
UPPDRAGSNAMN 

Komplettering av Immeln Etapp II Buller 
FÖRFATTARE 

Bo Kall och Johannes Bergquist 

UPPDRAGSNUMMER 

10306479 
DATUM 

2020-06-15 
 

2 (6) 

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10306479/Document/9_Leverans/PM 10306479 Liseberg fasaders behov av ljudisolering och beräknade fasadnivåer.docx 

 

 

 

 

 
 
 

PM 10306479 

 
Liseberg: Tillägg Immeln Etapp 2 

 
1 Bakgrund 

WSP Akustik har på uppdrag av Göteborgs stad utfört kompletterande bullerberäkningar till tidigare utförd 

bullerutredning avseende uppdrag 10294816 – Trafikbullerutredning Lisebergs utbyggnad Kv Immeln etapp 2, 

detaljplan. Liseberg planerar i framtiden att utvidga och utveckla nöjesparken. Lisebergs utvidgning söderut kan 

komma att innehålla olika former av åkattraktioner. På fastigheten Skår 40:2 belägen i planområdet finns idag en 

befintlig byggnad och därtill planeras på denna fastighet en ny byggnad.  

 
2 Inledning och Syfte 

En byggnad med kontorsverksamhet och/eller hotell planeras att byggas på fastigheten Skår 40:2. Detta PM utreder 

fasaders behov av ljudisolering för byggnadens norra och södra fasad samt beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad. 

Beräkningsresultat redovisas för både ljudklass B och C för att verifiera om det är möjligt att kravsätta byggnadens 

fasad för att klara ljudklass B. Liseberg vill kunna utöka sin verksamhet i framtiden och behöver därför planera för 

eventuella framtida högre ljudnivåer. Fasadens behov av ljudisolering bör dock inte vara orimligt hög så att det 

begränsar uppförandet och möjligheter för byggnadens framtida verksamheter. 

 
3 Bedömningsgrunder 

För kontor- och hotellverksamhet finns inga riktvärden med avseende på verksamhet- och trafikbuller utomhus vid 

byggnadens fasad. Ljudkrav för inomhusnivåer som använts vid beräkningarna presenteras nedan: 

 

3.1 Ljudkrav inomhus 

Krav på ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre störkällor inomhus hanteras genom att ställa krav på fasadens 

behov av ljudisolering utifrån en beräknad ljudnivå utanför fasaden. Den ljudkälla som har högst ljudnivå blir 

dimensionerande för fasadens behov av ljudisolering. 

För hotell bedöms behovet av låg ljudnivå inomhus vara störst natt men för kontor/arbetslokaler är vanligtvis behovet 

störst dagtid. Beräkningarna har i nuläget inte den detaljnivån att detta kan urskiljas. 

 
BBR pekar på ljudklassningsstandard SS 25268 där lokaltyperna kontorslokaler och hotell ingår. 

Hotell har skarpare krav på ljudnivå inomhus jämfört med kontor, men kravvärden för hotell inte BBR-pliktiga. Det 

vanligaste är att beställare kravställer enligt ljudklass C i stadsmiljöer med omgivande buller. 

 
WSP Environmental Sverige 

402 51 Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

 
T: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org. nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

Tabell 1: Lägsta ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre störkällor inomhus enligt ljudklassningsstandard SS 25268.  
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 Ljudklass B Ljudklass C 

 LAeq  / LAFmax 

[dBA] 

LAeq  / LAFmax 

[dBA] 

Gästrum 26/41 30/45 

Kontorslandskap 35/50 35/55 

 
 

 

4 Underlag 

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

 

4.1 Buller från nöjesparker 

Planeringen av framtida utbyggnad av Liseberg med eventuella tillhörande åkattraktioner är i ett tidigt skede, 

varvid inga detaljerade ritningar över placering och utformning finns tillgängliga i dagsläget. Ungefärlig placering 

av ett exempel på åkattraktioner, kopplade till denna utredning, ses i de färgstreckade områdena i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Översiktsbild över planerad utbyggnad av Liseberg, Kv Immeln etapp 2. Placering av berg- och dalbana, fritt fall och vattenpark inklusive en 

vattenrutschkana ses i de streckade områdena i rött, blått och grönt. Planerad byggnad på fastighet Skår 40:2 ses i gråmarkerat område. 
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4.1.1 Berg- och dalbana 

Indata för berg- och dalbanan har erhållits i form av mätning av ljudtrycksnivåer vid en berg- och dalbana vid 

Särkänniemi nöjespark i Tampere, Finland som utförts av WSP Finland Ltd. Ljudmätningar har utförts för både 

ekvivalent- och maximal ljudnivå på olika positioner och avstånd runt om berg- och dalbanan, bland annat under 

loopar, tvära kurvor och vid inbromsning och inkluderar skrik från resenärerna. Mätresultaten visar att ekvivalenta 

ljudnivåer varierar mellan 65 dBA och 75 dBA på 18 m respektive 10 m från berg- och dalbanan. Maximala ljudnivåer 

varierade mellan 76 dBA och 87 dBA på motsvarande avstånd från berg- och dalbanan. Högst ljudnivåer uppmättes 

under en brant nedförsbacke. Mätresultaten har sedan beräknats om till ljudeffektnivåer som använts vid beräkningar i 

SoundPLAN 8.1. 

Eftersom ritningar över utformning och placering saknas har förenklade antagningar gjorts för att bäst beskriva 

ljudutbredningen. Berg- och dalbanan har modellerats och beräknats som en areakälla med placering på olika höjder, 

som varierar mellan absoluthöjd 23 m och 80 m, vilket anges som högsta tillåtna nockhöjder för bebyggelse inom 

planområdet, se Figur 1. 

 

4.1.2 Fritt fall 

Indata för ljudeffektnivåer för fritt fall har inhämtats från en studie där buller från nöjesparker undersökts. 

Ljudmätningar för fritt fall har utförts för två olika åk på ca 15 m avstånd från ljudkällan. Maximal ljudnivå uppmättes till 

ca 85 dBA (Menge, 2007). Mätresultaten för respektive tersband har sedan beräknats om till ljudeffektnivåer som 

använts vid beräkningar i SoundPLAN 8.1. För ekvivalenta ljudeffektnivåer har 10 dBA subtraherats från framtaget 

spektra med maximala ljudeffektnivåer. 

Eftersom ritningar över utformning och placering saknas har förenklade antagningar gjorts för att bäst beskriva 

ljudutbredningen. Fritt fall har modellerats som en linjekälla med högst absoluthöjd 80 m ned till det underliggande 

byggnadstaket. 

 

4.1.3 Vattenpark och vattenrutschkana 

Indata för vattenparker och rutschkanor har inte kunnat erhållas i den litteraturstudie som utförts. I en studie utförd i 

Turkiet har buller vid semesterorter undersökts. I studien presenteras ljudeffektnivåer för olika ljudkällor, bland annat 

offentliga pooler och lekplatser, vilket varierar i ekvivalent ljudeffektnivå mellan 60–80 dBA (Gürsoy & Yüğrük Akdağ, 

2018). Ljudeffektnivåerna som anges i nämnd studie ansågs vara låga och istället har uppmätta ljudeffektnivåer för 

lekande barn på skolgårdar använts. För en grupp med 10 lekande barn varierar ljudeffektnivån mellan 84–90 dBA 

(AAAC, 2013). Ett antagande har gjorts om att 100 lekande barn vistas på området, vilket motsvarar en ekvivalent 

ljudeffektnivå på 100 dBA. För maximal ljudeffektnivå har 15 dBA adderats till ekvivalent ljudeffektnivå, vilket anses 

vara rimligt enligt en studie utförd för en nöjespark i Australien (Mackenzie et al, 2016). 

Eftersom ritningar över utformning och placering saknas har förenklade antagningar gjorts för att bäst beskriva 

ljudutbredningen. Vattenparken har modellerats och beräknats som en areakälla med absoluthöjd 23 m ovanpå 

underliggande byggnadens tak. 

 
 

4.1.4 Fasader 

Det finns inga färdiga planritningar eller andra underlag för byggnaden, därför har två fiktiva utrymmen 

beräknats: Hotell: Ordinärt gästrum med bredd 3,2 meter och takhöjd 2,7 meter. 

Kontor: Ordinärt kontorslandskap med bredd 12 meter och takhöjd 2,7 meter. 
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Beräkningen redovisar separat endast resulterande krav för hela fasaden. 

 

4.2 Spår – och vägtrafik 

Underlag för spårtrafik har erhållits för prognosår 2040 från Trafikverket. Underlag för vägtrafik till 

utredningsalternativet för prognosår 2035 har erhållits från trafikkontoret i Göteborg Stad samt hämtat från dokument 

”Trafikalstring miljöutredning Dp2”1. Detaljerad beskrivning av trafikunderlag finns i Rapport TR10294816.01 (Rasouli 

& Medan, 2019). 

 

4.3 Kart- och terrängmaterial 

Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta samt väg- och spårlinjer för befintligt spår bygger på digitalt kartmaterial 

i form av shape eller DWG format erhållen från beställaren. 

Strukturplan för planerad bebyggelse med byggnadsvolymer och angivna antal våningar har tillhandahållits från 

Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad. 

Underlag för planerad byggnad på fastigheten Skår 40:2 har erhållits från beställaren via email 2020-06-12. 

 
 

 

5 Beräkningar 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet Soundplan version 8.1. I 

beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och väg- och spår. 

Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner inkluderas. 

Beräkning av buller från åkattraktioner har gjorts som industribuller i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen 

för beräkning av externt industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1 

använts där DAL 32 ingår. Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett så kallat medvindsfall, d.v.s. 

vindriktning från källa till mottagare (±45°). I beräkningsmodellen anges den beräknade ekvivalenta ljudnivån inom ±2 

dB i beräkningspunkter. På längre avstånd, upp till 300–500 m och för extremt ojämn terräng förväntas den 

ekvivalenta ljudnivån vara inom ±3 dB. 

De nordiska beräkningsmodellerna för beräkning av buller från spår- och vägtrafik beskrivs mer utförligt i Rapport 

TR10294816.01 (Rasouli & Medan, 2019). 

 
6 Resultat 

6.1 Fasadnivåer 

Beräknade ljudnivåer från nöjespark, spår- och vägtrafik redovisas i bilaga 1–8 som: 

• Ljudnivåer på fasad som frifältsvärde vid planerad byggnad på fastigheten Skår 40:2  

Beräknade ljudnivåer är som högst för östra och norra fasaden som är belägna närmast de i denna utredning 

exeplifierade åkattraktionerna fritt fall respektive berg- och dalbanan och som lägst vid södra fasaden beaktat 

tillkommande utbyggnad av Liseberg. 

 

 
1 Ramböll. (2019). Miljöutredningar Dp 2. Trafik Liseberg Dp 2. Malmö: Ramböll Trafik. 
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Endast bidragande buller från väg- och järnvägstrafik är förutsägbar i nuläget. 

Dimensionerande ljudnivåer utomhus kan därför ändras med nya förutsättningar. Fasaden mot söder beräknas i 

denna utredning få lägre ljudnivåer än fasad mot norr. Preliminära beräknade ljudnivåer vid fasad är högst cirka: 

• 72 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 85 dBA maximal ljudnivå vid norra fasaden. 

• 68 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 81 dBA maximal ljudnivå vid södra fasaden. 

 

6.2 Resultat ljudkravsberäkning 

Vid beräkning har högsta värden för respektive fasad använts. Notera att hörnrum kan få minst 3 dB högre krav på 

ljudisolering. 

Tabell 2: Fasadens behov av ljudisolering, Rw + Ctr [dB], 
 

 Fasad mot norr Fasad mot söder 

 Ljudklass B Ljudklass C Ljudklass B Ljudklass C 

Gästrum 52 48 48 44 

Kontorslandskap 43 43 39 39 

 
 

 

7 Analys 

Det finns en motstridighet mellan Lisebergs önskemål om att utöka sin verksamhet (om den händelsevis bullrar mer) 

och byggnadens förutsättningar för att få tillräcklig ljudisolering för sin fasad om byggnaden skall uppfylla ljudklass B. 

Beräknade ljudnivåer utomhus är väldigt höga. Det bör diskuteras om det i framtiden kan tillkomma sådana ljudkällor 

att ljudnivån kan bli avsevärt högre. 

Ljudklass B 

För att klara ljudklass B blir behovet Rw + Ctr 48 dB där gästrums fasad vetter mot söder. Detta är ett högt krav på 

fönsters ljudisolering och beroende på fasadens konstruktion. Det är begränsade möjligheter att få fönsterdörrar med 

denna ljudisolering om detta är aktuellt. 

Ljudklass C 

Med tung fasad och gästrums fasad mot söder och kontors fasad mot norr bedöms ljudkrav för fönster vara rimligt att 

åstadkomma utifrån sammanhanget. 

Det finns osäkerheter i den indata som använts och de antaganden som har gjorts för beräkning av buller från berg- 

och dalbana, fritt fall och vattenpark. Endast bidragande buller från väg- och järnvägstrafik är förutsägbar i nuläget. 

För att erhålla mer säkra resultat avseende fasadens behov av ljudisolering behövs mer information gällande vilken 

typ och utformning av berg- och dalbana, fritt fall och vattenpark som planeras att uppföras. Beräknade ljudnivåer bör 

därför inte användas som dimensionerande underlag i detaljplanen. 

Befintliga byggnader och miljöer som utreddes i uppdrag 10294816 har inte inkluderats i denna utredning. Vid 

eventuell utbyggnad av Liseberg med tillkommande åkattraktioner bör kompletterande bullerberäkningar utföras även 

för befintliga bebyggelse och miljöer. 
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