aritmetiska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i 

bostäder och lokaler).  

I beräkningsprogrammet har en modell av området byggts upp med mark, vägar, 

byggnader och bullerskärmar. 

3.3 Beräkningar 

Dygnsekvivalent ljudnivå (Leq24h, väg- och järnvägstrafik sammanvägt) och maximal 

ljudnivå (LFmax, väg- och järnvägstrafik separat) i dBA har beräknats för 

ljudutbredningen redovisad som färgfält på höjden 2 m respektive 11 m över mark. 

Beräknade ljudnivåer på ljudutbredningskartorna visas inte som frifältsvärden. Det 

innebär att ljudnivåerna visas inklusive inverkan av ljudreflektion från egen fasad och 

från närliggande fasader. Resultaten skall inte användas vid jämförelse mot riktvärden 

utomhus då dessa avser ett frifältsvärde d.v.s. utan inverkan av ljudreflektion från 

egen fasad men med inverkan från närliggande fasader. 

Ljudnivåer kan skilja upp till cirka 3 dB mellan frifältvärden och icke frifältvärden. 

Frifältvärden beräknas vara som högst 3 dB lägre än icke frifältvärden. 

Tätheten mellan beräkningspunkter i grid-beräkningarna som visar ljudutbredningen 

på bilderna har definierats med 10 m avstånd mellan punkterna. Största avstånd 

mellan ljudkälla och beräkningspunkter är 1000 m. Antal reflexer i beräkningarna är 1 

stycken. 

Markabsorptionen i beräkningarna är definierad som akustiskt mjuk mark för 

huvuddelen av området. Markytor vid Ale torg har definierats som akustiskt hård 

mark. 

3.4 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultaten redovisas som dygnsekvivalent (Leq24) och maximal ljudnivå 

(LFmax) i dBA i text och figurer samt i bilagor. 

Maximala ljudnivåer från vägtrafik redovisas enbart för befintlig situation då de högsta 

ljudnivåerna kommer från järnvägen. För situation som visar detaljplan och 

principbebyggelse visas enbart maximala ljudnivåer från järnvägstrafiken. 

I Bilaga 1-2 visas befintlig bebyggelse och dygnsekvivalent ljudnivå och framtida 

trafikår 2030. Ljudnivåer redovisas på höjden 2 m över mark och 11 m över mark. I 

Bilaga 3-6 visas befintlig bebyggelse och maximal ljudnivå och framtida trafikår 2030. 

Här särredovisas maximal ljudnivå för vägtrafik och för järnvägstrafik. Ljudnivåer 

redovisas på höjden 2 m över mark och 11 m över mark.  

Beräkning som visar möjlig ny bebyggelse enligt gällande detaljplan 246 för Ale torg 

syd och framtida trafikår 2030 visas i Figur 1 och Figur 2 för ekvivalent ljudnivå och 

Figur 3 och Figur 4 för maximal ljudnivå från järnvägen. 

Beräkningar som visar principbebyggelse med 9 m byggnadshöjd och framtida trafikår 

2030 redovisas i Figur 5 och Figur 6 för ekvivalent ljudnivå och Figur 7 och Figur 8 för 

maximal ljudnivå från järnvägen. Beräkning som visar principbebyggelse med 
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byggnadshöjd 18 m och framtida trafikår 2030 redovisas i Figur 9 och Figur 10 

ekvivalent ljudnivå och Figur 11 och Figur 12 maximal ljudnivå från järnvägen.  

3.4.1 Beräkningsresultat – detaljplan (246) Ale torg syd, ekvivalent 

ljudnivå 

 

Figur 1. Bullerberäkning enligt gällande detaljplan (246) för Ale torg syd och framtida trafikår 
2030, höjd 2 m över mark 
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Figur 2. Bullerberäkning enligt gällande detaljplan 246 för Ale torg syd och framtida trafikår 2030, 
höjd 11 m över mark 

Kommentar. 

Beräkning av bebyggelse enligt med detaljplan (246) Ale torg syd har gjorts och 

resultaten visas i Figur 1 och Figur 2. I figurerna kan man se hur ljudnivåerna skiljer 

för höjderna 2m och 11 m över mark där högre ljudnivåer förväntas på den högre 

höjden. Planerade byggnader i detaljplanen beräknas till stor del exponeras för höga 

ljudnivåer från trafiken. En skärmad fasadsida bör kunna åstadkommas mot öster. 
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3.4.2 Beräkningsresultat – detaljplan (246) Ale torg syd, maximal ljudnivå 

från järnvägen 

 

Figur 3. Bullerberäkning enligt gällande detaljplan (246) för Ale torg syd och framtida trafikår 
2030, maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 2 m över mark 

 

Figur 4. Bullerberäkning enligt gällande detaljplan (246) för Ale torg syd och framtida trafikår 
2030, maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 11 m över mark 
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3.4.3 Beräkningsresultat – principbebyggelse (9 m höga byggnader), 

ekvivalent ljudnivå 

 

Figur 5. Bullerberäkning av principbebyggelse (9 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, höjd 
2 m över mark 

. 

 

Figur 6. Bullerberäkning av principbebyggelse (9 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, höjd 
11 m över mark. 
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Kommentar: 

Beräkning av principbebyggelse (9 m höga byggnader) har gjorts och resultaten visas i 

Figur 5 och Figur 6. I figurerna kan man se hur ljudnivåerna skiljer för höjderna 2m 

och 11 m över mark. På övre våningsplan kommer högre ljudnivåer att förekomma. 

Här är det oklart vilken ljudnivå som kan förekomma på översta våningsplan då 

beräkningshöjden 11 m ligger 2 ovanför takhöjden och visar en situation utan inverkan 

av skärmning av byggnaderna. Här kan det vara så att riktvärdet 55 dBA mot 

innergården kan överskridas. Med rätt utformning av kvarteren och skärmande 

takform som ökar skärmning av infallande ljud kan ljudnivåerna på innergårdarna 

reduceras något.  

3.4.4 Beräkningsresultat – principbebyggelse (9 m höga byggnader), 

maximal ljudnivå 

 

Figur 7. Bullerberäkning av principbebyggelse (9 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 2 m över mark 
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Figur 8. Bullerberäkning av principbebyggelse (9 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 11 m över mark 

 

3.4.5 Beräkningsresultat – principbebyggelse (18 m höga byggnader), 

ekvivalent ljudnivå 

 

Figur 9. Bullerberäkning av principbebyggelse (18 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
höjd 2 m över mark. 



 

 

RAPPORT 

 

Datum: 30/08/2016    709011_Rapport_Trafikbullerberäkning_FÖP_Nödinge_170203 Sida 19 (21) 

 

Figur 10. Bullerberäkning av principbebyggelse (18 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
höjd 11 m över mark. 

 

Kommentar: 

Beräkning av principbebyggelse (18 m höga byggnader) har gjorts och resultaten visas 

i Figur 9 och Figur 10. Med högre byggnadshöjd (18 m) jämfört med lägre 

byggnadshöjd (9m) beräknas större skärmning av bullret från väg 45 och järnvägen 

kunna åstadkommas. Med denna utformning bedöms finns större möjlighet att skapa 

skyddade allmänna ytor mellan ny och befintlig bebyggelse där ljudnivåer omkring 55 

dBA kan åstadkommas i markplan. Även på innergårdar inom kvarteren kan lägre 

ljudnivåer åstadkommas jmf med alternativet med lägre byggnadshöjd (9m). Det kan 

då vara lättare att skapa ny bebyggelse då skyddad fasadsida mot innergård kan 

skapas. 
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3.4.6 Beräkningsresultat – principbebyggelse (18 m höga byggnader), 

maximal ljudnivå 

 

Figur 11. Bullerberäkning av principbebyggelse (18 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 2 m över mark. 

 

Figur 12. Bullerberäkning av principbebyggelse (18 m höga byggnader) framtida trafikår 2030, 
maximal ljudnivå från järnvägen, höjd 11 m över mark. 
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Slutsatser och kommentarer 

Med föreslagen principbebyggelse vid Ale torg kan en skyddad kvarterstruktur 

åstadkommas jämfört med situation med befintlig bebyggelse och med bebyggelse 

enligt detaljplanen för Ale torg. Byggnadsdelar närmast E45 kommer att bli utsatta för 

höga bullernivåer men kommer samtidigt att skydda bakomvarande ytor och 

bebyggelse mot trafikbullret. Jämför med de övriga två studerade situationerna 

(befintlig bebyggelse och detaljplanen) skapar en ny bebyggelse med kvartersstruktur 

en betydligt bättre situation ur bullerhänseende . Dels kan bostadsbebyggelse 

åstadkommas nära E45 men det går även att det går att skapa vistelseytor i markplan 

där bullerexponeringen minskar avsevärt jämfört med de övriga studerade fallen. 

Förutom att åstadkomma miljöer med minskad bullerexponering nära E45 kan 

planerad bebyggelse skärma bakomvarande befintlig bebyggelse och vistelseytor. Här 

kan ekvivalenta ljudnivåer förväntas minska upp till 10 dB. 

Det bedöms vara mer fördelaktigt att placera mer bullertåliga verksamheter i första 

bebyggelsedelen relativt motorvägen och järnvägen. 

 

4 Referenser 
1. Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, 2016-

01-01, Trafikverket. 
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