
 UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN 

 10346039 Bullerutredning Olof Asklunds gata, anpassad fordonsflotta 

 DATUM FÖRFATTARE 

 2022-11-09 Nina Aguilera 

 

WSP 

Box 2131 Jönköping  
Besök: Lillsjöplan 10  

T: +46 10-722 50 00  
WSP Sverige AB  
Org. nr: 556057-4880  
wsp.com 1 (5) 

 
 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10346039/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/PM10346039_Olof Asklunds gata.docx 

 

PM10346039 - OLOF ASKLUNDS GATA 
EFFEKT AV FÖRÄNDRAD FORDONSFLOTTA MED AVSEENDE PÅ TRAFIKBULLER 

DATUM 
2022-11-09 

FÖRFATTARE 
Nina Aguilera 

GRANSKAD AV 
Henrik Naglitsch 

GODKÄND AV 
Nina Aguilera 

KONTAKTPERSONER 

WSP Akustik: 

Nina Aguilera 

nina.aguilera@wsp.com 

010 - 722 73 67 

Göteborgs stad: 

Malin Andersson 

malin.andersson@sbk.goteborg.se 

031 – 368 18 31 

1 INLEDNING 

Göteborgs stads byggnadsnämnd och trafiknämnd har fått i uppdrag av Göteborgs stad att utreda effekterna 

av att anpassa vissa gator inom ett nybyggnadsområde enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 

gasfordon Euro VI. Anpassningarna syftar till att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. WSP 

Akustik har därför fått i uppdrag att utreda hur trafikbuller påverkas av sådana restriktioner jämfört med 

ordinarie fordonsflotta. Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har valt ut detaljplanen för Olof Asklunds 

gata som utgångspunkt för utredningarna. 

Planområdet, som är beläget vid Marconimotet vid Dag Hammarsköldsleden, är idag bebyggt med främst 

verksamheter. Detaljplanen syftar i stället till att möjliggöra byggnation av bostäder. Förutsättningen för 

utredningen är att samtliga gator inom planområdet anpassas för att endast tillåta elfordon, 

bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI. Hastighetsbegränsning på samtliga gator, både befintliga och 

planerade, är 50 km/h. 

 

Figur 1. Planområde samt planerad bebyggelse (Göteborgs stad). 
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2 METODIK 

Buller från elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI går i dagsläget inte att beräkna tillförlitligt. Det 

har gjorts en del mätningar av framför allt elfordon men dessa är ännu inte tillräckligt omfattande för att 

kunna utgöra underlag till bullerberäkningar. I Sverige används beräkningsmodellen Nordisk 

beräkningsmetod (NMT96), andra tillgängliga beräkningsmodeller är Nord2000 och CNOSSOS-EU. Samtliga 

beräkningsmodeller bygger på källdata för fordonen som mätts in. För att tillförlitligt införa en ny fordonstyp 

krävs alltså omfattande mätningar. Alternativet är att utifrån de mätningar som finns tillgängliga ta fram 

korrektioner för att anpassa de befintliga fordonen i beräkningsmodellerna. I detta avseende är Nord2000 

och CNOSSOS-EU att föredra, då det inte är möjligt att anpassa fordonstyperna i NMT96, men varken 

Nord2000 eller CNOSSOS-EU kan beräkna maximal ljudnivå. I Sverige är maximal ljudnivå ett viktigt mått 

för att utvärdera ljudmiljön. Indikativa korrektioner finns framtagna men ska användas med försiktighet då det 

krävs mer omfattande mätningar för att kunna fälla säkra utlåtanden.  

De mätningar som finns visar att skillnaden i ljudnivå mellan bensindrivna och eldrivna fordon är mycket liten 

i 50 km/h, vilket är hastighetsgränsen som ska gälla inom planområdet. Utifrån de mätresultat och 

utredningar som finns kan det antas att det är vid acceleration och inbromsning som elfordon påverkar 

ljudnivån mest. Effekter av acceleration och inbromsning går teoretiskt att beräkna med Nord2000 och 

CNOSSOS-EU men det krävs vidare utredningar för att ta fram en beräkningsgång som fungerar med våra 

svenska riktvärden.  

Eftersom beräkningar inte har bedömts möjliga att genomföra på ett tillförlitligt sätt inom detta projekt har i 

stället befintliga mätningar och studier undersökts för att beskriva effekterna av den förändrade 

fordonsflottan. 

3 BULLER FRÅN EL-, BRÄNSLECELLS- OCH 
GASFORDON 

I den litteraturstudie som genomförts har inga uppgifter hittats vad gäller buller från bränslecellsfordon eller 

gasfordon Euro VI. För elfordon har däremot en del mätresultat funnits att läsa. Skillnaden mellan ett 

elfordon och ett bränslecellsfordon är just bränslecellen, vilken inte bedöms ge upphov till buller. Ur 

bullersynpunkt kan därför elfordon och bränslecellsfordon likställas. Då gasfordon har en förbränningsmotor 

är det vår bedömning att de kan likställas med bensindrivna fordon.  

3.1 LJUDNIVÅ FRÅN ELDRIVNA PERSONBILAR 

FOREVER-projektet tog 2015 fram förslag till korrektioner för lätta elfordon att använda med CNOSSOS-

EU1. I projektet gjordes också beräkningar av trafikbuller med korrektionerna som visar att skillnaden i 

ljudnivå mellan enbart fossildrivna fordon och eldrivna fordon vid 50 km/h är runt 1-1,5 dB. Vid delvis 

inblandning av bensindrivna fordon, vilket är motsvarande detta fall då det kommer finnas en andel 

gasfordon, var effekten ännu lägre. Enligt rapporten beror detta på att däcksbuller, som dominerar vid högre 

hastigheter, inte är annorlunda för ett elfordon jämfört med fordon med förbränningsmotorer. Beräkningarna 

gjordes med konstant hastighet och tar alltså inte hänsyn till inbromsning och acceleration.  

Norska Veidirektoratet utförde 2015 mätningar av lätta elfordon i både konstant hastighet och acceleration 

och inbromsning i samband med COMPETT-projektet2. I rapporten fastslås att elfordon har försumbart lägre 

 
1 CEDR Call 2012:Noise (2015) FOREVER – Future Operational impacts of Electric Vehicles on European roads – Noise emission of electric and hybrid 
electric vehicles  
2 COMPETT (2015) Noise from electric vehicles - Measurements 
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ljudnivå, jämfört med förbränningsmotorer, vid hastigheter över 30 km/h och att skillnaden i ljudnivå framför 

allt uppstår vid lägre hastigheter. Figur 2 nedan visar resultatet av mätningarna. Där kan ses att vid lägre 

hastigheter har elfordon stor potential att påverka ljudnivån medan effekten är blygsam vid 30 km/h och 

obefintlig i högre hastigheter.  

 

Figur 2. Ljudnivåsänkning i olika, konstanta, hastigheter och vid olika andel elfordon enligt Noise from electric vehicles – Measurements3 

Mätningarna vid acceleration och inbromsning visar att elfordonen är 2-4 dB tystare än bensindrivna fordon i 

start- och stoppsituationer. 

Inom COMPETT-projektet gjordes en litteraturstudie över lätta elfordons ljudemission4. I studien fastslogs att 

resultaten mellan olika mätningar skiljer mycket och att det är osäkert hur stor ljudreduktion som kan 

förväntas vid införandet av elfordon. I många av mätningarna saknas dessutom information om 

mätförfarande som är viktig för att avgöra hur mätresultatet kan användas. Gemensamt för samtliga 

mätningar är att det är vid låga hastigheter (under 30 km/h) som effekter fås.  

3.2 LJUDNIVÅ FRÅN ELDRIVNA TUNGA FORDON 

FOREVER-projektet är en av få studier där buller från tunga elfordon har inkluderats5. Enligt mätningarna 

som gjordes är tunga elfordon upp till 8 dB tystare än dieseldrivna tunga fordon. Den uppmätta ljudnivån är 

dock jämförd med fordonskategorin för medeltunga fordon i CNOSSOS-EU (kategorin innefattar även 

bussar) och inte med mätningar av dieselfordon utförda inom FOREVER-projektet. Mätningarna visar också 

att effekten avtar först vid hastigheter kring 60 km/h.  

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, RISE (tidigare SP) genomförde 2016 ett projekt tillsammans med 

Göteborgs stad där ljudemission från elbussar undersöktes6. Nyttorna med elbussar kunde ses framför allt 

vid start och stop, ljudet var även betydligt mindre lågfrekvent än från bussar med förbränningsmotor. 

Mätningarna gjordes i hastigheter upp till 50 km/h, vid högre hastigheter antogs effekten utebli. 

 
3 COMPETT (2015) 
4 COMPETT (2013) Noise from electric vehicles – ‘state-of-the-art’ literature survey 
5 CEDR Call 2012: Noise (2015) 
6 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Nyttoberäkningar av minskat buller från elbusstrafik i Göteborg (Göteborg: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
2016) 
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3.3 AVAS – AKUSTISKT FORDONSVARNINGSSYSTEM 

2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå7. Lagkravet 

innebär att alla elfordon, laddhybrider och hybrider måste avge ett ljud vid hastigheter under 20 km/h. Det 

akustiska fordonsvarningssystemet kallas AVAS och är obligatoriskt för samtliga elbilar och laddhybrider 

som lanserats efter första juli 2019 samt alla elbilar och laddhybrider som tillverkats från och med första juli 

2021. Samtliga mätningar som gjorts på elfordon har gjorts före lagen trädde i kraft och således utan ljud 

från varningssystemet, hur mycket varningssystemet påverkar ljudnivån är inte klarlagt. De 

ljudnivåsänkningar som påvisats i hastigheter under 30 km/h är därför överskattade om de appliceras på 

framtida elfordon eftersom syftet med lagen är att fordonen ska avge ett högre ljud för att uppmärksamma 

trafikanter. Det är dock upp till tillverkaren att bestämma typ av ljud för varningssystemet varför det kan skilja 

mycket mellan olika bilmärken. Mycket talar dock för att ljud från varningssystemet kommer att vara mindre 

lågfrekvent än ljudet från en förbränningsmotor. 

3.4 UPPLEVD STÖRNING OCH ANDRA FAKTORER 

Även om ljudnivån från lätta elfordon inte sänks nämnvärt i hastigheter över 30 km/h visar studier att 

upplevelsen av ljudet förändras jämfört med bensindrivna fordon8,9. Eldrivna fordon upplevs som mindre 

störande än bensindrivna fordon, även vid högre hastigheter då den totala ljudnivån inte skiljer. Det beror 

enligt studierna på den tonala förändringen i ljudet, att buller från elfordon är mindre lågfrekvent. AVAS-ljudet 

påverkar dock upplevelsen i stor utsträckning. Förekomsten av AVAS ökar den upplevda störningen, jämfört 

med elfordon utan AVAS, men typen av ljud kan minska störningen. Upplevd störning är enligt studier en av 

faktorerna som påverkar de negativa hälsoeffekterna av trafikbuller10. Även om lätta elfordon inte verkar ha 

en lägre total ljudnivå i högre hastigheter är det ändå troligt att en större inblandning av elfordon påverkar 

hälsoeffekterna av trafikbuller positivt. 

Buller från elfordon är enligt mätningar mindre lågfrekvent än det från bensin- eller dieseldrivna fordon11,12. 

Det påverkar inte den totala ljudnivån utomhus men det påverkar t ex ljudnivå inomhus då fasader reducerar 

lågfrekvent ljud sämre än högfrekvent. Stadstrafik innehåller generellt mycket lågfrekvent buller som är 

svårare för fasader och fönster att reducera. 

4 SLUTSATS GÄLLANDE PÅVERKAN INOM 
PLANOMRÅDET 

Inom planområdet planeras för hastighetsbegränsningen 50 km/h. Vid bullerutredningar i samband med 

detaljplaner beräknas dygnsekvivalent ljudnivå från trafik i konstant hastighet, hänsyn tas alltså inte till 

inbromsning och acceleration vid korsningar, rödljus, cirkulationer etc. Effekter av att införa endast elfordon, 

bränslecellsfordon och gasfordon skulle alltså inte vara synbart i en konventionell bullerutredning då 

mätningarna visar att ingen effekt fås i 50 km/h. Inom planområdet finns troligtvis vinsterna just i start- och 

stoppsituationer. I korsningar blir troligtvis både ekvivalent och maximal ljudnivå lägre av att inte fossildrivna 

fordon, beroende på körsätt och ljud från varningssystemen. Hur mycket lägre är dock svårt att förutsäga då 

många parametrar fortfarande är osäkra. Då gasfordon kan likställas med fossildrivna fordon behöver 

 
7 Europaparlamentets och rådets förordning nr 540/2014 av den 7 mars 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 
om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem 
8 Altinsoy, M.E. The Evaluation of Conventional, Electric and Hybrid Electric Passenger Car Pass-By Noise Annoyance Using Psychoacoustical Properties. 

Appl. Sci. 2022, 12, 5146 
9 CEDR Call 2012: Noise (2015) 
10 Altinsoy, M.E. The Evaluation of Conventional, Electric and Hybrid Electric Passenger Car Pass-By Noise Annoyance Using Psychoacoustical Properties. 
11 COMPETT (2015) 
12 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016 



 UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN 

 10346039 Bullerutredning Olof Asklunds gata, anpassad fordonsflotta 

 DATUM FÖRFATTARE 

 2022-11-09 Nina Aguilera 

 

 5 (5) 

 
 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10346039/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/PM10346039_Olof Asklunds gata.docx 

 

andelen el- och bränslecellsfordon troligtvis vara 70-100 % för att märkbara skillnader i ljudnivå ska erhållas 

kring exempelvis korsningar.  

Då buller från elfordon är mindre lågfrekvent än det från bensindrivna fordon kommer ljudnivån inomhus 

sannolikt påverkas mer positivt än utomhus. Fasader är bättre på att reducera högre frekvenser vilket vid 

inblandning av elfordon innebär att den totala ljudreduktionen förbättras. Elfordon medför därför troligtvis att 

det blir enklare att innehålla krav på ljudnivå inomhus vilket kan vara en stor vinst då buller i stadsmiljö i 

dagsläget ofta ställer höga krav på ljudreduktion i fasad. I synnerhet gäller det om tunga fordon med 

förbränningsmotor inte tillåts inom planområdet. Inblandningen av elfordon kommer också sannolikt medföra 

färre negativa hälsoeffekter då buller från elfordon upplevs mindre störande än buller från fossildrivna fordon. 

Det kan konstateras att införandet av endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon högst sannolikt 

kommer att förbättra ljudmiljön inom planområdet, även om det inte i dagsläget är möjligt att kvantifiera 

effekten. 
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