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Sammanfattning
Denna rapport syftar till att besvara den inkomna skrivelsen ”Komplettering av
bullerutredning för Ryaverket, Göteborgs kommun”, daterad 2017-06-30, från
Länsstyrelsen. Skrivelsen innehåller behov om två förtydliganden; redovisning av ljudmiljö
i området under nattperioden 22.00 till 07.00 samt åtgärdsförslag.

Inom arbetet med den kompletterande rapporten har justering skett av
försedimenteringsbassängens placering i höjdled i beräkningsmodellen, för att än mer
efterlikna verkliga förutsättningar. Vidare har beräkningsmodellen kompletterats med
bidrag från efternitrifikationsbassängen (EN), som färdigställdes 2017. Bidrag från EN
uppmättes 2018-01-09 av Perry Ohlsson och Philip Radtke. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade utifrån justerad beräkningsmodell.

Beräkningsresultatet visar förändrade ljudnivåer, för Ryaverkets ljudbidrag, i
beräkningspunkt 4, 5 och 6 i jämförelse med den tidigare utredningen. För
beräkningspunkt 4 minskade ljudnivån med cirka 1 dB, för beräkningspunkt 5 ökade
ljudnivån med cirka två dB och för beräkningspunkt 6 minskade ljudnivån med cirka 1 dB.

De nya beräkningarna för nattperioden redovisar att Ryaverkets bidrag till den befintliga
ljudmiljön ökar ljudnivåer vid fasad med cirka 0,2 till 0,5 dB. Påverkan med 0,2 till 0,5 dB
uppfattas knappt av den mänskliga hörseln. Det, i sammanhanget, låga bidraget från
Ryaverket till de totala ljudnivåerna vid fasad beror på att ljudnivåer från Ryaverket är
cirka 10 dB lägre, vid bostäderna, än ljudnivåer från väg- och tågtrafik.

Inom Ryaverket är de två dominerande ljudkällorna, som påverkar resulterande ljudnivåer
till omgivning, försedimenteringsbassängen och biobädden. Åtgärdsförslag har fokuserats
kring dessa två ljudkällor.

Två åtgärdsförslag har arbetats fram under uppdraget; övertäckning och avskärmning.
Negativa konsekvenser för anläggningens drift, höga kostnader och byggnadstekniskt
svåra konstruktioner medför att nyttan av åtgärder understiger den för ljudmiljön positiva
effekten.

Ryaverkets påverkan på Torsvikens ljudmiljö kan avskrivas helt. Det beror på det stora
avståndet till Torsviken, bidrag från andra mer närliggande bullerkällor samt de, relativt till
bakgrundsnivån, låga ljudnivåerna emitterade från Ryaverket.
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Inledning
Länsstyrelsen efterfrågar kompletterande information med avseende på buller från
Ryaverket som ett tillägg till tidigare bullerutredning utförd av Sweco ” Ryaverket –
Bullerutredning, driftssituation 2017” daterad 2017-05-22. Meddelandet från
Länsstyrelsen är benämnt ”Komplettering av bullerutredning för Ryaverket, Göteborgs
kommun”, daterat 2017-06-30, och har ärendenummer 555-19399-2017. Nedan
redovisas de kompletteringar Länsstyrelsen efterfrågar.

1. Utförlig redovisning av bullersituationen vid omkringliggande bostäder under
nattperioden 22.00 – 07.00, med bedömning av bidraget från Ryaverket och
övriga relevanta bullerkällor, såsom vägtrafik.

2. Möjliga åtgärder för att säkerställa att ljudnivån från Ryaverket till
omkringliggande bostäder inte överstiger 40 dB(A) nattperioden, inklusive
kostnader för åtgärderna.

Denna kompletterande rapport ska ses som ett tillägg till tidigare rapport (Sweco, 2017-
05-22). Inom arbetet med den kompletterande rapporten har justering skett av
försedimenteringsbassängens placering i höjdled i beräkningsmodellen, för att än mer
efterlikna verkliga förutsättningar.

Vidare har beräkningsmodellen även kompletterats med bidrag från
efterdenitrifikationsbassängen, färdigställd 2017. Bidrag uppmättes på plats, 2018-01-09,
av Perry Ohlsson och Philip Radtke.

Nattperioden (klockan 22.00 – 07.00) har justerats till rådande miljötillstånd för Ryaverket.

Underlag
Underlag för trafik på Älvsborgsbron har inhämtats genom Vägtrafikflödeskartan1 på
Trafikverkets hemsida och redovisar nutidsläge, år 2014. Antalet fordon beskrivs i
årsdygnstrafik (ÅDT) och visar det genomsnittliga antal fordonspassager per dygn under
ett år.

Beräkning för antagande om antalet fordonspassager på Älvsborgsbron under
nattperioden, klockan 22.00 till 07.00, redovisas i avsnitt 4.1

Tabell 1: Trafikuppgifter för Älvsborgsbron, medeldygnstrafik under ett år (2014)
Vägsträcka Årsdygnstrafik

(ÅDT)
Nattrafik
(22.00 – 07.00)

Älvsborgsbron
E6.20

53 000 4 770*

*Beräknat antal fordonspassager utgående från trafikmätningar

1 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#
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Tabell 2 redovisar en sammanställning av tågtrafiken på Hamnbanan och dagens
trafikering (år 2013) uppdelat på dieseldrivna och eldrivna tåg. Hamnbanan trafikeras
enbart av godståg. Beräkning för antagande om antalet tågpassager från godståg på
Hamnbanan under nattperioden (klockan 22.00 till 07.00) redovisas i avsnitt 4.2.

Tabell 2: Tågtrafik på Hamnbanan år 20132

Tågtyp Årsdygnstrafik
(ÅDT)

Nattrafik
(22.00 – 07.00)

Godståg, El 34 22Godståg, Diesel 40

Metod
För respektive trafikslag, väg- och tågtrafik, redovisas här metod för beräkning av
korrektionsfaktor för ljudnivåer under nattperioden, klockan 22.00 till 07.00.
Korrektionsfaktor används för att korrigera dygnsekvivalenta ljudnivåer, erhållna från
Miljöförvaltningens bullerkartläggning3 och bullerberäkning för Hamnbanan4, till ljudnivåer
representativa för nattperioden, klockan 22.00 till 07.00. Utdrag från Miljöförvaltningens
bullerkartläggning för väg- och spårvagnstrafik år 2015 återfinns i Figur 1 och utdrag från
bullerutredning för Hamnbanan återfinns i Figur 2.

Figur 1: Dygnsekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik
(Miljöförvaltningen, 2015)

2 ’’Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg – Skandiahamnen. Underlagsrapport Bullerutredning’’,
Trafikverket, diarienummer 108 793
3 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/a5000828-d2ed-4d4e-a911-
5b4adac4d23a/Stadsdelskarta_9a_Lundby_Syd_V%C3%A4g%2Bsp%C3%A5rvagnstrafik+2013_LAeq.pdf?MO
D=AJPERES
4 ’’Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg – Skandiahamnen. Underlagsrapport Bullerutredning’’,
Trafikverket, diarienummer 108 793
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Figur 2: Dygnsekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik
(Trafikverket, 2015)

4.1 Vägtrafik
Nedan beskrivs den metod som använts för att korrigera ljudnivåer från trafik på
Älvsborgsbron från dygnsekvivalent (24 timmar) till motsvarande ekvivalent ljudnivå för
nattperioden (klockan 22.00 till 07.00) vid byggnaders fasad. Trafikdata inkluderar både
vardag- och helgdagar. Miljöförvaltningens kartläggning omfattar både väg- och
spårvagnstrafik. Då området inte trafikeras av spårvagnar kommer ljudnivåer enbart från
vägtrafik.

Trafikdata för nattperioden 22.00 till 07.00 erhölls från ÅDT med formel (1).

Nattrafik = ÅDT x 0,09 (1)

där 0,09 (9%) är den beräknade nattrafiken i procent under en period om ett dygn.
Nattrafik är erhållen från Tabell 1.

Ljudnivåer från trafikbuller vid byggnaders fasad är erhållna från Göteborgs Stads
bullerkartläggning5 och är korrigerade enligt formel (2).

Korrektion för nattperioden = 10 log[(Nattrafik/9h) / (ÅDT/24h)] (2)

Den ekvivalenta ljudnivån nattetid kan då beräknas genom att dygnsekvivalent ljudnivå
korrigeras med värdet -6,2 dB (korrektion för nattperiod).

5 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/a5000828-d2ed-4d4e-a911-
5b4adac4d23a/Stadsdelskarta_9a_Lundby_Syd_V%C3%A4g%2Bsp%C3%A5rvagnstrafik+2013_LAeq.pdf?MO
D=AJPERES
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4.2 Tågtrafik
Nedan beskrivs den metod som använts för beräkning av ljudnivåer från tågtrafik på
Hamnbanan under nattperioden vid byggnaders fasad.

Antalet tågpassager är hämtade från bullerutredningen för Hamnbanan6 och är angivna
för tidsperioden 22.00 till 06.00. Antalet tåg för tidsperioden 06.00 till 07.00 beräknades
utifrån det uppmätta totala antalet tåg (totalt / 16h) och adderades till antalet tågpassager
per nattperiod. Uppmätta trafikdata inkluderar både vardagar och helger.

Beräknad procentuell trafik under nattperioden relativt ett dygn (Nattrafik/ÅDT) är
beräknat utifrån data i Tabell 2. Korrigering beräknas och tillämpas enligt formel (2).

Den ekvivalenta ljudnivån nattetid för trafiken på Hamnbanan kan då beräknas genom att
dygnsekvivalent ljudnivå korrigeras med värdet -1 dB (korrektion för nattperiod).

Ljudnivåer från tågtrafik påverkar främst byggnaderna i mätpunkt 1, 2 och 3 enligt Figur 2.

Resultat
I följande avsnitt redovisas resultat för beräknade ljudnivåer under nattperioden.
Resulterande ljudnivåer vägs samman med ljudnivåer från Ryaverket för att påvisa om
något bidrag finns från Ryaverket på total ljudnivå vid bostäder.

5.1 Ljudnivåer vid bostäder
För att få en uppfattning om de totala, sammanvägda, ljudnivåerna från Ryaverket och
från omkringliggande väg- och järnvägstrafik har detta undersökts för aktuella
beräkningspunkter enligt jämförelse i Tabell 3. Ljudnivåer vid fasad är beräknade utifrån
justerad beräkningsmodell för Ryaverket.

Redovisade ljudnivåer vid fasad till de närliggande bostäderna är beräknade utifrån
justerad beräkningsmodell. En justering har gjorts av försedimenteringsbassängens
placering i höjdled i beräkningsmodellen för att än mer efterlikna verkliga förutsättningar.
Beräkningsresultatet visar förändrade ljudnivåer, för Ryaverkets bidrag, i beräkningspunkt
4, 5 och 6 (se bilaga 1 för placering av beräkningspunkter) i jämförelse med den tidigare
utredningen

Uppdaterade bilagor med beräkningsresultat utifrån nya beräkningsförutsättningar
återfinns som bilagor till rapporten.

6 ’”Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg – Skandiahamnen. Underlagsrapport Bullerutredning’’,
Trafikverket, diarienummer 108 793, 2015-03-19.
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Tabell 3: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från Ryaverket, väg- och tågtrafik, vid
närmaste bostäders fasad

Beräkningspunkt

1,5 meter över

mark

Ekvivalent ljudtrycksnivå, LAeq, [dB]

Ryaverket
Nattperiod,

kl. 22-07

Vägtrafik
Nattperiod,

kl. 22-07

Tågtrafik
Nattperiod,

kl. 22-07

Total
ljudnivå från

samtliga källor
(Ryaverket+

väg+tåg)
Nattperiod, kl.

22-07

Bidrag från
Ryaverket i
dB till total

ljudnivå

Bp1 45 50 52 55 0,5

Bp2 45 50 54 56 0,4

Bp3 43 50 56 57 <0,2

Bp4 41 53 44 54 0,2

Bp5 43 53 44 54 0,4

Bp6 1) 49 56 44 57 0,8
1 Hyrs ut med lokalkontrakt enligt Fastighetskontoret Göteborg och ska således ej beaktas mot
Naturvårdsverkets riktvärden

5.2 Påverkan på Torsviken
Under projektets genomförande har ett önskemål gällande att utreda Ryaverkets
påverkan på ljudmiljön vid Torsviken, ett Natura 2000-område, uppkommit från
Länsstyrelsen. Frågan har uppkommit på grund av att Natura 2000-områden ska skyddas
mot yttre störningar för att bevara biologisk mångfald, för till exempel fåglar.

Torsviken är beläget cirka 5,5 kilometer från Ryaverket. Enbart avståndsdämpning bidrar
till att ljudtrycksnivåerna från Ryaverket minskar med cirka 80 dB för på detta avstånd.
Det resulterar i att ljudtrycksnivåer, från Ryaverket, vid Torsviken uppgår till mindre än 20
dBA. Väl värt att notera är att området mellan Ryaverket och Torsviken består av kuperad
terräng samt väg 155, industriområdet Arendal och Skandiahamnen. Ryaverkets bidrag
på ljudmiljön vid Torsviken kan således avskrivas helt.

Åtgärdsförslag
För att riktvärden för ekvivalent ljudnivå, alstrat från Ryaverkets anläggningar, ska
innehållas kan åtgärder nedan vidtas. Inom Ryaverket är de två dominerande
ljudkällorna, som påverkar resulterande ljudnivåer till omgivning,
försedimenteringsbassängen och biobädden. Åtgärdsförslag har fokuserats kring dessa
två ljudkällor. Effekt av åtgärder presenteras i kapitel 6.1.
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- Montera bullerskärm för att förhindra ljudspridning mot berörda
bostadsfastigheter.

o Försedimenteringsbassäng är cirka 70 x 110 meter och biobädden är 50
x 65 meter. Om bassängerna skulle skärmas med en bullerskärm
behöver höjden på skärmen vara minst 10 meter för att ge tillräcklig
dämpning. Det medför att bullerskyddets dimensioner blir orimligt stora i
förhållande till nyttan och den reducerande effekten. Det medför även
svårigheter att byggnadstekniskt uppföra en sådan konstruktion.

- Täcka över försedimenteringsbassäng och biobädd med en enklare
byggnadskonstruktion, liknande en ouppvärmd lagerlokal.

o Områdena blir helt övertäckta och konstruktionen reducerar ljudnivån
minst 15 dB. Prisuppskattning för denna typ av konstruktion är cirka 2000
kr/m2. Konstruktionen kan utföras öppen, vilket i detta fall innebär att två
sidor av försedimenteringsbassängen, närmast bostäderna, innesluts av
väggar och tak och resterande del av konstruktionen kan vara öppen, se
Figur 3, Figur 4 och Figur 5. En grov uppskattning är att denna typ av
konstruktion kostar cirka 16 miljoner kronor att uppföra. En liknande
konstruktion på biobädden resulterar i en uppskattad kostnad om 8
miljoner kronor extra. Åtgärder för båda områdena resulterar därav i
kostnader omkring 24 miljoner kronor.

o Övertäckning med exempelvis presenning, låga plastkupoler eller hel
inkapsling som på den nya biobädden är också möjliga åtgärder. Dessa
typer av övertäckningar skulle kostnadsmässigt vara likvärdiga åtgärd
med överbyggnad med ouppvärmd lagerlokal beskriven ovan, cirka 24
miljoner kronor.

Figur 3: Placering av bullerskärm (röd linje)
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Figur 4: Biobädd från ovan med bullerskärm (röd linje)

Figur 5: Exempelkonstruktion
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6.1 Effekt av åtgärdsförslag
Inom Ryaverket är de två dominerande ljudkällorna, som påverkar resulterande ljudnivåer
till omgivning, försedimenteringsbassängen och biobädden. Åtgärdsförslag har fokuserats
kring dessa två ljudkällor.

I Tabell 4 redovisas effekt av åtgärdsförslag, med avseende på ljudnivåer vid fasad, för
två fall; enbart för försedimenteringsbassängen samt för försedimenteringsbassäng och
biobädden. Beräknade åtgärder förutsätts reducera ljudnivå från källa med 15 dB. För att
innehålla riktvärden behövs åtgärder på båda ljudkällorna. Nattperioden är
dimensionerande tidsperiod utifrån rådande miljötillstånd för Ryaverket.

Tabell 4: Effekt av ljudreducerande åtgärder
Beräkningspunkt

1,5 meter över mark

Ekvivalent ljudtrycksnivå, LAeq, [dB]
Ljudnivå

utan
åtgärd

Nattperiod,

kl. 22-07

Ljudnivå efter åtgärd på
försedimenteringsbassäng

Nattperiod, kl. 22-07

Ljudnivå efter åtgärd på
försedimenteringsbassäng

och biobädd
Nattperiod, kl. 22-07

Krav för
nattperiod

enligt rådande
miljötillstånd

Bp1 45 43 39 40
Bp2 45 44 39 40
Bp3 43 42 38 40
Bp4 41 37 33 40
Bp5 43 39 36 40

Bp6 1) 49 44 41 --
1 Hyrs ut med lokalkontrakt enligt Fastighetskontoret Göteborg och ska således ej beaktas mot
Naturvårdsverkets riktvärden

Diskussion
Effekten av att täcka över försedimenteringsbassängen och biobädden är en minskad
ljudemission om cirka 15 dB från dessa ljudkällor. Det skulle resultera i att ljudnivån vid
respektive beräkningspunkt skulle innehålla aktuella riktvärden.

På grund av att ljud mäts i decibel [dB], en logaritmisk skala, får det konsekvenser för hur
människan uppfattar förändringar i ljudets styrka. En förändrad, ökad eller minskad,
ljudnivå om 3 dB uppfattas knappt av den mänskliga hörseln. Skulle ljudnivån förändras
med 10 dB uppfattas det som en fördubbling/halvering av ljudstyrkan7. Om ljudnivån
minskar med 0,2 till 0,7 dB, vid respektive beräkningspunkt, kommer denna förändring
inte att kunna uppfattas av den mänskliga hörseln.

7 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Malarbanan-
Tomteboda-Kallhall/Sa-paverkar-vara-arbeten-dig/Buller-och-vibrationer/Om-buller-och-
vibrationer-Malarbanan/
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Åtgärdsförslagens kostnad och påverkan på anläggningens måste sättas i relation till
Ryaverkets bidrag till ljudmiljön i dagsläget. Eftersom ljudbidraget från Ryaverket är så
pass lågt i dagsläget, cirka 10 dBA lägre än trafikbuller, motiveras inte dyra och
effektförsämrande åtgärdsförslag. Nyttan kommer således inte att överstiga de negativa
konsekvenserna.

Slutsats
Resultatet i Tabell 3 visar att ljudbidraget från Ryaverket är cirka 7 till 14 dB lägre än de
sammanvägda ljudnivåerna från samtliga källor. Bidraget från Ryaverket resulterar i
ökade ljudnivåer vid fasad, upp till cirka en halv decibel, för beräkningspunkterna under
nattperioden. Resultaten redovisade i Tabell 3 är avundade upp till närmsta heltal.

Ovannämnda resultat ska jämföras med om ljudnivåer vid fasad enbart bestod av bidrag
från trafikbuller, det vill säga väg- och tågtrafik. Påverkan från Ryaverket är försumbar i
relation till befintlig bakgrundsnivå för samtliga beräkningspunkter. Mätpunkt 6 ska
exkluderas ur resultatet på grund av att byggnaden hyrs ut som lokal enligt uppgifter från
Fastighetskontoret och således ej innefattas i kraven för ljudnivåer vid fasad.

Den nybyggda efternitrifikationsbassängen (EN) påverkar inte ljudnivåer vid bostäders
fasad, beräkningspunkt 1-6, mer än med en tiondels dB. Det kan därför avskrivas att EN
har någon påverkan på ljudmiljön.

Indikativa mätningar (2018-01-09), utan kontroll av vägunderlag, vindhastighet med mera
visar på ljudnivåer runt cirka 52 dBA i Ryaskog. Tidigare, indikativa, mätningar utförda
2016-12-19 visar på liknande ljudnivåer runt cirka 50 dBA.
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