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Förord
Buller från vägtrafiken står för bland de största miljöstörningarna med konsekvenser för hälsa och 
välbefinnande som människor utsätts för i det moderna samhället. Det är därför angeläget att så långt 
möjligt minska dessa störningar och även att undvika att nya trafikbullerstörningar tillkommer. 

Föreliggande riktlinjer för vägtrafikbuller i Varbergs kommun avser att tydliggöra för politiker, handlägga-
re och allmänhet hur trafikbullerfrågorna ska hanteras i kommunen och att lägga en grund för ett effektivt 
arbete med bullerproblemen. 

Riktlinjerna omfattar både befintliga bullerstörningar och de bullerstörningar som kan uppstå vid nypla-
nering av byggnader eller trafikinfrastruktur. Det finns ett särskilt behov av kommunala riktlinjer för 
trafikbuller vid nybebyggelse på grund av den omfattande nybyggnad och förtätning av bostäder som pla-
neras. 

Synen på hur störande trafikbuller ska hanteras har tidigare skilt sig mellan olika förvaltningar vilket har 
skapat en otydlighet vid handläggningen av bullerfrågor i kommunen. Detta beror till stor del på att det 
har funnits motsättningar mellan de olika lagar som behandlar buller, samt oenighet mellan de ansvariga 
myndigheterna om tillämpningen av dessa lagar. Samarbetet i den särskilt tillsatta bullergruppen har lett 
fram till en gemensam syn på hanteringen av bullerproblem i kommunen. Tillsammans med en föränd-
rad lagstiftning har detta gett väsentligt bättre förutsättningar för arbetet med trafikbuller inom Varbergs 
kommun. 
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Bakgrund
Vägtrafikbuller är en form av omgivningsbuller som beräknas medföra störningar för drygt 1,7  miljoner 
människor i Sverige. Störningarna kan gälla sömn och vila, lyssnande och samtal, inlärning och olika for-
mer av hälsobesvär. I Varbergs kommun utsätts cirka 600 bostadsfastigheter längs kommunala gator och 
vägar för ekvivalenta ljudnivåer över gällande riktvärde utomhus, 55 dBA. 

Målet enligt kommunens översiktsplan (Varbergs kommun, 2010b) är att bullerstörningarna i Varberg 
ska minska och att sunda boendemiljöer skapas. Detta är i linje med kommunens ambitioner att minska 
miljöstörningar och förbättra hälsan. Samtidigt finns det ett omfattande behov av nybebyggelse och förtät-
ning inom områden som kan vara utsatta för trafikbuller. 

För att uppnå översiktsplanens mål och förverkliga kommunens ambitioner beträffande buller är övergri-
pande riktlinjer för vägtrafikbuller ett avgörande, effektiviserande redskap. Föreliggande riktlinjer, som är 
godkända av berörda nämnder, ska tydliggöra för politiker, handläggare och allmänhet hur trafikbuller-
frågorna hanteras i kommunen. Riktlinjerna omfattar såväl befintlig miljö som nyplanering av byggnader, 
vägar och gator. Riktlinjerna hanteras primärt av kommunens förvaltningsövergripande bullergrupp, en 
samarbetsgrupp som med hänsyn till det höga exploateringstrycket är av stor betydelse för att diskutera 
och lösa gemensamma bullerproblem i ett tidigt skede. 

1. Inledning

De befintliga bullerproblemen för bostäder 
längs kommunala gator och vägar inom Var-
bergs stad har kartlagts och etapp 1 har avslu-
tats. En etapp 2 för kommunens hantering av 
de befintliga bullerproblemen, vid vägar som 
man är väghållare för och därmed har rådighet 
över, har antagits (Varbergs kommun, 2014). 
Denna etapp är infogad i riktlinjerna för vägtra-
fikbuller. 

Vid sidan av de befintliga störningarna av tra-
fikbuller är det av största vikt att nya buller-
problem inte tillkommer vid nybyggnad av hus 

eller vägar. I kommunens översiktsplan med en fördjupning för stadsområdet, antagen 2010 (Varbergs 
kommun, 2010a), anges att de av riksdagen beslutade riktvärdena utgör huvudregeln vid nyplanering, 
men att man vid tillämpningen också bör ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rim-
ligt. Den fördjupade översiktsplanen redovisar en omfattande utbyggnad av bostäder i staden fram till år 
2030. Totalt behöver cirka 5 000 nya bostäder byggas, därav uppskattas cirka 1 000 bostäder tillkomma 
genom komplettering och förtätning. Detta understryker värdet av bullerriktlinjer som å ena sidan möjlig-
gör ett samhällseffektivt bostadsbyggande, å andra sidan genom regler och tillämpningsanvisningar för-
hindrar att nya bullerproblem uppstår. 

Behandlingen av bullerfrågorna har tidigare spretat betydligt i kommunen på grund av motsättningar 
mellan olika lagar och brist på lokal samordning. Genom förändrad lagstiftning, tydliga kommunala rikt-
linjer för buller och ett bra samarbete i den kommungemensamma bullergruppen kan bullerfrågorna han-
teras på ett bättre sätt inom kommunen. 
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Avgränsningar
Hela Varbergs kommun omfattas av riktlinjerna för vägtrafikbuller. Mest fokus ligger på Varbergs stad då 
det är främst här kommunen är väghållare. Väghållaransvaret innebär att man ska ha kunskap om bul-
lersituation och genomföra åtgärder där ljudnivåerna från vägtrafiken kan orsaka skada på människors 
hälsa. På landsbygden är oftast staten eller vägföreningar väghållare. Ambitionen är att riktlinjerna även 
ska tillämpas av andra väghållare än kommunen. Riktlinjerna behandlar även buller från järnväg när den 
sammanfaller med buller från väg. 

Riktlinjerna omfattar bostäder, hotell, skolor och övriga typer av lokaler för vilka det är motiverat att be-
akta bullret (dvs som inte är avsedda för bullrande verksamhet). 

Beträffande befintligt buller från järnväg samt buller som kan uppstå på grund av ny- eller ombyggnad av 
järnväg är Trafikverket ensamt ansvarigt och stöder sig därvid på specifika riktlinjer för tågbuller (Banver-
ket och Naturvårdsverket, 1997, samt Trafikverket, T Dok 2014:1021).

Uppgifter beträffande tillämpningen av riktlinjerna för vägtrafikbuller i olika fall och av andra huvudmän 
än kommunen redovisas nedan i en tabell. Med ”T” anges att riktlinjerna ska tillämpas, eventuellt med 
viss inskränkning beskriven i anmärkning. I två fall tillämpas för närvarande andra riktlinjer, i anmärk-
ning beskrivs då likheter eller skillnader jämfört med kommunens riktlinjer. 

Väghållare                                  Tillämpningsfall
Nybyggnation av 
bostäder m fl lokal-
typer

Nybyggnation eller 
väsentlig ombygg-
nad av vägar och 
gator

Befintlig miljö

Kommunen T T T

Trafikverket T1) 2) 3)

Enskild väg T4) T4) T4)

Riktvärden Generellt: 55 dBA ekv.nivå och 70 dBA maxnivå utomhus

Gränsvärden för 
övervägande av bul-
lerskyddsåtgärd

---------------------- ---------------------- Statliga vägar: 
65 dBA ekv.nivå
Varbergs kommun: 
60 dBA ekv.nivå5)

Anmärkningar till tabellen

1. Kommunen ska följa bullerriktlinjerna även vid planering av bebyggelse längs statlig väg (och järn-
väg), men Trafikverket kan ha synpunkter på hanteringen.

2. Nedan i kapitel 5.2 redovisade regler överensstämmer väl med Trafikverkets interna anvisningar (Tra-
fikverket, 2012a). 

3. Här kommer sannolikt under en längre tid att finnas skillnader mellan kommunen och Trafikverket, 
beträffande val av åtgärder i befintlig miljö och ambitionerna att åtgärda befintliga bullerproblem. 

4. Buller är oftast inte ett problem vid enskilda vägar då trafikmängderna är små på dessa vägar. Kom-
munen ska verka för att riktlinjerna där så är nödvändigt tillämpas även i dessa fall. 

5. Se faktarutor ovan kap 1 bakgrund för preciseringar av gränsvärdena.
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Tillämpningsfall – skillnad mellan befintlig miljö och nyplanering
De gällande riktvärdena för vägtrafikbuller är i och för sig desamma i befintlig miljö som vid nyplanering, 
men i realiteten är ambitionerna beträffande ljudmiljön lägre för befintlig bebyggelse. Detta framgår av att 
tillämpade gränsvärden för vidtagande av åtgärder i befintlig miljö är klart högre än motsvarande riktvär-
den (se kap 4). 

Sannolikt kommer ambitionerna att till alla delar uppnå god ljudmiljö under överskådlig tid vara lägre i 
befintlig bebyggelse än vid nyplanering av byggnader eller trafikinfrastruktur. Det uppenbara skälet är att 
vid befintlighet ligger hus, vägar och eventuellt järnväg där de ligger, inom en mer eller mindre fastlagd 
stadsstruktur. Även vid sådan befintlighet kan dock bullerskyddsåtgärder vidtas som förbättrar en del av 
ljudmiljön (dvs framförallt inomhus), men detta kräver betydande resurser från väghållaren. Åtgärderna 
måste därför ske etappvis och sträckas ut under lång tid. 

Ombyggnad av bostad eller annan lokal behandlas inte som ett eget tillämpningsfall utan redovisas som 
ett specialfall under nybyggnation av hus. 

Riktlinjerna för vägtrafikbuller ska medverka till att följande mål uppfylls i de olika tillämpningsfallen: 

• Vid nybyggnation av hus innebär riktlinjerna att en tillfredsställande ljudmiljö skapas. 

• Vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur innebär riktlinjerna att en till-
fredsställande ljudmiljö skapas. 

• I befintlig miljö innebär riktlinjerna att man på längre sikt och i prioritetsordning ska uppnå a)till-
fredsställande ljudmiljö inomhus och b)tillgång till bullerskyddad uteplats. Beträffande c)ljudmiljön 
utomhus i övrigt är det troligen bara i undantagsfall som direkta bullerskyddsåtgärder (dvs normalt 
skärmning) är möjliga eller samhällsekonomiskt motiverade. Här kan mer övergripande åtgärder 
övervägas beträffande trafikmängder, hastigheter, tung trafik, beläggningstyp, tystare fordon och 
däck med mera. 
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2. Hälsopåverkan och störningar av trafikbuller

Buller definieras som oönskat ljud, dvs ljud som människor 
känner sig störda av och helst vill slippa.
Trafikbuller är den miljöstörning som flest människor utsätts 
för i Sverige (Institutet för miljömedicin, 2013). Nära 2 mil-
joner människor uppskattades 2006 vara störda av buller vid 
bostaden, därav drygt 1,7 miljoner från vägtrafik, 225.000 från 
järnväg och 13 000 från flygtrafik (Trafikverket, 2012a). Med 
”störda” menas då människor som är utsatta för dygnsekviva-
lenta ljudnivåer över 55 dBA; vid denna ljudnivå av buller från 
vägtrafik uppger 10-15 % av befolkningen att man är ”mycket 
störda”. Undersökningar visar på ett över tiden ökande antal 

som uppger sig vara störd (Institutet för miljömedicin, 2013), men det är oklart om detta beror på reella 
ökningar av bullret eller om det hänger samman med attitydförändringar. 

Trafikbuller är oftast inte av sådan styrka att det kan orsaka en omedelbar hörselskada eller tinnitus. Dä-
remot kan buller påverka människors hälsa och välbefinnande genom bland annat sömnstörning, effekter 
på talkommunikation, effekter på prestation och inlärning, fysiologiska och psykosociala effekter såsom 
förhöjt blodtryck, ökad andningsfrekvens och ökad utsöndring av stresshormon. Människor reagerar olika 
för buller, vilket gör det svårt att bedöma risken för skada på människors hälsa.  

Ovannämnda fysiologiska effekter med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar som potentiell följd har 
blivit allt mer uppmärksammade under senare år. Sambanden mellan sådana effekter och de ljudnivåer 
människor utsätts för är bara delvis klarlagda. En slutsats i ”Guidelines for community noise” (WHO, 
2000) är att riskerna för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar är förhöjda för människor som un-
der lång tid utsatts för dygnsekvivalenta ljudnivåer om 65-70 dBA eller däröver. Senare tyska studier har 
pekat på ökade risker för hjärtinfarkt vid ljudnivåer över 60 dBA (Trafikverket, 2012b). Även andra sjuk-
domstillstånd har kopplats till buller, t ex visade en dansk studie på ett samband mellan buller vid bosta-
den och diabetes och övervikt (Sörensen M, 2013). 

Av störningar och olägenheter i övrigt från buller står påverkan på sömnen för en stor del. Sömnstör-
ningar kan gälla insomning, uppvaknande och för tidig väckning, men även fysiologisk påverkan utan att 
personen vaknar - på sömndjup, hjärtfrekvens, puls, blodtryck och andning. I laboratorieförsök har väck-
ningseffekter påvisats vid maximala ljudnivåer från 45 dBA och uppåt, men de fysiologiska effekterna kan 
uppträda vid lägre ljudnivåer än så. De olika formerna av sömnstörningar kan resultera i sämre sömnkva-
litet, trötthet och minskad prestationsförmåga. 

Högt buller medför talmaskering och försvårar lyssnande och talförståelse. Ekvivalentnivåer överstigan-
de 55 dBA stör samtal (Stockholms län och Stockholms stad, 2012) – man måste kanske höja rösten eller 
minska avståndet till den man talar med. Bullret stör också koncentration och inlärning. Detta kan särskilt 
påverka barns lärande och utveckling negativt med försämrade skolprestationer som följd (Eriksson C 
m fl, 2013). Beträffande skolgårdar har WHO (WHO, 2000) rekommenderat riktvärdet 55 dBA i ekviva-
lent ljudnivå. 

I rapport (Trafikverket, 2012b) redovisas beräkningar av de samhällsekonomiska kostnaderna för väg-
trafikbuller. Dessa kostnader består till en mindre del av direkta kostnader kopplade till sjukdom och 
produktionsbortfall. Övriga kostnader, alltså den större delen, utgör en värdering av de olika formerna av 
störningar som människor utsätts för och upplever. Dessa kostnader är svårare att sätta ett värde på, en 
indikator är sänkta fastighetsvärden vid höga bullernivåer. Totalt resulterar Trafikverkets kalkyl i årliga 
samhällsekonomiska kostnader för vägtrafikbullret om 8 miljarder kr, varav 6 miljarder kr är kopplat till 
bostadsmiljöer. 



10 (42)

3. Nuvarande bullerproblem, översikt

Enligt bullerberäkningar som hamn- och gatuförvaltningen lät 
utföra 2012 utsätts cirka 600 fastigheter längs kommunala vägar 
och gator för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid fasad. Beräk-
ningsresultat för fastigheter i Varbergs stad redovisas i figur 1. 
Koncentrationer av höga ljudnivåer finns framförallt vid gatorna i 
stadskärnan och längs den ”äldsta genomfarten”, Västra Vallgatan 
med flera gator. Störningar finns också längs delar av Träslövsvä-
gen, Engelbrektsgatan, Västkustvägen och Föreningsgatan. 

Enligt hamn- och gatuförvaltningens bullerkartläggning av Var-
bergs stad utsattes år 2009 ca 40 fastigheter för bullernivåer över 

65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Inom ramen för kommunens åtgärdsprogram, etapp 1, erbjöds under 
åren 2010-2013 dessa fastigheter - i de fall bullerutredning visade att de inte klarade inomhusriktvärdet 
30 dBA ekvivalentnivå - bidrag för att genomföra nödvändiga fasadåtgärder (exempelvis byte av fönster 
och ventiler). 

Förutom de ovannämnda ekvivalenta ljudnivåerna över dygn måste även de maximala ljudnivåerna beak-
tas. Den av kommunen fastställda etapp 2 av åtgärdsprogrammet innefattar ett gränsvärde för utredning 
av trafikbullernivåer och bullerskyddsåtgärder om 80 dBA i maximal ljudnivå utomhus, med fokus på 
att förbättra ljudmiljön på uteplats ner mot riktvärdet 70 dBA. Vidare har man för fastigheter med högre 
ekvivalentnivåer utomhus fokus på att klara riktvärdet 45 dBA i maximal ljudnivå inomhus nattetid. I 
båda fallen får dock värdena överskridas fem gånger under mest utsatt timme dag- och kvällstid respekti-
ve fem gånger under natten (Trafikverket, 2012a; se även ”Överskridanden av maximal ljudnivå” i bilaga 
1 Definitioner). Då den tunga trafiken är mycket begränsad i Varberg både dagtid och nattetid är det dock 
mindre sannolikt att de ovan angivna riktvärdena för maximal ljudnivå överskrids i nuläget. Överskridan-
den kan däremot komma att ske om regionen väljer att öka turtätheten för stadsbussarna. 

Trafikverket är huvudman för de större vägar som passerar genom kommunens serviceorter och på lands-
bygden. Det innebär att det är deras skyldighet att ha kunskap om bullersituationen längs de statliga väg-
arna och att genomföra åtgärder i de fall det krävs för att skydda människors hälsa. På landsbygden är det 
oftast enskilt huvudmannaskap och därmed vägföreningarnas ansvar att ha kunskap om de eventuella, 
troligen små, bullerproblemen och att genomföra nödvändiga åtgärder. 

Bullerstörningar från tågtrafiken återfinns sannolikt till allra största delen längs sträckningen genom sta-
den. Med ombyggnaden av Västkustbanan kommer bullerproblemen till stor del att elimineras genom att 
järnvägen förläggs i tunnel. Där ombyggnaden sker med spåren kvar i marknivå hanteras frågorna kring 
fastigheter som utsätts för höga ljudnivåer i den järnvägsplan som upprättas för ombyggnaden. 
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Figur 1 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer över dygn utomhus vid fasad för bostadsfastigheter belägna 
längs kommunala gator och vägar utifrån dagens förhållanden (2012/2013)

Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2012
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Underlag för riktlinjerna för vägtrafikbuller i Varbergs kommun utgörs av nationella mål och riktvärden, 
relevanta lagar, tillämpningsdokument från ansvariga myndigheter m m. Utredning och analys av detta 
material finns redovisat i bilaga 2. Här redovisas en kort sammanställning – se faktaruta nedan – och 
kommentarer till några av de viktigaste frågorna. 

De nationella målen uttrycker samma inriktning. Den gäller att människor inte utsätts för skadliga ljudni-
våer eller att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Målen är dock inte pre-
ciserade i form av dBA-värden, de anknyter dock mer eller mindre uttalat till de av riksdagen fastställda 
övergripande riktvärdena för trafikbuller. 

Plan- och bygglagen och väglagen omfattar i första hand nya byggnader respektive vägar, men de är 
kopplade till miljöbalken i och med kraven på miljökonsekvensbeskrivning vid betydande miljöpåverkan. 
Miljöbalken behandlar befintlig miljö, t ex byggnader eller vägar, men innehåller också riktlinjer för 
nyplanering genom regler för miljökonsekvensbeskrivningar samt försiktighetsregler (gäller för vägar). 

Vissa potentiella motsättningar vid tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljö-
balken har undanröjts genom förändringar av lagarna från årsskiftet 2014/2015. Tidigare var det möjligt 
att en tillsynsmyndighet i enlighet med bestämmelserna för miljöfarlig verksamhet kunde besluta om 
förelägganden eller förbud beträffande omgivningsbuller från en väg vid en bostadsbyggnad, trots att bo-
staden var uppförd enligt lagakraftvunnen detaljplan. Med den nya lagstiftningen ska detta normalt inte 
längre kunna ske, förutsatt att det i detaljplanens planbeskrivning eller i ett bygglov eller förhandsbesked 
har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. 

Från nyare forskning, undersökningar och erfarenheter av modernt bostadsbyggande i 
bullerutsatta områden kan följande slutsatser dras: 

• Det är viktigt att kunna sova med öppet fönster. 
• Det är mycket viktigt att huset har en tyst eller ljuddämpad sida mot vilken merparten av bostadsrum-

men är orienterade. 
• Ljudnivån på husets bullriga sida har ingen avgörande betydelse för graden av störningar förutsatt hög 

akustisk kvalitet inomhus och vid husets tystare sida. 
• Det är viktigt med låga ljudnivåer inomhus, ljudklass B i stället för C enligt svensk standard förordas. 
• Ljudmiljön på uteplats är mycket viktig. 

4 Mål, riktvärden, lagstiftning och praxis - sammanfattning
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Mål, riktvärden, lagar, tillämpningsdokument m.m. för trafikbuller 
Nationella mål 
Miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, transportpolitiska mål, folkhälsomål. 
Miljökvalitetsmålet (generationsmålet) för god bebyggd miljö innefattar att ”människor inte utsätts 
inte för skadliga […] ljudnivåer…”. 

Övergripande riktvärden 
Prop 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Riktvärden för vägtrafikbuller vid bostäder

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
 70 dBA maximalnivå på uteplats vid fasad

Riktvärdena gäller generellt men kan vara mer eller mindre svåra att uppnå i olika situationer. Vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av vägar bör rikt-
värdena normalt inte överskridas. 

Gränsvärden för åtgärder mot trafikbullerstörningar i befintlig bostadsbebyggel-
se vid statliga vägar
 Etapp 1:  65 dBA ekvivalentnivå utomhus

 Etapp 2: Ej fastställd, men åtgärder vidtas för närvarande med hänsyn även till   
   gränsvärdet 80 dBA maximalnivå utomhus, vidare tillämpas gränsvärdet   
   65 dBA ekvivalentnivå för ljudmiljön på uteplatser. 

Lagstiftning 
• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
• Miljöbalken. Behandlar bland annat miljöfarlig verksamhet, dvs användning av mark, byggnader 

eller anläggningar som kan medföra olägenhet för omgivningen genom t ex buller. 
• Plan- och bygglagen. Anger regler för hänsynstagande till buller vid nyplanering av bebyggelse och 

ansökan om bygglov för ny- eller ombyggnad. 
• Väglagen. Anger regler för hänsynstagande till buller vid ny- eller ombyggnad av väg. 

Tillämpningsdokument
• Naturvårdsverket
• Boverkets allmänna råd
• Trafikverket
• Folkhälsomyndigheten
• Boverkets byggregler
• Svensk standard

Prejudicerande rättsfall 
Slutsatser av forskning, undersökningar och erfarenheter beträffande modernt bostadsbyggande i bul-
lerutsatta områden .
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Nybyggnation av bostäder, skolor och andra lokaler

Kommentarer till nedan angivna regler redovisas inom ram och med kursivstil. Bland annat kom-
menteras om angiven regel avviker från de mest använda nationella tillämpningsdokumentet eller 
annan etablerad praxis. 

Bostäder
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Den 1 juni 2015 trädde förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. Trafikbuller-
förordningen med riktvärden för trafikbuller ska tillämpas i mål och ärenden påbörjade från och med den 
2 januari 2015
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad

• 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anord-
nas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvm bör bullret inte överstiga 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Om 55 dB(A) överskrids bör:
• minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

inte överskrids vid fasaden och

• minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte över-
skrids mellan kl 22.00-06.00 vid fasaden

• Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids bör nivån dock inte över-
skridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00

5. Riktlinjer för trafikbuller i Varbergs kommun

Allmänt
Dessa riktlinjer omfattar följande typer av 
lokaler:

• Bostäder inklusive studentlägenheter, fö-
retagslägenheter och fritidshus

• Hotell och restauranger
• Undervisningslokaler för gymnasial och 

högre utbildning, skolor, förskolor och 
fritidshem

• Vårdlokaler
• Kontorslokaler

Vid all planering och vid nybyggnation av bostäder ska utgångspunkten vara att grundkravet enligt 
3 § i förordningen (2015:216) ska klaras. Först efter utredning som visar att detta inte är möjligt, 
trots tänkbara skyddsåtgärder eller alternativa placeringar eller utformningar av byggnaderna, ska 
undantagen enligt förordningens 4 § tillämpas.
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Regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida trans-
porter
Genom riksdagens beslut om propostion 1996/97:53 ska följande riktvärden för trafikbuller gälla vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör in-
riktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentni-
vå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Ekvivalentnivå respektive maximalnivå, se definitioner i bilaga 1. 

Ljudmiljö inomhus
Standardkraven i Boverkets byggregler för bullerutsatta miljöer är ljudklass C, vilket motsvarar 30 
dBA, ska gälla även i Varbergs kommun. 

Ljudmiljö offentliga platser
Ljudmiljön vid offentliga platser där människor vistas (torg, parker) bör inte försämras till följd av 
oönskad ljudreflektion. Vid bullerutsatta lägen ska behovet av absorberande material övervägas.

Ytterligare åtgärder bör inriktas på källan och ingå i det löpande arbetet för en bättre ljudmiljö i be-
fintliga områden utsatta för trafikbuller enligt beslutade åtgärdsetapper. Se kapitel 5 ” Befintlig miljö 
vid bostäder, skolor och andra lokaler”. 
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Ombyggnad av bostäder och övriga lokaler
Ovan redovisade krav på ljudnivå inomhus vid uppförande av nya byggnader ska eftersträvas även vid 
ombyggnad och vid ändrad användning. Motiv för att inte tillgodose kraven fullt ut kan vara att hänsyn 
behöver tas till byggnadens kulturvärden eller dess arkitektoniska och estetiska värden. 

Möjligheterna att uppnå nybyggnadskraven på ljudmiljö även utomhus bör övervägas, särskilt 
beträffande uteplats. 

Utredning och beräkning av ljudnivåer
Metodik och förutsättningar vid bullerutredning och beräkning av ljudnivåer i detaljplaneskedet och even-
tuellt även i bygglovskedet redovisas i bilaga 3. 

Inomhus, i hotell, restauranger, undervisningslokaler inklusive förskolor och fritidshem, vårdlokaler 
samt kontorslokaler, gäller generellt krav enligt Boverkets Byggregler. Dessa föreskriver att ljudklass C i 
Svensk Standard SS 25268 ska uppnås, alternativt att annan åtgärd vidtas som ger motsvarande ljudmiljö. 

Övriga lokaler
Inga särskilda krav ställs på ljudmiljön utomhus för hotell, restauranger, vårdlokaler och kon-
torslokaler. 

För skolor, förskolor och fritidshem får på skolgårdar och lekplatser den ekvivalenta ljudnivån över 
dygn inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån inte överskrida 70 dBA mer än fem gånger un-
der mest utsatt timme dagtid. På skol- och förskolegårdar där undervisning sker bör det finnas en avgrän-
sad yta som uppfyller ekvivalentnivån 50 dBA. 

Inom parker och rekreationsytor nära bebyggelse bör, inom huvuddelen av området, den ekviva-
lenta ljudnivån över dygn inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån inte överskrida 70 dBA mer 
än fem gånger under mest utsatt timme dag- och kvällstid.

Motsvarar praxis, se bilaga 2 4.1.

Överensstämmer i stort med Naturvårdsverkets och Trafikverkets syn. 
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Ny eller väsentlig ombyggnad av väg eller gata
För nybyggnation och väsentlig ombyggnad av väg gäller ett regelsystem, redovisat nedan. Vid tillämpning 
kan dock i vissa fall hänsyn behöva tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ombygg-
nad av väg eller gata, som inte är nybyggnad eller kan definieras som väsentlig ombyggnad, behandlas 

som befintlig miljö, se ”Befintlig miljö vid bostäder, 
skolor och andra lokaler”. 
Till väsentlig ombyggnad räknas enligt Trafikver-
kets definition ”sådana åtgärder som är så omfat-
tande att det åtminstone är fråga om omläggning 
av väg i delvis ny sträckning, dvs fråga om väsent-
liga justeringar av vägen i plan eller profil. Även 
en väsentlig breddning, t ex tillbyggnad av breda 
vägrenar eller av ytterligare körfält bör i detta fall 
betraktas som väsentlig ombyggnad. Oftast är det 
i sådana fall fråga om så omfattande åtgärder att 
nybyggnadsstandard i huvudsak uppnås.” 

Därtill gäller för Varberg att syftet med åtgärden 
ska beaktas vid bestämmande av om denna innebär 
en väsentlig ombyggnad. Om åtgärden syftar till att 
möjliggöra ökad trafikmängd ska riktvärdena för 
nybyggnation och väsentlig ombyggnad övervägas. 

Inomhus gäller för bostäder riktvärdena 30 dBA i ekvivalent ljudnivå över dygn och 45 dBA i maximal 
ljudnivå som får överskridas med högst 10 dBA fem gånger nattetid. Dessa riktvärden får inte överskridas. 
För skolor gäller i undervisnings- och föreläsningslokaler riktvärdet 30 dBA i ekvivalent ljudnivå över 
dygn och riktvärdet 45 dBA i maximal ljudnivå. För övriga lokaler får åtgärderna inte leda till att de nedan 
angivna riktvärdena väsentligt överskrids. 

Utomhus gäller för bostäder (vid fasad och på uteplats) och på skolors, förskolors och fritidshems skol-
gårdar och lekplatser riktvärdena 55 dBA utomhus i ekvivalent ljudnivå över dygn samt 70 dBA i maximal 
ljudnivå som får överskridas fem gånger under mest utsatt timme dag- och kvällstid. 
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Befintlig miljö vid bostäder, skolor och andra lokaler 
Åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller i befintlig miljö

I Varbergs kommun har detta inneburit att alla bostäder med mer än 65 dBA ekvivalentnivå har erbjudits 
bidrag till fasadåtgärder. Detta program för bullerskyddsåtgärder, som motsvarar statens etapp 1, avsluta-
des 2012. 

Enligt riksdagsbeslutet skulle den första etappen av statens åtgärdsprogram genomföras snarast och 
sedan fortsättas av en andra etapp. Det är dock oklart om beslut kommer att fattas om en etapp 2 av 
åtgärdsprogrammet. Den nationella samordnaren för buller och vibrationer på Trafikverket hänvisar i 
stället till den nationella planen för transportsystemet 2014-2025, underlagsrapporten åtgärdsområden 
för bättre miljökvalitet i transportsystemet (Trafikverket, 2013b). I avsnittet om buller redovisas där en 
utvidgning av bullerskyddsåtgärderna jämfört med etapp 1, dels genom att hänsyn tas även till maximala 
ljudnivåer vid bedömning av erforderliga fasadåtgärder, dels genom att åtgärder vidtas även i syfte att 
skapa en skyddad uteplats eller en skyddad utomhusmiljö för bostäder med mer än 65 dBA ekvivalentnivå 
utomhus. Bullerskyddsåtgärder inriktas också mot skolor och mot vård- och omsorgslokaler. Arbete enligt 
dessa utvidgade riktlinjer pågår sedan något år. 

I Varbergs kommun fattade hamn- och gatunämnden beslut i juni 2014 om etapp 2 av bullerskyddsåtgär-
der för bostäder och skolor. Beslutet ger underlag för nedan redovisade regler för vägtrafikbuller i befintlig 
miljö. 

I riksdagens beslut om minskat buller invid trafikinfrastrukturen 
(Prop 1996/97:53; se närmare i bilaga 2, kapitel 1.2 ) ingick ett 
åtgärdsprogram mot störningar i befintlig bebyggelse av trafik-
buller från statlig trafikinfrastruktur. Åtgärderna skulle syfta till 
att på sikt uppnå de generella riktvärdena inomhus, 30 dBA ekvi-
valentnivå och 45 dBA maximalnivå nattetid. I en första etapp 
avsåg åtgärdsprogrammet de bostadsfastigheter som exponeras 
för ekvivalentnivåer utomhus om 65 dBA och däröver från väg-
trafikbuller. 

Riksdagsbeslutet om bullerskyddsåtgärder omfattade alltså stat-
lig infrastruktur, däribland vägar. Många kommuner har emeller-
tid följt efter och med varierande ambitionsnivå vidtagit åtgärder 
för befintlig miljö längs kommunala gator och vägar. Detta får i 
första hand ses som en harmonisering oberoende av vem som är 
ansvarig för trafikbullret, men det har också funnits incitament i 
form av bland annat statsbidrag till inventering av vägtrafikbuller 
längs kommunala vägar. 

Gränsvärden för åtgärder mot trafikbullerstörningar vid befintliga bostäder och skolor i 
Varbergs kommun

Fastställda gränsvärden för bullerutredning och behovsbedömning av åtgärder i etapp 2: 

• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus, med fokus på att klara gällande riktvärden inomhus 

• 65 dBA ekvivalentnivå och/eller 80 dBA maximalnivå utomhus, med fokus på att förbättra  
 ljudmiljön på uteplats 

• 55 dBA ekvivalentnivå på skolgård och lekplats 



19 (42)

Bostäder och skolor, regler
Varbergs kommun har genomfört en kartläggning av bostäder som utsätts för höga trafikbullernivåer vid 
fasad. Dessa redovisas i en bullerdatabas som uppdateras vid större förändringar av trafikmängd, has-
tighet, tung trafik eller vägbeläggning. När trafikbullernivåerna överskrider nedanstående gränsvärden 
ska en bullerutredning göras. Beroende på resultatet av utredningen ska erforderliga och lämpliga buller-
skyddsåtgärder vidtas. 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus vid fasad för bostäder, med fokus på att klara gällande 
riktvärden inomhus (30 dBA ekvivalent ljudnivå över dygn och 45 dBA i maximal ljudnivå nattetid 
som får överskridas högst fem gånger per natt), 

Angivet gränsvärde för bostäder som ska omfattas av krav på utredning och eventuella bullerskydd-
såtgärder är lägre än det Trafikverket använder (=65 dBA, hänsyn tas dock även till höga maximal-
nivåer). Fokus för åtgärderna är däremot samma, att klara gällande inomhusriktvärden. 

Även om gränsvärdet överskrids kan bullerutredningen komma fram till att inomhusriktvärdena 
klaras, i så fall oftast därför att byte till treglasfönster med god ljudisolering har skett. Då utredning-
en visar att ljudnivåerna inomhus överskrider riktvärdena erbjuds fastighetsägaren bidrag till åt-
gärder för att förbättra fasadens ljudisoleringsförmåga, normalt genom insättande av tilläggsrutor 
eller i vissa fall byte av fönster samt eventuellt åtgärder på luftdonen utifrån fastställda medel. 

• 65 dBA ekvivalent ljudnivå över dygn och/eller 80 dBA maximal ljudnivå mer än 5 ggr/timme utom-
hus vid fasad för bostäder, med fokus på att förbättra ljudmiljön på uteplats (ned mot 55 dBA i ekviva-
lent ljudnivå respektive 70 dBA i maximal ljudnivå), 

Överensstämmer i stort sett med den regel för uteplatser som Trafikverket tillämpar. 

När det gäller bullerskyddsåtgärder för ljudnivåerna utomhus i befintlig miljö kommer kommunen 
i första hand att arbeta med övergripande, kostnadseffektiva åtgärder såsom att sänka hastighets-
gränserna. Om uteplats inte kan förläggas till husets tystare sida och om det finns behov av annan 
åtgärd som t ex bullerskärm ska nyttor och kostnader beräknas för åtgärden och en bedömning gö-
ras av om denna är samhällsekonomiskt rimlig. 

• 55 dBA ekvivalent ljudnivå över dygn på skolgård och lekplats. 

Överensstämmer i huvudsak med Trafikverkets preliminära riktlinjer för hur bullriga skolmiljöer ska 
åtgärdas (Trafikverket, 2014c, WHO, 2000). 
Motivet för att sänka ljudnivåerna på lekytor och skolgårdar är främst den forskning som visar att 
barnens lärande och utveckling påverkas negativt av bullret. 

Övriga lokaler
För övriga lokaler beaktas endast ljudnivåerna inomhus. 

Beträffande bullerskyddsåtgärder för övriga lokaler i befintlig miljö fattas beslut från fall till fall. Skäl för 
att vidta åtgärder kan vara bland annat att inomhusnivåerna är höga och att det finns särskilda behov av 
sänkningar av ljudnivåerna t ex i lokaler för vård- och omsorgsboende. 
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Bilaga 1 
Definitioner 
Definitionerna är i flertalet fall hämtade (men inte citerade) från den nationella samordningsgruppens 
redovisning av ”Gemensamma definitioner och begrepp” (Naturvårdsverket, 2014c). De markeras med 
(S). Även Boverket, 2008 anges i några fall som källa: (B). Vissa allmänna begrepp kan återfinnas i hand-
böcker. 

Buller Oönskat ljud

dB Ljudnivå anges med en logaritmisk decibel-skala där 
0 dBA är lägsta uppfattbara ljudnivå och ca 120 dBA 
motsvarar människans smärtgräns. En ökning med 
3 dBA motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljud-
nivån (t ex orsakad av en fördubblad trafikmängd). Vad 
avser trafikbuller upplevs en ökning av ljudnivån med 
8-10 dBA som en fördubbling av ljudnivån. I genomsnitt 
innebär en höjning av ljudnivån med 1 dBA att upplevda 
störningar ökar med 15-20 %. 

dB(A) eller dBA Med tillägget A menas ett dB-mått som är anpassat till 
den mänskliga hörselns lägre känslighet för låga och 
höga frekvenser. 
 

Ekvivalent ljudnivå, dBA En form av genomsnittsvärde (egentligen energimedel-
värde) av buller som varierar över en viss tid, t ex över 
ett dygn eller över en del av ett dygn. 

Dygnsekvivalent ljudnivå Avser ekvivalent ljudnivå under ett årsmedeldygn, dvs 
baserat på genomsnittlig dygnstrafik under hela året. (S)

Tidsperioder För trafikbuller definieras dygnets delar på följande sätt: 
Dag: kl 06-18, kväll: kl 18-22, natt: kl 22-06. (S) 

Maximal ljudnivå, dBA Med maximal ljudnivå (LAmax) avses den högsta ljudni-
vån i samband med en enskild bullerhändelse under en 
viss tidsperiod (t ex enskild bil- eller tåg-passage). Tids-
vägning Fast används vid mätningar. (S) 

Överskridanden av maximal 
ljudnivå

Gällande riktvärden för maximal ljudnivå får enligt an-
svariga myndigheter överskridas ett visst antal gånger. 
Riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid får överskridas 
med högst 10 dBA fem gånger per natt. (B). Riktvärdet 
för maximal ljudnivå på uteplats får överskridas fem 
gånger under mest utsatt timme dag- och kvällstid i 
medeltal under året; beräkningen av antalet överskri-
danden baseras på maxtimtrafiken dagtid. 12)
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Frifältsvärde vid fasad Begreppet vid fasad avser ett frifältsvärde eller ett till 
frifältsvärde korrigerat värde. Med frifältsvärde avses en 
ljudnivå som inte är påverkad av reflektion från den fa-
sad beräknings- eller mätpunkten ligger vid. (Ljudnivån 
två meter framför fasad är 3 dBA högre än frifältsvärdet, 
och direkt mot fasad är ljudnivån 6 dBA högre än fri-
fältsvärdet). (B)

Bostadsrum Bostadsrum definieras som alla rum i bostaden för per-
manentboende och fritidshus där en låg ljudnivå efter-
strävas. Här ingår rum för sömn och vila, rum för daglig 
samvaro (t ex vardagsrum) och matrum som används 
som sovrum. Kök i öppen planlösning räknas som bo-
stadsrum. Däremot räknas inte kök, hall och tvättstuga 
som bostadsrum. Förråd och källare räknas som biut-
rymme. (S) 

Undervisningslokaler Undervisningslokaler definieras som de rum där under-
visning bedrivs och där en låg bullernivå eftersträvas. 
Med undervisningslokaler avses alla skolformer från för-
skola och uppåt. (S) 

Vårdlokaler Med vårdlokaler avses alla de rum i en vårdinrättning 
där vistelse sker tillfälligt. Här ingår rum för sömn och 
vila samt rum för daglig samvaro. För vårdlokaler gäller 
samma rekommendationer för ljudmiljön inomhus som 
för permanenta boenden. Vid vårdcentraler, dagmottag-
ningar etc finns inte samma motiv att eftersträva en låg 
ljudnivå. (S) 

Uteplats Uteplats är ett iordningsställt område/yta såsom altan, 
terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning 
till bostadshus, fritidshus eller vårdlokal. Mark- och 
planteringsåtgärder (trall, betongplattor, skärmskydd 
etc) finns normalt, men inte nödvändigtvis, på uteplat-
sen. (S). Riktvärden för ljudnivå på uteplats avser fri-
fältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. (B)

Skolgård Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola 
eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där 
eleverna vanligen tillbringar sina raster eller där peda-
gogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för lek, 
vila eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god 
och möjliggöra den tänkta verksamheten. (S)

Frilufts-, rekreations- och tys-
ta områden

Med tysta områden avses områden där ljud från naturen 
dominerar områdenas ljudlandskap. Med frilufts- och 
rekreationsområde avses område i översiktsplan för det 
rörliga friluftslivet eller andra områden som används 
mer frekvent för friluftsliv och rekreation där naturupp-
levelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör 
en särskild kvalitet. Vad som är god ljudmiljö i parker 
och andra rekreationsområden inne i tätorter är bland 
annat beroende av bakgrundsnivån på platsen. (S)
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Permanent boende Riktvärdena för permanenta boenden (bostäder) gäller 
också för studentbostäder, boende för asylsökande, bo-
ende för personer med särskilda behov med flera. (S). 
Även företagslägenheter räknas normalt som ett perma-
nent boende. (B) 

Tillfälligt boende Tillfälligt boende avser ett boende under en kortare tid 
på t ex hotell, pensionat, vandrarhem, campingplatser 
med mera. Det finns inga rekommendationer för ljud-
miljön utomhus för tillfälligt boende. (S)

Huvudregeln Vid planering av nya bostäder tillämpas i första hand 
huvudregeln. Den innebär att planen ska säkerställa att 
bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan ut-
formas så att de av riksdagen beslutade riktvärdena för 
trafikbuller utomhus, 55 dBA ekvivalentnivå (vid fasad 
och på uteplats) och 70 dBA maximalnivå (på uteplats), 
uppfylls. Vidare ska planen säkerställa att kraven i Bo-
verkets byggregler uppfylls. (B)

Avstegsfall
Bostadshus eller bostadsbebyggelse där avsteg görs från 
de av riksdagen antagna riktvärdena för trafikbuller. Får 
övervägas inom vissa områden, vidare ställs då särskilda 
krav på utformning av huset och/eller bebyggelsen med 
hänsyn till bullret. (B)

Bullrig sida Den mest trafikexponerade sidan av ett bostadshus, där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån är högst och dessutom 
överstiger 55 dBA. Begreppet används vid tillämpning av 
avstegsfall. 

Tyst sida Tyst sida är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå 
som är lägre än 45 dBA frifältsvärde mätt som en total-
nivå – det vill säga det sammanlagda bullret från olika 
källor, t ex trafik, fläktar och eventuell industri. Den tys-
ta sidan bör därtill vara visuellt, funktionellt och akus-
tiskt attraktiv att vistas på. Även maximalnivån 70 dBA 
gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida. (S)

Ljuddämpad sida Ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mel-
lan 45 och 50 dBA frifältsvärde som en totalnivå – det 
vill säga det sammanlagda ljudet från olika källor, till 
exempel trafik, fläktar och eventuell industri. Även max-
imalnivån 70 dBA bör uppfyllas på ljuddämpad sida. (S)
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Måttligt ljuddämpad sida Med måttligt ljuddämpad sida menas att den dygnsekvi-
valenta ljudnivån är 50-55 dBA (se även definitionerna 
för tyst och ljuddämpad sida). Begreppet kan också an-
vändas i de fall då det är osäkert vilken ljudnivå som kan 
uppnås på den sida av huset som inte är trafikbullerex-
ponerad. (S)

Gränsvärde och riktvärde Ett gränsvärde för ljudnivå får inte överskridas. Ett rikt-
värde för ljudnivå bör inte överstigas, men kan under 
vissa omständigheter få överskridas (se t ex hänsynsre-
geln i miljöbalken 2 kap 3 § och de av riksdagen antagna 
riktvärdena för trafikbuller). 
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Bilaga 2 
Mål, riktvärden, lagstiftning och praxis 
1 Övergripande mål och riktvärden
Övergripande mål
Av de övergripande mål som samhället ställt upp och som berör buller, bör i första hand de svenska mil-
jömålen nämnas. Miljökvalitetsnormer för buller och mera sektorsinriktade mål har också fastställts. 

Miljökvalitetsmålen utgår från att ”det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.” (Prop 2009/10:155). Miljökvali-
tetsmål finns preciserade inom 16 olika områden varav ”god bebyggd miljö” innefattar bland annat buller. 

”Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att […] 
människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller 
andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker […]” (Miljödepartementet, 2012). Innebörden av precise-
ringen är att skada orsakad av bland annat buller så långt som möjligt bör undvikas (Prop 2009/10:155). 
Grunden för att fastställa vad som är skadlig nivå bör enligt propositionen vara en vetenskapligt baserad 
riskbedömning, denna kan komma att förändras över tiden beroende på nya vetenskapliga rön. Någon 
precisering av vilka ljudnivåer som kan vara skadliga görs inte, men de av riksdagen antagna riktvärdena 
för trafikbuller (se nedan) anvisas bland annat för tillämpning vid nybyggnation. 

Vad gäller förtätning av bebyggelse redovisas energi- och resurseffektivitet med flera skäl för, samtidigt 
påpekas att förtätning kan medföra ökat buller. (Prop 2009/10:155). Problem måste uppmärksammas på 
ett tidigt skede så att acceptabla avvägningar kan göras, därvid hänvisas till (Boverket, 2008). 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller anger att ”Genom kartläggning av omgivningsbuller 
samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte 
medför skadliga effekter på människors hälsa.” (Förordning om omgivningsbuller). Kraven på kartlägg-
ning och åtgärdsprogram omfattar enligt de gällande miljökvalitetsnormerna större statliga vägar och 
järnvägar samt kommuner med mer än 100.000 invånare. Varbergs kommun berörs därmed inte förutom 
genom att väg E6 och Västkustbanan omfattas av kraven. Någon precisering av vilka ljudnivåer från om-
givningsbuller som ”medför skadliga effekter på människors hälsa” görs inte. 

Transportpolitiska mål, fastställda av riksdagen 2009, innefattar hänsynsmål för miljö och hälsa 
(Prop 2008/2009:93). Transportsektorn ska medverka till minskad ohälsa till följd av bland annat trafik-
buller. 

Folkhälsomål. Av de elva fastställda folkhälsomålen berörs buller av mål 5, Sunda och säkra miljöer och 
produkter. 

Övergripande riktvärden
Bland skälen för förslaget till riktvärden angavs att ”riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål”. 
Samtidigt är det stor skillnad på möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika situationer, varför 
tillämpningen av riktvärdena till en början kommer att skilja. En utgångspunkt är därvid att riktvärdena 
bör klaras vid nybyggnad av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar 
så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
Den slutsats som kan dras av resonemanget i propositionen (och som ibland har ifrågasatts) är att riktvär-
dena är generella. Även i befintlig miljö utgör således riktvärdena mål beträffande trafikbullret, men att i 
sådana fall uppnå målen får ses som en mer långsiktig ambitionsnivå. 
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I riksdagsbeslutet ingår också ett åtgärdsprogram mot störningar av trafikbuller från statlig infrastruktur 
i befintlig bebyggelse. Åtgärderna ska syfta till att uppnå ovan redovisade inomhusriktvärden och genom-
föras i etapper. För befintlig miljö är således ljudnivåerna inomhus klart prioriterade i beslutet. 

En första etapp av åtgärdsprogrammet preciseras i riksdagsbeslutet, den omfattar de bostadsfastigheter 
som exponeras för trafikbuller om 65 dBA ekvivalentnivå utomhus eller däröver. Något beslut om etapp 
2 har inte fattats, men de bullerskyddsåtgärder Trafikverket genomför i befintlig miljö har under hand 
utvidgats. Ett gränsvärde för maximal ljudnivå om 80 dBA eller däröver tillämpas numera vid sidan av 
gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå. Vidare pågår arbete med att förbättra ljudmiljön på uteplats när ljud-
nivån är 65 dBA eller däröver. 

2 Lagstiftning
De lagar som är styrande för att beakta och eventuellt vidta skyddsåtgärder mot trafikbuller är miljöbal-
ken, plan- och bygglagen samt väglagen. Som tidigare nämnts har det funnits vissa potentiella motsätt-
ningar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken, men i och med de förändringar av dessa författningar 
som har trätt i kraft den 2 januari 2015 avses motsättningarna vara undanröjda. Följande redovisning ut-
går från den nya lagstiftningen. 

2.1 Miljöbalken
Miljöbalken (MB) innehåller följande punkter av stor relevans för hanteringen av bullerfrågor: 

• 2 kap 3 §. Detta är en generell hänsynsregel som anger att den som avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighets-
mått som behövs med hänsyn till risken för skada eller olägenhet för människors hälsa. 

• 5  kap 1-3 Här finns grunder för utfärdandet av förordningar om miljökvalitetsnormer (bland annat 
beträffande omgivningsbuller) samt bestämmelse om att myndigheter och kommuner ska följa nor-
merna. 

• 6 kap behandlar miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, som ska ligga till grund 
för ställningstagande till dels verksamheter och åtgärder, dels planer och program. 

• 9 kap behandlar miljöfarlig verksamhet, med vilket avses bland annat ”användning av mark, bygg-
nader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller […]” 
(1 §). 
”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” (3 §). 

• 26 kap. ”En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska följas […]” (9 §). 

I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad får tillsynsmyndigheten inte besluta om före-
lägganden eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen eller i bygglovet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider 
dessa värden. 

Trots första stycket får förelägganden eller förbud beslutas om det med hänsyn till de boendes hälsa 
finns synnerliga skäl för det. […]” (9a §; ny paragraf från 2 januari 2015). 

Kommentar. Denna paragraf 9a utgör alltså ett nytillskott i miljöbalken. Den torde i praktiken 
innebära (i planfallet och som regel) att om beräknade bullervärden redovisats för en viss bostads-
byggnad i planbeskrivning till en (lagakraftvunnen) detaljplan och omgivningsbullret inte översti-
ger dessa värden, så får tillsynsmyndigheten inte besluta om förelägganden eller förbud i enlighet 
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2.2 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) behandlar buller under bland annat följande punkter:

• 1 kap 4 §. Med omgivningsbuller avses buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och 
vägar. (definitionen är ny från 2015). 

• 2 kap 6a §. ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader  
 1.  lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att före  
            bygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och 

  2.  utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till   
      möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedöm-
ning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.” 

Kommentar. Detta är en ny paragraf som gäller från 2015. Det bör observeras att olägenhet för männ-
iskors hälsa nu definieras identiskt likt som i 9 kap 3 § miljöbalken. 

• 2 kap 10 §. Vid planläggning och i andra ärenden enlig PBL ska miljökvalitetsnormer utfärdade enligt 
5 kap miljöbalken följas. 

• 4 kap 12 §. I en detaljplan får kommunen bestämma skyddsåtgärder för att motverka störningar från 
omgivningen och – om det finns särskilda skäl för det – bestämma högsta tillåtna störningar genom 
buller. 

• 4 kap 14 §. I en detaljplan får kommunen bestämma att bygglov får ges endast om åtgärder som före-
bygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. (nytillskott från 2015). 

• 4 kap 33a §. ”Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det 
inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade 
värden för omgivningsbuller 
1. vid bostadsbyggnadens fasad, och 
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” 

Kommentar. Detta är en ny paragraf från 2015. I författningskommentar till paragrafen (Prop 
2013/14:128) ges anvisningar för hur bullerberäkningarna ska utföras. Dessa har infogats eller tagits hän-
syn till i bilaga 3 som behandlar bland annat metodik och förutsättningar vid ljudnivåberäkningar. 

• 9 kap 40 §. Vid bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför detaljplanelagt 
område gäller motsvarande bestämmelser som i 33a § för planering. (nytillskott från 2015). 

• Det bör observeras att hänsynsregeln i 2 kap 3 § miljöbalken inte gäller i PBL-sammanhang. 

med 26 kap 9 §. Om boende i denna bostadsbyggnad klagat på bullret från t ex en väg och detta 
skulle ha kunnat bedömas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 §, så undanröjs därmed risken 
för att väghållaren får ett föreläggande emot sig. Risker av detta slag har tidigare befarats av Tra-
fikverket, vilket lett till att man varit restriktiva vid tillämpningen av avstegsfall (se även kapitel 3 i 
bilaga 2). 

Vid ett sådant klagomål ska tillsynsmyndigheten enligt författningskommentar till 26 kap 9a § 
(Prop 2013/14:128) kontrollera om det aktuella omgivningsbullret överstiger de beräknade buller-
värdena. Bestämmandet av omgivningsbullret ska då ske med samma beräkningssätt och metod 
som kommunen använt vid sina tidigare bullerberäkninga
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2.3 Väglagen
Väglagen berör indirekt buller under följande punkter:

• 3a §. Vid prövning av ärenden enligt väglagen tillämpas 2-4 kap miljöbalken (inkluderar bland an-
nat hänsynsregeln) och 5 kap 3 § miljöbalken (om att miljökvalitetsnormer ska följas). Vidare ska 
fastställande av vägplan jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken, vilket innebär att 
6 kap miljöbalken om miljökonsekvensbeskrivningar ska tillämpas. 

• 16a §. Vägplanen ska innehålla uppgifter om de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas 
för att förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen. 

Riktvärden för trafikbuller Regeringens propostion 1996/97:53, Infrastrukturin-
riktning för framtida transporter

 Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bo  
 stadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

 Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad  
 som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras  
 till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

 Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus   
 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Ekvivalentnivå respektive maximalnivå, se definitioner i bilaga 1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Källa: Prop. 1996/97:53, beslutad av riksdagen 1997. 
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3 Tillämpningsdokument
3.1 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter i hur de ska an-
vända miljöbalken, t ex vid bedömning av klagomål (Naturvårdsverket, 2014a). Naturvårdsverket anvisar 
som ”riktvärden för buller från vägar och järnvägar” vid nybyggnad av bostäder och infrastruktur de av 
riksdagen antagna riktvärdena för trafikbuller (se kap 1, Övergripande riktvärden). Frågan om avsteg 
från de generella riktvärdena berörs inte på hemsidan. 

Därutöver anser Naturvårdsverket att följande värden ska eftersträvas:

• Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn.
• Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för vardagsmedel-

dygn.

3.2 Boverkets allmänna råd
Boverket redovisar i (Boverket, 2008) allmänna råd, kommentarer till råden samt omfattande underlags-
material beträffande planering av bostäder i områden som är utsatta för buller från väg- och spårtrafik. De 
allmänna råden anknyter till plan- och bygglagen, 2 kap 5 §.

Rapporten innehåller inledningsvis ett värdefullt avsnitt med definitioner. Som huvudregel för planering 
av nya bostäder anges riktlinjer som överensstämmer med de av riksdagen antagna riktvärdena för trafik-
buller. Avsteg från huvudregeln ”bör kunna övervägas: 
Tre olika avstegsfall definieras med avseende på den ekvivalenta ljudnivån vid bostadens mest bullriga 
sida: 55-60 dBA, 60-65 dBA och över 65 dBA. Avstegsfallen innebär i princip att högre ljudnivå än 55 dBA 
accepteras på husets ”bullriga sida” förutsatt att huset får en ”tyst sida” med högst 45 dBA vid fasad eller 
åtminstone en ”ljuddämpad sida” med 45-50 dBA vid fasad (i vissa undantagsfall och i begränsad om-
fattning upp till 55 dBA). Bostäder med mer än 65 dBA kan tillåtas endast om det finns ”synnerliga skäl”. 
Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Uteplats eller balkong bör uppfylla huvudregeln. Inglasning av balkong till en del (normalt upp till 50 %, i 
undantagsfall 75 %) accepteras som en åtgärd för att begränsa bullret. 

Områden där avsteg från huvudregeln ”bör kunna övervägas:

• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur

Avsteg kan också motiveras vid komplettering: 
• av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större 

städer”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Källa: Boverket, 2008
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3.3 Trafikverket
Trafikverket redovisar i ett internt dokument (Trafikverket, 2012a) riktlinjer för bedömningar av trafik-
buller vid bostäder som till allra största delen överensstämmer med Boverkets allmänna råd. Trafikver-
ket avviker dock på två punkter: vid ljudnivån 60-65 dBA på bostadens bullriga sida bör tyst sida (högst 
45 dBA) och låg inomhusnivå krävas, och bostäder med mer än 65 dBA på den bullriga sidan bör inte tillå-
tas. Det kan noteras att dessa riktlinjer utarbetades mot bakgrund av de motsättningar mellan miljöbalken 
och plan- och bygglagen som tidigare har rått (se  kapitel 2). 

Beträffande trafikbuller och bullerskyddsåtgärder vid ny- och väsentlig ombyggnad av vägar gäller (Väg-
verket, 2001). De av riksdagen antagna riktvärdena för trafikbuller är bindande när åtgärder vidtas. Rikt-
värdena förutsätter att ljudnivåer är beräknade, enligt (Naturvårdsverket, 1996). Termen ”väsentlig om-
byggnad” definieras noga. 

Principer för vidtagande av bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö redovisas i (Trafikverket, 2013a) och 
(Trafikverket, 2013b). Bland planerade skyddsåtgärder ingår fasadåtgärder (t ex tilläggsrutor eller byte 
av fönster samt åtgärder på ventiler) på byggnader för boende, vård och omsorg med för höga ljudnivåer 
inomhus; bullerskärmar och bullervallar; samt inköp av fastigheter på grund av för höga bullernivåer. För 
närvarande genomförs bullerskyddande åtgärder längs vägar så att ingen som bor utefter en statlig väg 
ska utsättas för ljudnivåer om 65 dBA eller högre på uteplats (en uteplats per fastighet). 

3.4 Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har utgett allmänna råd om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2014). I rå-
den redovisas inomhusriktvärdena 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och 45 dBA i maximal ljudnivå. Vidare 
redovisas riktvärden som främst rör musik samt lågfrekvent buller. De allmänna råden har ersatt de mot-
svarande råd från Socialstyrelsen som tidigare har gällt. 

3.5 Boverkets byggregler
Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd beträffande buller inomhus dels i bostäder 
och dels i olika typer av lokaler. (Boverkets Byggregler, 2014). Vad gäller bostäder överensstämmer de 
allmänna råden med de av riksdagen antagna riktvärdena inomhus för trafikbuller, råden är dock mer de-
taljerade. För lokaler hänvisas till (Svensk standard SS 25268:2007) och det anges att kraven på ljudmiljö 
uppfylls förutsatt ljudklass C i standarden. 
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3.6 Svensk standard
Svensk standard är i grunden normalt inte normerande, men kan indirekt bli normerande genom att före-
skrifter eller allmänna råd hänvisar till en standard (jfr Boverkets byggregler ovan). Standarden kan också 
få normerande karaktär genom att den blir praxis. 

Svensk standard avseende byggakustik i bostäder (Svensk standard SS 25267:2004/T12009) är här av 
särskild betydelse. Kraven i Boverkets byggregler överensstämmer till helt övervägande del med ljudklass 
C i standarden. Ofta tillämpas emellertid standardens ljudklass B, som innebär 4 dBA hårdare krav på 
fasadens ljudreduktion av buller från ljudkällor utomhus. Standardens krav i ljudklasserna A, B och C be-
träffande trafikbuller inom och utanför bostadshus är sammanställda i följande faktarutor. 

1) Tabellen för ljudklass C har i standarden ändrats från ”normativ text” till ”informativ anmärkning” 
och tabellvärdena rubriceras nu som ”rekommenderade”. 

2) I undantagsfall kan avsteg accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen eller andra 
lägen med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomomiska orsaker inte kan utformas så att tabellvär-
det uppfylls. Då avsteg accepteras, bör tabellvärden enligt första eller tredje raden skärpas med 10 dB. 

3) Värdena för uteplats gäller exklusive inverkan av reflexer från närbelägna byggnader. 

4) Värdet får överskridas högst tre gånger under dag och kväll under ett medeldygn. 

3.8 Sammanfattande kommentarer beträffande tillämpning
Redovisningen ovan av inställningen hos och tillämpade riktvärden av berörda myndigheter visar en stor 
överensstämmelse. Detta bekräftas också av det arbete som har utförts och fortfarande pågår om ”Natio-
nell samordning av omgivningsbuller” (Naturvårdsverket, 2014 c). Inom ramen för detta arbete, där fler-
talet av ovannämnda myndigheter, länsstyrelser med flera deltar, har samsyn nåtts på de allra flesta områ-
den. Återstår gör rekommendationer av mät- och beräkningsmodeller samt kunskapssammanställningar 
för lågfrekvent buller, stomljud och vibrationer. 

Svensk standard 
 - inomhus

Ekvivalent ljudnivå över 
dygn från trafik eller 
andra yttre ljudkällor 
(dBA) 

Maximal ljudnivå nattetid 
från trafik eller andra yttre 
ljudkällor (dBA) 

Ljudklass A B C A B
Utrymmen för sömn, vila 
och daglig samvaro 

22 26 30 37 41

Utrymmen för matlag-
ning och hygien 

31 31 35 46 --

Svensk standard
 - utomhus

Högsta tillåtna ekvi-
valenta ljudnivå över 
dygn (dBA) 

Högsta tillåtna maximala ljudnivå. Vär-
dena får överskridas högst tre gånger 
per timme under dag och kväll (dBA) 

Ljudklass A B C1) A B C1)

Utanför fönster till minst 
hälften av utrymmena för 
sömn, vila och daglig sam-
varo 

45 55 55 -- -- --
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4 Prejudicerande rättsfall
Här följer några mål som uppmärksammats under senare år gällande buller i befintlig miljö. 

1. Målet gällde en större skola med skolgården belägen mellan skolbyggnaden och en allmän väg med 
Vägverket som väghållare. Den ekvivalenta ljudnivån var 65 dBA vid tomtgräns och 55 dBA vid skol-
byggnaden. Det slutliga avgörandet fattades av miljööverdomstolen (MÖD) år 2000, mål nr M 238-
00. Domen innebar bland annat att skolmiljöer (och även vårdlokaler) likställdes med bostäder och att 
de av riksdagen antagna riktvärdena för trafikbuller således gäller även för skolor. Vägverket förelades 
att utföra åtgärder så att ljudnivån från trafiken inte någonstans på skolgården fick överstiga 55 dBA. 
Det hade sannolikt betydelse i målet att det var fråga om många skolelever, att dessa saknade annan 
plats för rast och att kostnaden för bullerskyddsåtgärd var begränsad. 

2. En fastighetsägare efterfrågade skyddsåtgärder (bullerplank) för att kunna vistas i sin trädgård utan 
att störas av trafiken från en närliggande väg (den ekvivalenta ljudnivån vid fasad var beräknad till 
64 dBA). Med hänsyn till att inomhusmiljön har åtgärdats och att ljudnivån inomhus i huvudsak un-
derstiger riktvärdena inomhus, samt att de boende har en inglasad altan och mindre bullerutsatta ytor 
på andra delar av fastigheten finner Mark- och miljööverdomstolen, vid en avvägning enligt 2 kap 7 § 
miljöbalken, att nyttan av ett bullerplank inte står i rimlig proportion till kostnaden för planket. Mark- 
och miljööverdomstolen (MMÖD) år 2013, mål nr M 4030-13. 

3. Vägverket fick krav på sig att åtgärda även utomhusmiljön för de fastigheter som hade över 65 dBA 
ekvivalentnivå utomhus i befintlig miljö vid en motorväg där trafiken ökat väsentligt. Vägverket förlo-
rade målet då man inte hade redovisat att det var samhällsekonomiskt orimligt att vidta åtgärder för 
att reducera bullret utomhus, samt inte hade tagit med alla de fastigheter som skulle kunna dra nytta 
av åtgärden. 

Målsättningen i infrastrukturpropositionen (Prop 1996/97:53) och i Vägverkets allmänna råd (Väg-
verket, 2001) i fråga om buller i befintlig miljö måste enligt domstolen förstås så att, om möjligt, ska 
åtgärder vidtas även mot buller utomhus om ljudnivån överstiger 65 dBA ekvivalentnivå utomhus. 
Vad som är ”möjligt” får bedömas med utgångspunkt från vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt med hänsyn tagen till nyttan av och kostnaden för skyddsåtgärder i varje enskilt fall och försik-
tighetsmåtten enligt miljöbalken. MÖD år 2007, mål nr M 2817-07. 

4. Trafikverket fick krav av en lokal miljönämnd att åtgärda utomhusmiljön vid ett antal fastigheter ge-
nom att anlägga ett bullerskydd. Trafikverket överklagade och ansåg att kravet inte är samhällseko-
nomiskt lönsamt. MMÖD bifaller Trafikverkets yrkande. MMÖD motiverar sitt beslut med att det är 
två fastigheter som har en ljudnivå som överstiger 65 dBA och att dessa fastigheter redan har erhållit 
bidrag till fönsteråtgärder. Dock saknas det uppföljning av vidtagna åtgärder, inte heller har bullerni-
vån för inomhusbuller i övriga berörda fastigheter redovisats. Det kan inte utan utredning av bullersi-
tuationen inomhus föreskrivas ytterligare åtgärder för att förbättra denna. Vad gäller situationen ut-
omhus konstateras att det har utretts att bullernivåerna är höga vid vissa fastigheter. Vid en avvägning 
enligt 2 kap 7 § miljöbalken anser dock MMÖD att kostnaden för åtgärden inte står i rimlig proportion 
till bullerproblemets omfattning. MMÖD år 2013, mål nr M 10049-12.

5. MÖD definierade i målen nr M 2780-06 och M 3434-06 att den ekvivalenta ljudnivån under dygn 
(LAeq) inte ska beräknas utifrån genomsnittlig årsdygnstrafik om trafiken är väsentligt större under en 
del av året, t ex under sommarperioden. I sådana fall bör ekvivalentnivån beräknas med utgångspunkt 
från trafikmängderna under sommarmånaderna. 
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5 Slutsatser av nyare forskning, undersökningar och erfaren-
heter beträffande modernt bostadsbyggande i bullerutsatta områ-
den 
1. Viktigt att kunna sova med öppet fönster; 60-80 % av de boende anger att de ibland eller oftast gör 

detta (Institutet för miljömedicin, 2013; Öhrström E m fl, 2006). 

2. Mycket viktigt med en tyst sida (mindre än 45 dBA) eller en ljuddämpad sida (45-50 dBA), mot vilken 
merparten av bostadsrummen är orienterade (dvs har öppningsbart fönster mot) (Öhrström E m fl, 
2006). 

3. Ljudnivån på bullriga sidan har – givet hög kvalitet med avseende på punkt 2 – ingen avgörande bety-
delse för graden av störningar (Stockholms län och Stockholms stad, 2012). 

4. Viktigt med låga ljudnivåer inomhus. Det är mycket fördelaktigt med ljudklass B i stället för ljudklass 
C (Stockholms län och Stockholms stad, 2012). 

5. Ljudmiljön på uteplats är mycket viktig. En egen uteplats i direkt anslutning till bostaden föredras i 
hög grad framför en gemensam uteplats för flera bostäder eller ett flerbostadshus (Stockholms län och 
Stockholms stad, 2012; allmänna erfarenheter).

Slutsatser beträffande prioriteringar vid utformning av bostäder i bullerutsatta områden, 
där grundkraven inte klaras: a) planlösning med maximalt antal rum, särskilt sovrum, mot den tysta 
eller ljuddämpade sidan, b) låga ljudnivåer inomhus, c) uteplats eller balkong med hög ljudmiljöstandard. 
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Bilaga 3 
Metodik och förutsättningar vid ljudnivåberäkningar och 
bullerutredningar 
1 Bestämning av ljudnivåer
1.1 Metodik
Beräkningar – mätningar

Ljudnivåer från trafikbuller bestäms i normalfallet med beräkningar. I vissa fall, t ex vid komplicerade 
terräng- och skärmningsförhållanden, kan mätningar av bullret i stället göras, men då måste de ofta kom-
pletteras med beräkningar. En vanlig invändning, särskilt från allmänheten, är att beräkningar bara är 
teoretiska medan mätningar visar verkligheten. Inte minst de berörda myndigheterna påpekar dock att 
mätningar till skillnad från beräkningar riskerar att utföras under icke preciserade förutsättningar, beträf-
fande såväl trafikförhållanden som väderomständigheter, och därför har en påtaglig osäkerhetsmarginal. 

Teoretiska beräkningsmodeller

Ljudnivåberäkningar utförs i enlighet med de teoretiska beräkningsmodellerna x (Naturvårdsverket, 
1996) för vägtrafikbuller, respektive y (Naturvårdsverket och Banverket, 1999) för spårburet buller. På 
sikt kan den aviserade modellen Nord 2000 komma att anvisas av myndigheterna. Kontrollberäkningar i 
senare skeden ska dock, enligt den nya lagstiftning som gäller från 2015, utföras med samma metod som 
de ursprungliga beräkningarna, varför de två gällande beräkningsmodellerna kommer att leva kvar ett 
avsevärt antal år efter det att modellbyte har skett. 

Beräkningsprogram

Modell för punktvisa beräkningar (Trivector är den vanligast förekommande) kan användas för över-
siktliga bestämningar av ljudnivåerna, i fall där mark- och terrängförhållandena inte är alltför komplice-
rade, samt för bostäder där undantag från grundkraven inte övervägs (dvs där ljudnivå på husets tystare 
sida inte behövs). 

I bullerutredningar i samband med detaljplanearbete ska Trivectormodellen inte användas, utan då er-
fordras en mer avancerad beräkningsmodell enligt nedan. Beräkningar med Trivector kan dock göras som 
underlag för att bedöma behovet av en bullerutredning. 

I mer komplicerade fall, vid områdesvisa beräkningar för flera byggnader samt där grundkra-
ven inte klaras, krävs beräkningar med modeller som redovisar resultat i form av ljudutbredningskar-
tor, såväl framför husen som bakom husen, inne i bebyggelsen vid husens tystare sidor, samt för de olika 
våningsplanen (SoundPlan, Cadna med flera). 

Buller från både väg och järnväg

I de fall befintlig eller ny bebyggelse berörs av buller från både väg och järnväg görs ljudnivåberäkningar 
enligt denna bilaga dels för väg och dels för järnväg (olika beräkningsmodeller). 

Resulterande ekvivalenta ljudnivåer utgörs av summan av de ekvivalenta ljudnivåerna från väg respektive 
järnväg. Resulterande maximala ljudnivåer utgörs av de högsta maximala ljudnivåerna från de två trafik-
slagen (oftast men inte alltid från järnväg). 
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Att addera ekvivalentnivåer från väg och järnväg kritiseras ofta på grund av olikheterna: frekvensfördel-
ningen är olika och framförallt är bullrets fördelning över tiden mycket olikartad. Det enkla och bästa 
skälet för den anvisade metoden är att detta är ett mycket praktiskt sätt att ta hänsyn till två problem, som 
medför samma huvudtyp av störning och mot vilka i stor utsträckning samma typ av bullerskyddsåtgärder 
kan vidtas. 

1.2 Förutsättningar
Trafikförhållanden
De förutsättningar beträffande trafikförhållandena som behövs för beräkningarna av ljudnivåer gäller 
trafikmängder, andel tung trafik, hastigheter samt vissa uppgifter om den tunga trafikens fördelning över 
dygnet. Typ av vägbeläggning är också viktigt. 

I nedan redovisade trafikförutsättningar skiljs i vissa fall på om de ska gälla befintlig miljö eller nypla-
nering av byggnader och/eller infrastruktur. 

Trafikmängder
Årsdygnstrafik – vardagsdygnstrafik. Ljudnivåberäkningar av buller från vägar och gator ska normalt 
baseras på den genomsnittliga dygnstrafiken under året, årsdygnstrafiken (ÅDT). Om trafiken under som-
marmånaderna är mycket högre än årsdygnstrafiken (minst 50 % högre) kan man i stället överväga att 
utgå från sommardygnstrafiken (genomsnitt för juni-augusti). Om endast genomsnittlig vardagsdygnstra-
fik (måndag-fredag) är känd kan årsdygnstrafiken sättas = vardagsdygnstrafiken x 0,92. För järnväg är 
det praxis att basera ljudnivåberäkningar på genomsnittlig trafik måndag-fredag. 

Nuvarande trafikmängder på vägar baseras om möjligt på trafikmätningar. På det statliga vägnätet 
utför Trafikverket mätningar på de allra flesta vägarna, mätningarna kan dock vara gamla på mindre väg-
ar. På kommunens vägar och gator utnyttjas befintliga mätningar, alternativt utförs nya mätningar i de 
fall där mätningar saknas eller där stora förändringar av trafiken kan antas. Rena bedömningar av trafik-
mängder kan vara tillräckligt för lågtrafikerade gator, i vissa fall, även om man då måste räkna med större 
felmarginaler i ljudnivåberäkningarna. Ett fall där bedömningar kan fungera hyggligt gäller gator där tra-
fikmängden till allra största delen består av trafikalstringen från ett antal hus eller lägenheter, då kan tra-
fikmängden sättas = 4 á 6 x antalet bostäder (högre för villor och lägre för lägenheter). Trafikmängder och 
andra uppgifter om trafiken på järnvägar kan inhämtas från Trafikverket. Nuvarande trafik används 
som regel i befintlig miljö. 

Äldre trafikmätningar på vägar och gator kan utnyttjas för att bestämma nuvarande trafik. I strid med 
allmänna föreställningar förändras trafikmängderna ganska lite på den allra största delen av väg- och 
gatunätet. Trafikmätningar som är gjorda under 2000-talet bedöms därför, med två undantag, kunna an-
vändas för att få fram nuvarande trafikmängder. För att hamna på säkra sidan görs dock ett pålägg av 1 % 
per år (exempel: en räkning år 2006 som gav 2.400 fordon/dygn korrigeras till 2.400 x 1,08=2.590 for-
don/dygn år 2014, dvs 8 år senare; korrigeringen motsvarar en ökning av ljudnivån med endast 0,3 dBA). 
Undantagen gäller dels större statliga vägar för vilka regelbundna mätningar utförs och kan utnyttjas, dels 
de kommunala vägar där större förändringar av bebyggelse eller vägnät har skett. 

Prognoser av framtida trafikmängder används för nyplanering. För vägtrafik bör prognosen 
sträcka sig minst 10 år framåt, lämpliga prognosår (i nuläget) är alltså 2025-2030. För statliga vägar gäller 
följande uppräkningstal mellan 2010 och 2030 för persontrafik respektive godstransporter (Trafikverket, 
2014a&b): 

• Persontrafik (södra delen av region Väst): + 34 % (+ 1,5 % per år). 
• Godstransporter (Halland): + 38 % (+1,63 % per år) på väg E6 och + 26 % (+1,15 % per år) på övriga 

vägar. 

(Vid prognostisering av t ex persontrafik mellan 2013 och 2025 erhålls uppräkningstalet = 1,01512 = 1,20). 
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För kommunala vägar som kan antas bli berörda av omfattande tillskott av bebyggelse och eventuellt även 
förändringar av vägnätet kan en trafikutredning behöva tas fram som underlag för bullerutredningen. För 
gator och vägar där inga markanta förändringar kan förväntas prognostiseras (på säkra sidan) framtida 
trafik = nuvarande trafik + 1 % per år. 

Beträffande järnvägstrafik gäller generellt att uppgifter om framtida trafik måste inhämtas från Tra-
fikverket. Den prognos Trafikverket då redovisar är en prognos för ”möjlig framtida tågtrafik som ska an-
vändas för bullerberäkningar”. Redovisningen innefattar antal godståg samt persontåg av olika typer, med 
uppgifter om hastighet, medellängd, sammanlagd längd och maxlängd för de olika tågtyperna. 

Andel tung trafik
De mätningar av vägtrafik som såväl kommunen som Trafikverket (numera) gör innehåller vanligtvis 
uppgifter om antalet passerande tunga fordon per dygn, och andelen tung trafik kan därmed enkelt beräk-
nas. I de fall mätningar saknas kan på de kommunala vägarna en andel om 5 % normalt användas. Even-
tuell förekomst av en högtrafikerad busslinje på vägen (dvs med 50-100 busspassager per dygn) måste 
dock beaktas särskilt. På gator i staden, med låga trafikmängder och utan genomfartstrafik och busslinje, 
är andelen tung trafik erfarenhetsmässigt mycket låg, ca 2 %. På mindre, statliga vägar där räkningar inte 
finns tillgängliga rekommenderas en tungtrafikandel om 10 %. 

De uppgifter om järnvägstrafiken som enligt ovan kan erhållas från Trafikverket innehåller de data som 
behövs för beräkning av maximala ljudnivåer. Oftast är det godstågen som ger upphov till de högsta ljud-
nivåerna, men i en del fall kan vissa typer av persontåg vara ännu bullrigare. 

Antal passerande tunga fordon nattetid och under mest utsatt timme

Riktvärden för maximala ljudnivåer gäller dels inomhus nattetid (kl 22-06), dels på uteplats under mest 
utsatt timme dag- och kvällstid (kl 06-22). Enligt ny praxis utgörs dimensionerande maximal ljudnivå av 
ljudnivån från passerande, mest bullrande fordonstyp, borträknat de 5 mest bullriga passagerna. Eftersom 
det är så stor skillnad i maximal ljudnivå från tunga fordon inklusive bussar och personbilar (tumregeln 
är 10 dBA i skillnad), så är det en avgörande fråga vid bestämningar av maximal ljudnivå om det passerar 
mer än 5 och i så fall hur många tunga fordon, dels nattetid och dels under mest utsatt timme dag- och 
kvällstid. Motsvarande resonemang gäller för tågtrafik, i praktiken framförallt nattetid. 

För vägtrafik utnyttjas i första hand tillgängliga trafikmätningar. Om mätningar saknas rekommenderas 
följande schablontal för den andel av den tunga trafiken som går under dimensionerande tidsperiod: 

• Nattetid, kl 22-06: 11 % på statliga vägar och 8 % på kommunala vägar och gator. 
• Dag- och kvällstid, kl 06-18: 7 % på statliga vägar och 10 % på kommunala vägar och gator. 

Beträffande järnvägstrafik, se under Prognoser … ovan. 

Hastigheter
För vägtrafik används i normalfallet skyltad hastighet. I undantagsfall kan uppmätt medelhastighet an-
vändas. Detta förutsätter dock att den uppmätta hastigheten avviker påtagligt från den skyltade och att 
den uppmätta hastigheten kan bedömas som permanent eller i varje fall långsiktig. 

Beräkningsmodellen sätter hastigheter lägre än 40 km/h till 40 km/h för personbilar, respektive hastig-
heter lägre än 50 km/h till 50 km/h för tunga fordon. En ändring av hastigheten med 10 km/h medför 
en ändring av den ekvivalenta ljudnivån med nära 2 dBA vid hastigheter om högst 70 km/h respektive 
1-1,5 dBA däröver. 

Beträffande järnvägstrafik, se under Prognoser … ovan. 
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Typ av beläggning
Vid beräkningar av ljudnivåer har det stor betydelse om beläggningen inte utgörs av ”normal” asfalt. Det 
kan då vara fråga om ”tystare” beläggningar, gatsten med flera. 

1.2.2 Mark, terräng, vägar, befintliga byggnader m m
Följande uppgifter gäller för både väg och järnväg. 

Vid mer komplicerade beräkningar med behov bland annat av ljudutbredningskartor (se avsnitt 1.1 Beräk-
ningsprogram) erfordras i första hand en digital grundkarta med höjduppgifter (höjdnivåer med Z-koordi-
nater). Denna kan behöva kompletteras på några punkter med information från flygfoto, digitala gatuvyer 
och/eller observationer på plats. Detta gäller vid bestämning av markytor som hårda eller mjuka (har stor 
betydelse för så kallad markämpning av bullret vid lite längre avstånd; gräs och planterad mark fungerar 
som mjuk mark, medan asfalt, gatsten, grus och vatten är hård mark). Vidare kan kompletterande infor-
mation behövas för befintliga skärmars krönhöjd, ibland för profilhöjder för vägar, samt för hushöjder för 
befintliga hus (vilka kan ha stor skärmverkan). 

Vid enklare förhållanden där endast punktvisa beräkningar görs kan i princip samma 
underlagsmaterial användas eller i vissa fall erfordras, men oftast räcker det då med enklare kartmaterial. 
I sakens natur ligger att vid dessa beräkningar är terrängförhållandena enklare och avstånden kortare (så 
att det har mindre betydelse om marken är mjuk eller hård). 

1.2.3 Nya byggnader 
Följande uppgifter gäller för både väg och järnväg. I de enklare fallen där endast huvudregeln kan vara 
aktuell kan byggnadsplacering ersättas med ett avstånd till väg (eller järnväg). 

Planerade byggnader kan vid detaljplanering normalt hämtas från illustrationskarta till detaljplanen, i 
andra fall kan mer eller mindre enkla skisser från exploatören eller annan tjäna som underlag. Utöver 
planlägen för hus och samtliga fasader måste uppgifter tas fram om höjdförhållanden, dvs golvhöjd i bot-
tenplanet och antal våningar, samt planerade markhöjder på tomten. Detaljer som placering av uteplatser, 
balkonglägen och eventuella planerade bullerskärmar krävs också om ljudnivåberäkningarna ska fördju-
pas. 

Om beräkningarna ger så höga ljudnivåer där grundkraven inte klaras, behövs planlösningar för husen där 
sovrum, vardagsrum med flera har markerats. Ytterligare detaljer som burspråkslösningar och inglasning 
av balkonger kan vid förfinade beräkningar också spela roll. Vidare kan hänsyn tas i beräkningarna till fa-
sader som försetts med absorberande material, t ex gröna växtväggar. 

2 Trafikbullerutredning
2.1 När måste bullerutredning göras vid nyplanering
Den kommunomfattande trafikbullerkartläggningen ger en översikt av dagens situation och kan användas 
som hjälp för att bedöma om det krävs en mer omfattande trafikbullerutredning. Det är viktigt att kont-
rollera när trafikmängdsmätning är utförd på aktuell väg så den inte är för gammal och behöver uppdate-
ras eller om de finns andra faktorer som kan påverka. Trafikbullerkartläggningen i Varberg uppdaterades 
senast 2012/2013.

I andra fall kan planarkitekten utföra översiktliga, punktvisa beräkningar (se kapitel 1.1 Beräkningspro-
gram ovan) för att bedöma behovet av bullerutredning. 

Från 2015 gäller enligt den ändrade plan- och bygglagen att en bullerutredning måste göras för en de-
taljplan ”om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen” (PBL, 4 kap 33a §). Vad detta 
i praktiken innebär är oklart, tills vidare föreslås en marginal om 5 dBA. Om alltså bullerkartan eller en 
punktberäkning påvisar högre ljudnivå än 50 dBA eller om höga maximalnivåer kan befaras görs någon 
form av bullerutredning. 
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2.2 Innehåll i en bullerutredning vid enklare och mer komplicerade fall
Med en bullerutredning i ett enkelt fall avses en utredning då man kan förvänta sig eller det visar sig att 
huvudregeln (högst 55 dBA ekvivalentnivå vid alla fasader och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximalpå uteplatser) kan tillämpas. Bullerutredningen behöver då bara innehålla punkterna 1-3 
från kapitel 2.3, lämpligt anpassade till problemens storleksordning i aktuellt fall. 

Om ljudnivåer beräknas överstiga 55 dBA vid någon fasad bör ytterligare utredningar göras. Ljudnivåer på 
husets tystare sida måste då beräknas, viket kräver att någon form av illustration av byggnaden tas fram. 
Vid små överskridanden är det inte meningsfullt att kräva att planlösningar för lägenheterna tas fram. 
Bullerutredningen bör då innehålla punkterna 1-4 från kapitel 2.3. 

Vid högre ljudnivåer, dvs där grundkraven inte klaras, görs bullerutredningen enligt kapitel 2.3. 

2.3 Innehåll i en bullerutredning vid komplicerade fall (där grundkraven 
inte klaras)
1) Redovisa ekvivalenta och maximala ljudnivåer utmed samtliga fasader både på den bullriga sidan (tra-
fiksidan) och på den tysta/ljuddämpade sidan samt på balkong och övriga uteplatser eller bostadsgård. 
De ekvivalenta ljudnivåerna ska redovisas för aktuell trafikmängd och prognostiserad eller uppskattad 
trafikmängd 10-15 år framåt i tiden. Det anges om det är tunga eller lätta fordon som är dimensionerande 
för den maximala ljudnivån (av särskild betydelse för den maximala ljudnivån inomhus nattetid, eftersom 
antalet passerande tunga fordon då kan vara mycket litet på mindre gator; se definition av maximal ljud-
nivå i bilaga 1). 

2) Både maximal- och ekvivalentnivåer ska redovisas i tabell samt på ljudutbredningskarta med en 
färgskala i t ex 5 dBA-intervall. 

3) Tabellerna ska innehålla punktvis beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid varje våning och 
fasad samt om så behövs för varje lägenhet. 

4) Vid beräkningen av den totala ljudnivån på tyst sida ska om möjligt buller från fläktar och liknande 
samt i förekommande fall industri vara medräknat. 

5) Sammanställning görs av hur stor andel av alla bostadsrum som är orienterade mot eller har öppnings-
bara fönster mot tyst sida, och det kontrolleras att andelen uppgår till minst 50 % i alla lägenheter. 

6) De kompensationsåtgärder som krävs där grundkraven inte klaras, dvs ljudklass B för inomhusbuller 
och en hög akustisk och visuell kvalitet på den tysta eller ljuddämpade sidan, behandlas omsorgsfullt. 

7) I varje situation där överskridande av de generella riktvärdena för vägtrafikbuller blir aktuellt är det 
nödvändigt att redovisa samtliga möjligheter till uppfyllande av riktvärdena och att man gjort vad som 
kan anses tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskil-
da fallet. 

8) Med bullerutredningen som underlag redovisas påverkan på människors hälsa genom trafikbuller såväl 
inom exploateringsområdet som i de områden som berörs av exploateringen. 
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2.4 När måste bullerutredning göras i bygglovsammanhang
I normalfallet kontrolleras vid behandling av bygglovansökan att byggnad(er) med avseende på buller är 
utformade i enlighet med detaljplanen och dess planbestämmelser. 

I mer komplicerade fall har normalt en bullerutredning gjorts vid detaljplanens utarbetande, och bebyg-
gelse enligt (då aktuell) illustrationskarta har utgjort underlag för ljudnivåberäkningarna. Om bygglovan-
sökan innehåller en annan placering och utformning av byggnaderna än enligt planens illustrationskarta 
(inte ovanligt) erfordras en ny bullerutredning enligt punkt 2.3 för att kontrollera att planbestämmelserna 
uppfylls. 

I äldre detaljplaner bör beaktas att situationer till exempel gällande trafikmängder kan ha förändrats så 
att bullerfrågan inte är beaktad i detaljplanen.

2.5 Val av bullerskyddsåtgärder 
Generellt gäller följande vid planläggning av nya bostäder för att klara riktvärdena för buller utomhus: 

1. Bostäder ska placeras med distans till vägen. 
2. Bullerskydd ska placeras på fastighetsmark och skötas av fastighetsägare. 
3. Bullerskydd placeras på kommunal mark. Betalas av exploatör, men sköts av kommunen. Ska endast 

ske i undantagsfall. 

Där bullerskydd krävs ska bullerutredning genomföras med och utan alternativa bullerskydd. Ljudabsor-
berande bullerskydd är att föredra där buller riskerar att reflekteras till bostäder och allmän plats på mot-
satt sida. Det är viktigt att visa i planbeskrivningen att det är tekniskt möjligt, samt samhällsekonomiskt 
och miljömässigt rimligt att genomföra planerad åtgärd.

Det är viktigt att ta hänsyn till den omgivande miljön och stads-/landskapskaraktären när man beslutar 
om vilken typ av bulleråtgärd som passar bäst i området. Alla projekt är olika och kräver skräddarsydda 
bulleråtgärder. Noggrann hänsyn bör därför tas till bedömningar av förslagen till förbättringar av den lo-
kala miljön i varje enskilt fall. I de fall bulleråtgärder för utemiljön krävs ska samråd ske med kommunens 
landskapsarkitekter. 
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Bilaga 4 
Ansvarsfördelning 
Nämnden ansvarar för att utreda att de projekt som initieras av förvaltningen inte strider mot riktlinjerna 
för trafikbuller. Förvaltningarna ska arbeta förebyggande för att minska störande och hälsofarliga buller-
nivåer för invånarna i Varbergs kommun. 

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att bullerutredningar och åtgärder genomförs dels i de för-
studier i investeringsprocessen för infrastruktur som förvaltningen genomför, dels för befintlig bebyggelse 
längs befintliga kommunala vägar och gator. 

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen, att föreskrifter och allmänna 
råd efterföljs vid planering av ny bebyggelse och ombyggnad i befintlig miljö och att erforderliga bullerbe-
räkningar genomförts i samband med bygglovsprocesserna. Vidare ansvarar kontoret för att bullerutred-
ningar och erforderliga åtgärder genomförs vid planläggning av nya bostäder inom områden som berörs 
av buller från industrier eller annan verksamhet. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken och för uppföljning av 
att bullerriktlinjerna efterföljs vid planering av ny bebyggelse och i befintlig miljö. 




