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SAMMANFATTNING 

Inom området Frösö Park i Östersunds kommun planeras nya bostäder, kontor, 

konferensverksamhet och service. Området ligger i direkt anslutning till Åre-Ös-

tersund flygplats och exponeras för flygbuller, mark- och industribuller från flyg-

platsen, buller från helikoptrar och trafikbuller. I denna utredning redovisas buller-

situationen inom programområdet och ger förutsättningar inför fortsatt planering.  

Den dimensionerande bullerkällan är flygbullret, vars kurva för 70 dBA maxnivå 

utgör gränsen för var bostäder kan byggas. Kurvan är framtagen av Swedavia för 

flygplatsens riksintresseprecisering.  

Helikopterverksamheten är sparsam och förekommer till allra största del under 

dag- och kvällsperioden. Endast polisens utryckningar kan förekomma nattetid. 

Det är inte klarlagt rättsligt huruvida buller från startande helikoptrar ingår i defi-

nitionen av markbuller men för att följa försiktighetsprincipen har det inkluderats i 

beräkningarna som redovisas i denna rapport.  

Markbunden helikopterverksamhet som bedrivs av andra verksamhetsutövare än 

Swedavia, exempelvis polishelikopter och privata aktörer, ingår inte i flygplatsens 

tillstånd. Den luftburna delen av helikopterverksamheten gör dock det. Helikop-

tertrafiken bedöms inte påverka planområdet på ett avgörande sätt.  Om buller 

från helikoptertrafik visar sig innebära en påtaglig störning finns möjlighet att före-

lägga verksamheten med restriktioner att inte flyga över bostäder. 

Mark- och industribuller från flygplatsen, vilket utgörs av buller från flygplan som 

taxar eller står uppställda, helikoptrar på tomgång innan start och fasta installat-

ioner tangerar riktvärdet för Boverkets zon A där bostäder planeras. Beräkningen 

har inte med planerad bebyggelse mellan flygplatsen och bostäderna som kom-

mer att fungera som bullerskärm. För att sänka ljudnivåerna kan åtgärder vidtas 

på reservkraftaggregatet. Maxnivåer från uppställda och taxande flygplan nattetid 

överskrider riktvärdet något i det område som planeras för bostäder. Även max-

nivåerna kommer att skärmas av med tillkommande bebyggelse och antalet hän-

delser är enbart 1 – 2 st per årsmedelnatt.  

Trafikbuller på Stockevägen kommer inte att överskrida riktvärdena 60 dBA dygn-

sekvivalent nivå eller 70 dBA maxnivå vid planerade bostäder, även om trafik-

mängden skulle öka påtagligt. Interna gator inom bostadsområdet bör planeras 

så att fordonsmängden inte överskrider 2 500 fordon per dygn. I annat fall kan 

bostäderna byggas med bullerskyddad sida.   
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1 BAKGRUND 
Inom området Frösö Park i Östersunds kommun planeras nya bostäder, kontor, 

konferensverksamhet och service. Området ligger i direkt anslutning till  

Åre-Östersund flygplats och exponeras för flygbuller från flygplan och helikoptrar, 

mark- och industribuller från flygplatsen samt trafikbuller. NIRAS Sweden AB har 

därför på uppdrag av Frösö Park tagit fram en bullerutredning för programom-

rådet som belyser bullersituationen och vilka hänsyn som måste tas för att de 

planerade bostäderna och lokalerna uppfyller gällande riktlinjer rörande buller 

och får en god ljudmiljö. Utredningen är utförd av Lisa Johansson vid Johansson 

Akustik AB, som underkonsult till NIRAS Sweden AB. 

Rapporten utgör underlag för miljöbedömningen av områdets planprogram och 

ger förutsättningar inför fortsatt detaljplanering.  

 

Figur 1. Programområdet Frösö Park markerat i orange, med omgivningar.  
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2 BEDÖMNINGSGRUNDER 
Följande riktvärden och vägledningar gäller för de bullerkällor som finns kring 

programområdet vid planering av nya bostäder. 

2.1 Trafikbuller 
Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller ikraft, förordningen redvi-

deras därefter 1 juli 2017 (SFS 2015:216 och SFS 2017:359). Förordningen in-

nehåller följande riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder: 

 Vid fasad utanför minst  
hälften av bostadsrummen 

Vid uteplats (kan vara 
gemensam) 

Dygnsekvivalent ljud-
nivå 

60 dBA 50 dBA 

Maximal ljudnivå   70 dBA 1 70 dBA (kl. 06-22) 2 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att ljudnivån inte bör överskrida  

65 dBA dygnsekvivalent nivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om så sker ska 

minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till en fasad där 55 dBA inte över-

skrids.  

1 Om riktvärdet 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå överskrids (eller 65 dBA för små 

lägenheter) ska maxnivån på den bullerskyddade sidan inte överskrida 70 dBA 

med mer än 10 dBA, fem gånger per nattperiod (kl 22 – 06). 

2 Maxnivån 70 dBA vid uteplats får inte överskridas med mer än 10 dB, fem 

gånger per timme mellan kl 06 – 22.  

Samtliga värden avser frifältsvärden.  

2.2 Flygbuller 
Trafikbullerförordningen anger också att buller från flygplatser inte bör överskrida 

55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå från flygtrafik vid en bostadsbyggnads 

fasad.  

Om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids bör nivån inte överskridas fler än:  

• 16 gånger mellan kl 06 – 22 vid uteplats 

• 3 gånger mellan kl 22 – 06 vid fasad 
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2.3 Mark- och industribuller 
För buller från taxande flygplan, fordon och installationer inom flygplatsområdet, 

så kallat markbuller, gäller Boverkets vägledning om industri- och annat verk-

samhetsbuller (2015:21). 

Värdena avser frifältsvärden vid fasad vid bostäder. Ljudnivåerna i tabellen kan 

även användas vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler, dock bör de 

då tillämpas för de tidpunkter som lokalerna används. För skolgårdar och försko-

legårdar se även avsnitt 2.5 nedan.  

 Leq dag 
(kl 06 – 18) 

Leq kväll 
(kl 18 – 22) 

Lördagar, söndagar 
och helgdagar: 
Leq dag + kväll  

(kl 06 – 22) 

Leq natt 
(kl 22 – 06) 

Zon A  
Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras upp till 
angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  
Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras förutsatt 
att tillgång till ljuddämpad 
sida finns och att byggna-
derna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte 
accepteras 

> 60 dBA > 55 dBA > 50 dBA 

 

För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installat-

ioner gäller riktvärdet 40 dBA nattetid i Zon A. 

Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer över 55 dBA inte bör förekomma nat-

tetid kl 22 – 06 annat än vid enstaka tillfällen. Har byggnaderna en ljuddämpad 

sida gäller denna begränsning i första hand där. 

Innehåller ljudet hörbara rena toner eller ofta återkommande impulser bör vär-

dena sänkas med 5 dBA. De bullerkällor som påverkar Frösö Park bedöms inte 

innehålla vare sig rena toner eller ofta återkommande impulser.  

De ekvivalenta ljudnivåerna ska beräknas och bedömas över den tid som verk-

samhet pågår. Vid stora variationer i ljudalstringen bör även ekvivalentnivån över 

en kortare tid redovisas, dock ej kortare än en timme.  
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2.4 Vårdboende – äldreboende 
Inom området planeras någon form av vård- eller äldreboende. I och med att det 

är en boendeform där människor bor under en längre tid gäller samma krav och 

riktvärden på dessa som för vanliga bostäder. Undantaget för små lägenheter 

(upp till 35 kvm) avseende trafikbuller gäller även för vårdboenden.   

2.5 Skolor och förskolor 
För skolor och förskolor finns inga riktvärden tillämpliga vid fasad. Däremot finns 

riktvärden för skolgårdar och förskolegårdar. Dessa finns beskrivna i 

Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 ”Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik” från september 2017. 
 

Del av skolgård Dygnsekvivalent 

ljudnivå (dBA) 

Maximal ljudnivå (dBA) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 dBA 70 dBA 

Övriga vistelseytor  55 dBA 70 dBA*) 
*) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett 

årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

2.6 Övriga lokaler 
Kontor, hotell och verksamhetslokaler har inte ljudkrav för utomhusnivån. Däre-

mot finns krav i SS 25268 ” Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggna-

der – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell” 
avseende buller inomhus från externa källor. Val av fasadkonstruktion och föns-

ter måste därför göras med hänsyn till de bullerkällor som finns. Nära flygplatsen 

kommer flygbullret att ställa höga krav på byggnadernas ljudisolering.  

3 FÖREKOMMANDE BULLERKÄLLOR 

3.1 Flygbuller 
Flygbuller från flygplatsens verksamhet har beräknats av Swedavia Konsult. Be-

räkningarna utgör underlag för flygplatsens riksintresseprecisering som pekats ut 

av Trafikverket. i  

Den scenario som Swedavia utgått ifrån avser trafikering 2040 med 15 300 rörel-

ser per år. Dagens trafikering är ca 13 000 rörelser.  

Swedavia har tagit fram kurvor för 55 dBA FBN och för 70 dBA maxnivå som 

överskrids 16 gånger per dag/kväll (kl 06 – 22).  

Nattflygningar förekommer i sparsam omfattning. I flygplatsens tillståndii står be-

skrivet att nattrörelserna är färre än 450 per år. I och med att det i trafikbullerför-

ordningen anges att maxnivån 70 dBA får överskridas upp till 3 gånger per natt 

(dvs 1 095 ggr per år) kan de därmed bortses ifrån. 



  

 

 
 

5 Frösö Park – bullerutredning till planprogram www.niras.se 

 

Figur 2. Beräknade flygbullerkurvor 55 dBA FBN (röd) och 70 dBA max (blå) för pro-

gnosår 2040. En större kartbild återfinns i bilaga 1.  

Den dimensionerande kurvan är maxnivåkurvan 70 dBA i riksintresseprecise-

ringen. Bostäder planeras enbart utanför den kurvan.  

3.2 Buller från helikoptrar 
Inom flygplatsens område finns tre helikopterverksamheter, Polisen, Scandina-

vian AirAmbulance AB och Storm Heliworks AB. Den markbunda delen av dessa 

verksamheter ingår ej i flygplatsens tillstånd utan är separata verksamheter som 

kan åläggas restriktioner av tillsynsmyndigheten som i detta fall är kommunen.  

Polisens verksamhet är övning och utryckningar. Utryckning kan ske nattetid 

men är ovanligt. SAA:s helikoptrar kommer till flygplatsen för underhåll (inte ut-

ryckningar). Storm Heliworks är en privat verksamhet för bruks- och taxiflyg.  

Antal helikopterrörelser för de olika verksamheterna redovisas i tabellen nedan. 

En rörelse utgörs av en start eller en landning. Nattrafik är som nämnts ovan 

mycket ovanligt och sker endast vid utryckning varför de bortses ifrån. Rörel-

serna i tabellen nedan är därför fördelade över dag- och kvällsperioden.  

Verksamhet Rörelser per år Rörelser per dag/kväll 

Polisen 1000 2,7 

SAA 250 0,7 

Storm 500 1,4 

Totalt 1750 4,8 
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Huruvida buller från tomgångskörande helikoptrar ska ingå i markbullerberäk-

ningarna är oklart. Markbuller från helikoptrar finns inte beskrivet eller reglerat för 

någon annan flygplats eller helikopterbas. Exempelvis tas inte markbuller upp i 

det relativt nya tillståndet för helikopterplattan för NKS i Stockholm.iii  

Men då frågan inte är rättsligt prövad har detta inkluderats i markbullerberäkning-

arna i denna utredning. Vid start antas att helikoptrarna värmer upp med 2 minu-

ters tomgångskörning. Vid landning antas att motorerna stängs av direkt.  

Flygbuller från helikoptrar ingår i flygplatsens tillstånd men inte i flygplatsens riks-

intresseprecisering. Då helikoptrarnas flygrörelser sker spritt i olika riktningar och 

antalet rörelser är lågt bedöms påverkan på programområdet bli försumbar. Om 

buller från helikoptertrafik visar sig innebära en påtaglig störning finns möjlighet 

att förelägga verksamheten med restriktioner att inte flyga över bostäder. 

3.3 Mark- och industribuller 
Buller från flygplan som står uppställda med motorerna igång och som taxar 

inom flygplatsområdet utgör markbuller som bedöms enligt riktvärdena för indu-

stribuller. Till markbullret hör även buller från arbetsfordon och installationer. Av 

försiktighetsskäl inkluderas även tomgångskörning av helikoptrar i markbullret i 

denna utredning.  

Markbuller har utretts av Swedavia Flygakustikiv. Frösö Park har fått ta del av 

Swedavias datamodell och ljuddata för att kunna använda dessa i den fortsatta 

planeringen. Swedavias modell har kompletterats med mer detaljerat höjddata 

för mark och byggnader. Bullerkällornas ljudeffekt och placering är dock des-

amma som i Swedavias utredning.    

I bilaga 2 – 7 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från markbullret. Beräk-

ningarna är utförda för 2 m och 8 m över mark.  

Beräkningarna visar att mark- och industribullret tangerar riktvärdena för industri-

buller vid den dimensionerande gränsen 70 dBA maxnivå från flygbullret. Då 

byggnadsstrukturen inom programområdet ännu inte är fastställd föreslås inga 

åtgärder i detta skede. Programmet ger förutsättningar för kontor och andra loka-

ler som kan fungera som bullerskydd.    

Skulle det visa sig att buller från reservkraftaggregatet riskerar att påverka bostä-

der kan man med relativt enkla medel skärma av byggandens ventilationsöpp-

ningar som är de som läcker ut ljud. Se foto nedan.   
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Figur 3. Reservkraftaggregat med öppningar som kan bullerdämpas. Foto från Google 

Maps.  

Skulle det visa sig att nivåerna överskrider Boverkets riktvärden för zon A även 

efter åtgärder och avskärmande bebyggelse kan bostäderna planeras med till-

gång till en bullerskyddad sida. Detta torde dock inte vara nödvändigt.  

De ekvivalenta ljudnivåerna i bilaga 2 – 7 är beräknade för hela dag-, kvälls- och 

nattperioden eftersom verksamhet pågår vid flygplatsen dygnet runt. Utöver ovan 

nämnda verksamhet förekommer även snöröjning vid behov vintertid. Som in-

formation redovisas även en teoretisk maxtimme med två uppställda flygplan, en 

startande helikopter och snöröjning i bilaga 8. 

Maxnivåer är enbart reglerat nattetid för industribuller. I bilaga 9 redovisas max-

nivåer från uppställda och taxande flygplan samt snöröjning nattetid. Flygplans-

rörelser nattetid sker 1 – 2 ggr per årsmedelnatt.  

De övriga händelser som kan orsaka maxnivåer nattetid är utryckningar med po-

lishelikopter men detta är mycket ovanligt. Som information är dock maxnivåer 

från startande helikoptrar redovisade i bilaga 10.  
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4 TRAFIKBULLER 
Området har en genomfartsväg, Stockevägen. Enligt trafikmätning från 2015 var 

trafikflödet 2060 fordon/dygn varav 9% tung trafik. Hastigheten genom området 

är 50 km/h. På de mindre vägarna i området är trafiken i dagsläget sparsam.  

År 2040, då området förväntas vara fullt utbyggt kommer trafiken att ha ökat till 

9 700 fordon på Stockevägen väster om Frösö Kyrka. Detta grundas på att bo-

städerna genererar 4,5 rörelser per dygn och det planeras för 1 600 bostäder i 

programområdet. 

De bostäder som planeras närmast Stockevägen ligger på ca 100 m avstånd, 

detta styrs av maxbullerkurvan för flygbullret. Trafiken på Stockevägen skulle 

kunna uppgå till 20 000 fordon per dygn innan riktvärdet 60 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå kan komma att uppnås vid bostäderna. Detta bedöms vara väl över den 

förväntade trafikökningen, även om området skulle exploateras ytterligare.  

På gatorna inom bostadsområden antas hastigheten vara 30 km/h och det be-

döms inte förekomma någon regelbunden tung trafik frånsett en busslinje genom 

området. Om det interna gatunätet planeras så att fordonsmängden inte över-

skrider 2 500 fordon kommer riktvärdet 60 dBA dygnsekvivalent nivå klaras inom 

hela området. Om trafikmängden på någon gata, t.ex. bussgatan, blir högre kan 

bostäderna i anslutning till den gatan planeras med en bullerskyddad sida.  

4.1 Påverkan på befintliga bostäder 
De bostadshus som ligger närmast Stockevägen är vid Frösö Kyrka där avstån-

det mellan väg och hus är ca 30 meter. Med dagens trafik innebär det att husen 

exponeras för 51 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxnivå. Om trafi-

ken ökar till 9 700 fordon år 2040 ökar den ekvivalenta nivån med 7 dB till  

58 dBA. Maxnivån påverkas inte.  

Åtgärder i befintlig miljö brukar enligt praxis vidtas om den dygnsekvivalenta ljud-

nivån överskrider 65 dBA.  
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5 FORTSATT ARBETE 
Denna bullerutredning utgör underlag för fortsatt planering och för planprogram-

mets miljöbedömning. 

När planprogrammet är antaget påbörjas detaljplanearbetet. Flygplatsen utgör 

en tillståndsgiven verksamhet av riksintresse och flygplatsens verksamhet måste 

beaktas i planarbetet. Hur detta ska göras har relativt nyligen fastslagits i två pro-

positioner: "Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och 

bygglagen" (Prop. 2013/14:128) och "Nya steg för en effektivare plan- och 

bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller". 

(Prop. 2014/15:122). Noteras bör att kringverksamheter, som exempelvis 

helikoptrar, inte ingår i Swedavias tillstånd utan är fristående och står under 

kommunens tillsyn.  

Samordningen av hanteringen av omgivningsbuller i PBL och miljöbalken medför 

att beräknade flygbullernivåer vid de planerade bostäderna ska redovisas i de-

taljplanens planbeskrivning. Samma gäller för bostäder som kan komma att ex-

poneras för över riktvärdet 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik.  

6 BILAGOR 
 

1. Flygbuller, kurvor från flygplatsens och TRV:s riksintresseprecisering 

2. Markbuller, ekvivalentnivå dagtid, 2 m över mark 

3. Markbuller, ekvivalentnivå dagtid, 8 m över mark 

4. Markbuller, ekvivalentnivå kvällar och helger, 2 m över mark 

5. Markbuller, ekvivalentnivå kvällar och helger, 8 m över mark 

6. Markbuller, ekvivalentnivå nattetid, 2 m över mark 

7. Markbuller, ekvivalentnivå nattetid, 8 m över mark 

8. Markbuller, ekvivalentnivå för en teoretisk maxtimme, 2 m över mark 

9. Markbuller, maxnivå nattetid, 2 m över mark 

10. Markbuller, maxnivå från helikoptrar, 2 m över mark 

 

i Revidering av infuensområde med hänsyn till flygbuller för utpekat riksintresse för 
Åre/Östersund Airport, TRV 2016/31093, daterad 2016-03-04 

ii Mark- och miljööverdomstolen, mål M 9889-08 daterat 2009-11-03 

iii Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd enligt miljöbalken till helikopterflygplats för 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommun, beslut 2016-06-22 

iv Markbullerberäkningar, Åre-Östersund Airport, tillståndsgiven verksamhet, Swedavia 
flygakustik, D 2016-004161, daterad 2016-06-23 
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Källor - vardagar dagtid
Uppställning och taxi av flygplan
Reservkraftaggregat
Helikopter på tomgång

Bedömningsgrund
Ljudnivå som inte bör överskridas vid
nya bostäder, vardagar kl 06 - 18

Zon A:
Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå
Zon B (bulleranpassning krävs):
Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 8 m över mark
Ekvivalentnivå över hela tidsperioden
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Frösö Park

Kartunderlag: ©Metria MS2010/09855
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Källor - kvällar och helger
Uppställning och taxi av flygplan
Reservkraftaggregat
Helikopter på tomgång

Bedömningsgrund
Ljudnivå som inte bör överskridas vid
nya bostäder, helger kl 06 - 18 och
kvällar kl 18 - 22

Zon A:
Riktvärde 45 dBA ekvivalent ljudnivå
Zon B (bulleranpassning krävs):
Riktvärde 55 dBA ekvivalent ljudnivå

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Ekvivalentnivå över hela tidsperioden.
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Frösö Park

Kartunderlag: ©Metria MS2010/09855
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 > 60
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Källor - kvällar och helger
Uppställning och taxi av flygplan
Reservkraftaggregat
Helikopter på tomgång

Bedömningsgrund
Ljudnivå som inte bör överskridas vid
nya bostäder, helger kl 06 - 18 och
kvällar kl 18 - 22

Zon A:
Riktvärde 45 dBA ekvivalent ljudnivå
Zon B (bulleranpassning krävs):
Riktvärde 55 dBA ekvivalent ljudnivå

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 8 m över mark
Ekvivalentnivå över hela tidsperioden.
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Frösö Park

Kartunderlag: ©Metria MS2010/09855
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 > 60

55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40



Källor - nätter
Uppställning och taxi av flygplan
Reservkraftaggregat

Bedömningsgrund
Ljudnivå som inte bör överskridas vid
nya bostäder, nätter kl 22 - 06

Zon A:
Riktvärde 45 dBA ekvivalent ljudnivå
Zon B (bulleranpassning krävs):
Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Ekvivalentnivå över hela tidsperioden.
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Frösö Park

Kartunderlag: ©Metria MS2010/09855
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Källor - nätter
Uppställning och taxi av flygplan
Reservkraftaggregat

Bedömningsgrund
Ljudnivå som inte bör överskridas vid
nya bostäder, nätter kl 22 - 06

Zon A:
Riktvärde 45 dBA ekvivalent ljudnivå
Zon B (bulleranpassning krävs):
Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 8 m över mark
Ekvivalentnivå över hela tidsperioden.
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Frösö Park

Kartunderlag: ©Metria MS2010/09855
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Källor - teoretisk maxtimme
Uppställning av flygplan (2 st)
Reservkraftaggregat
Helikopter på tomgång (1 st)
Snöröjning

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Ekvivalentnivå över en timme
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Källor - nattetid

Uppstart och taxi av flygplan
(sker 1 - 2 ggr per årsmedelnatt)
Snöröjning
(sker vid behov vintertid)

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Maximal ljudnivå 2 m över mark
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Frösö Park
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Källor - dag och kvällstid

Helikopter på tomgång
Sker nattetid enbart vid utryckning

Frösö Park
Markbuller från flygplatsområdet
Maximal ljudnivå 2 m över mark
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