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Nya bostadsområden i Björkekärr  
Ljudfrågor, bland annat helikopterbuller 
Rapport A - riktvärden 

 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Christian Jönsson 
Box 2554 
403 17  Göteborg 
Tel: 031-611576 

Uppdrag: Sammanställa riktvärden för flygbuller samt för övrigt buller inför 
planering av nya bostadsområden i Björkekärr. 

Sammanfattning: I rapporten redovisas en sammanställning av riktvärden. 
Utomhus, på uteplats, bör maximala ljudnivån inte överskrida 70 
dBA (FAST) mer än 3 gånger klockan 06.00 – 22.00. När det 
gäller flyg- och helikopterbuller bör instrumentinställningen vara 
”SLOW” och inte ”FAST”. Ekvivalenta ljudnivån och 
flygbullernivån FBN bör inte överskrida 55 dBA på uteplats och i 
området i övrigt. Frifältsvärden avses. Den sammanvägda 
ljudisoleringen i ytterväggar och tak (inklusive dörrar, fönster och 
luftintag) bör dimensioneras så att den dygnsekvivalenta 
ljudnivån från trafik eller andra yttre ljudkällor blir högst 30 dBA 
och maximala ljudnivån 45 dBA överskrids högst tre gånger per 
medelnatt. I rum för matlagning och hygien bör årsekvivalenta 
ljudnivån 35 dBA tillåtas. Med uteplats avses en iordningställd 
begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan vara 
balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En 
uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera lägenheter. 

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 Johan Hässel Martin Almgren 
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1. Bakgrund 
Nya bostadsområden planeras vid i Björkekärr nära Östra sjukhuset. De aktuella 
områdena är utsatta för buller från bl a helikoptrar i närheten. En sammanställning 
av ljudkrav och riktlinjer för bostäder önskas. 

2. Förklaring av akustiska begrepp 
Ekvivalent ljudnivå: Den ekvivalenta ljudtrycksnivån är en form av genomsnittlig 
ljudtrycksnivå under en given tidsperiod, t ex ett dygn. Genomsnittet ska beräknas 
eller mätas på ett sätt som påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån är 30 
dBA under halva dygnet och 40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta 
ljudnivån 37 dBA. Den ekvivalenta ljudtrycksnivån kan bestämmas för flera olika 
sorters ljudtrycksnivåer, t ex A-eller C-vägd ljudtrycksnivå. 

 
Flygbullernivå (FBN) är en logaritmisk ”medelljudsnivå” för ett årsmedeldygn, där 
hänsyn tas till när på dygnet flygrörelsen sker. En rörelse på kvällstid (19-22) 
värderas som tre och nattetid (22-06) som 10 rörelser dagtid. FBN anges i dB(A), 
ofta som en s.k. iso-dB-linje på karta.  
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Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange vilken 
tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. 

2.1. Naturvårdsverkets definitioner 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med trafikverken och 
Boverket utveckla definitionerna för riktvärden för buller för de olika trafikslagen så 
de blir mer jämförbara.  

Resultatet redovisas i rapporten – Riktvärden för trafikbuller vid nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av infrastruktur, Förslag till utveckling av definitioner, 2001-12-
20. Nedan redovisas några aktuella definitioner och begrepp som är aktuella i denna 
sammanställning. 

Rum i bostad: ”Med bostadsrum avses alla rum i bostaden för permanentboende 
och fritidshus där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, 
rum för daglig samvaro samt i förekommande fall matplats”. 

Uteplats: ”Med uteplats avses iordningställt område/yta såsom altan, terrass, 
balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller 
vårdlokal” 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus: ”Med riktvärdet 30 dBA Leq 24 h avses ett 
bullervärde beräknat som ett typvärde för ett trafikmedelsdygn och som gäller för 
alla bostadsrum i bostad samt vårdlokaler. Riktvärdet gäller för bostäder för 
permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler”. 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid: ”Med riktvärdet 45 dBA Lmax  nattetid (22.00-
06.00) avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under 
en trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får överskridas högst tre gånger per natt. 
Riktvärdet som avser instrumentinställning F(fast), gäller bostäder för 
permanentboende, fritidshus samt vårdlokaler och avser alla bostadsrum etc”. 

FBN 55 dBA riktvärde utomhus: ”Med långsiktiga riktvärdet FBN 55 dBA avses ett 
bullervärde som tillämpas för såväl uteplats som bostadsområdet i övrigt. Riktvärdet 
gäller för bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och 
undervisningslokaler”. 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus: Av hänsyn till begränsat underlag vad som avser 
utförda störningsstudier föreslås frågan om antalet överskridanden av maximalnivån 
70 dBA på uteplats bli föremål för fortsatt utredning. I avvaktan på resultatet av ett 
sådant arbete föreslås följande tillämpning av riktvärdet: ”Med det långsiktiga 
riktvärdet 70 dBA Lmax på uteplats avses ett beräknat bullervärde av den mest 
bullrande flygplanstypen under ett årsmedelsdygn. I riktvärdet är markreflexionen 
inkluderad och instrument inställningen S (slow) avses. I avvaktan på resultatet av 
fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tillsvidare överskridas högst tre gånger per 
dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet gäller främst för planering av bostäder för 
permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler samt bebyggelsekoncentrationer”  
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3. Riktvärden 
Nedan redovisas en sammanställning av riktvärden från olika ljudkällor. I grunden 
finns riktvärden för olika trafikslag i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, där både 
långsiktiga mål och åtgärdsnivåer i befintlig miljö beskrivs.  

Passerande, landande, startande och taxande helikoptrar bör bedömas som 
flygbuller. 

Banverket och Vägverket har förtydligat riktvärdena för ljud från spårburen trafik och 
vägtrafik. Boverket anger i sina byggregler riktvärden för ljud från trafik vid 
nyproduktion och väsentlig ombyggnad av bostäder och lokaler. 

Socialstyrelsen anger riktvärden för ljud inomhus i befintliga bostäder. 

Ljud från industriella verksamheter bedöms enligt Naturvårdsverkets Råd och 
Riktlinjer 1978:5 ”Externt industribuller – allmänna råd”.  

3.1. Flygtrafik 

3.1.1. Flygtafik i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena för flygbuller redovisas i 
sammanfattning nedan. I beslutet anges också att: ”Vid tillämpning av riktvärdena i 
trafikinfrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.” 

 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå  Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 FBN (vid fasad) 

 

 

45 

70 dBA 

Tabell 1. Riktvärden för flygbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
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3.1.2. Övriga riktvärden för flygtrafik 

Luftfartsverket, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har i regeringsuppdrag 1995-
06-30 angett följande riktvärden för buller från flygtrafik. De anges också på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

 

Områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå i dBA för 
dygn (FBN) 

Maximal ljudnivå i 
dBA 

Utomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 551) 701) 

Inomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 30 45 

Inomhus –Undervisningslokaler 30 45 

Utomhus där tystnad är en del av upplevelsen - 
Friluftsområde avsatt i kommunal 
översiktsplanering 

402) - 

Tabell 2. Buller från flygtrafik (www.naturvardsverket.se), Luftfartsverket, Naturvårdsverket 
och Försvarsmakten 

1) Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden 
korrigerade värden 
2) Luftfartsverket och försvarsmakten har motsatt sig angivande av detta 
riktvärde. 

3.1.3. Samtal med Luftfartsstyrelsen och Naturvårdsverket 

Lars Ehnbom ansvarar för ljudfrågor på Luftfartsstyrelsen. Nedanstående är en 
sammanfattning av samtal med Lars Ehnbom 2006-05-24.  

Riktvärdena som angavs i Infrastrukturpropositionen avsågs gälla vid nyplanering av 
bebyggelse utsatt för flygbuller och vid planering av ny flygplats. 

Regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter. Boverket 
kom inte i mål. Då fick Naturvårdsverket uppdraget att ta fram förslag på definitioner, 
se avsnitt 2.1 ovan. Förslaget remissbehandlades. Boverket tog beslut om tolkning 
för väg- och tågbuller, men inte för flygbuller. Frågan hänger fortfarande i luften. 
Luftfartsstyrelsen har publicerat ett eget kunskapsunderlag som finns tillgängligt på 
www.luftfartsstyrelsen.se. I detta hänvisas till Naturvårdsverkets förslag om 
definitioner. Luftfartsstyrelsen för diskussioner med Naturvårdsverket och Boverket. 
I slutändan kommer man, enligt Lars, troligen att närma sig definitionerna och 
tillämpningsanvisningarna för väg och järnväg, men det kräver en process för att 
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komma dit. Lars Ehnbom tror att ett överskridande av riktvärdet 70 dBA maximal 
ljudnivå per timme kan vara acceptabelt. Högst 3 stycken överskridanden per dag 
och kväll tycker han är för få. 

Naturvårdsverkets ansvarige för flygbullerfrågor är Kyriakos Zachariades. Följande 
punkter behandlades i telefonsamtal med Kyriakos Zachariades 2006-05-24. 

I allmänna råden för kontroll av flygplatser nämns att riktvärden för maximal ljudnivå 
får överskridas enstaka gånger. Kyriakos refererar till förhandlingar i Miljödomstolen 
för Landvetter flygplats och i Miljööverdomstolen för Arvidsjaur flygplats. Kyriakos 
tycker det är svårt att behandla flygbuller på samma sätt som väg- och 
järnvägsbuller, eftersom det är svårare att åtgärda en uteplats mot flygbuller än mot 
ljud från de andra trafikslagen. Naturvårdsverket håller på med en handbok om 
flygplatser som snart skickas ut på remiss. I bilagan om buller används uttrycket 
enstaka gånger om antalet tillfällen som riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå får 
överskridas. Kyriakos säger vidare att ljud från helikopterambulansverksamhet 
verkar accepteras mer än ljud från flygklubbars verksamhet. 

När det gäller ljud från utryckningsfordon, som ju kan bli aktuellt nära ett sjukhus, 
säger Kyriakos att de som bosätter sig på en sådan plats måste vara beredda på få 
höra ljud från sirener dagligen. Bostadhus bör dimensioneras för att ge en 
acceptabelt låg nivå inomhus nattetid. 

3.1.4. Domar i miljödomstolen och miljööverdomstolen 

Vänersborgs tingsrätt dom 2006-03-10 mål M 118-01. Omprövning enligt 24 kap. 5§  
miljöbalken av verksamheten vid Göteborg-Landvetter flygplats, Härryda kommun, 
Västra Götalands län. 

”Luftfartsverket ska ta fram ett underlag och ett förslag på vilka bullerskyddsåtgärder 
som behöver vidtas i bostadsbyggnader samt vård- och undervisningslokaler som 
utomhus exponeras för  

• FBN 55 dB(A), eller 

• Maximalljudnivåer högre än 70 dB(A) minst 150 nätter per år med minst 3 
flygrörelser per natt 

Målet skall som lägst vara att uppnå 30 dB(A) ekvivalentnivå respektive 45 dB(A) 
maximalljudnivå nattetid inomhus för de byggnader som används nattetid. 

… 

Dimensionerande för bullerskyddsåtgärderna skall vara de i dagsläget mest 
bullrande flygplanstyperna, dock inte sådana flygplanstyper som endast förekommer 
vid enstaka tillfällen.” 
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Miljööverdomstolen mål M7207-04, avgörandedatum 2005-12-13, MÖD 2005:70. 
Tillstånd till fortsatt flygverksamhet, mm Klagande: Arvidsjaur Flygplats AB 

”Miljööverdomstolen bifaller överklagandet på så sätt att villkor 3 ändras enligt 
följande. 

Arvidsjaur Flygplats AB skall genomföra bullerbegränsande åtgärder i bostadshus 
för permanentboende som på grund av verksamheten vid flygplatsen under fler än 
ett kalenderår i följd exponeras för buller i följande omfattning och därutöver: 

Klockan 22.00 – 06.00 

- Ljudnivå överstigande 70 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år. 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid 300 tillfällen per år 

 

Klockan 06.00 – 22.00 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om ljudnivån under kvällstid (kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid mer än 300 
tillfällen per år. 

- Ljudnivå överstigande 90 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om exponeringen endast sker vardagar och ljudnivån under kvällstid 
(kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid sammanlagt högst 300 tillfällen per år. 

 

Flygbullernivå FBN överstigande 55 dB(A). 

Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte 
överstiger 45 dB(A) nattetid (kl. 22.00 – 06.00) och 50 dB(A) under övrig tid.” 

Intressant är att notera att domstolen fastslog att definitionen av natt bör omfatta 
åtta timmar i enlighet med bilaga 1 till direktiv 2002/49/EG 
(omgivningsbullerdirektivet). Vidare att Miljööverdomstolen har funnit att ett 
flygplatsbolag med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte behöver 
utföra bullerbegränsande åtgärder i de fritidshus som ligger inom det område som 
kan störas av buller. Villkoret ansågs inte motiverat med hänsyn till den effekt 
skyddsåtgärderna kommer att ha på miljön och kostnaderna för dessa åtgärder. 

Miljööverdomstolen mål M904-03, avgörandedatum 2004-08-31, MÖD 2004:48. 
Bullerisoleringsåtgärder 

Referat: ”Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen av 
ett villkor enligt vilket tillståndshavaren var förpliktad att utföra bullerbegränsande 
åtgärder i bostadshus och bostadslägenheter bl.a. i en första etapp när den 
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maximala ljudnivån regelbundet minst tre gånger per natt uppgår till 80 dB(A). 
Miljööverdomstolen kom fram till att rekvisitet regelbundet bör tolkas efter vad som 
är rimligt från störningssynpunkt och fastställde att en fastighet är berättigad till 
åtgärder om tre eller fler bullerhändelser med en maximal ljudnivå om minst 80 
dB(A) förekommer under minst 150 dygn under ett kalenderår.” 

I domarna, eller åtminstone i sammanfattningen av dem, talas om att åtgärda för att 
sänka ljudnivån inomhus, men inte på uteplatser. 

3.2. Vägtrafik 
Målsättningen vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad anges 
”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd1)för Vägverket”, Vägverket Publikation 
2001:88. 

Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande 
när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga 
riktvärden nedan att hänsyn skall 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. 

Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 
frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade 
bullernivåer enligt den s.k. nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av 
bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. 

Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus)2) 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid3) 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad4) 

Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse 

Utomhus: Riktvärde 55 dBA ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). 

Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA maxnivå (får 
överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). 

Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå. 

Arbetslokaler 

Utomhus: Riktvärde 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 

Inomhus: Riktvärde 40 dBA ekvivalentnivå. 
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Friluftsområden 

Riktvärde: 40 dBA ekvivalentnivå. 

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå 

Riktvärde: 45 dBA ekvivalentnivå. 

1) Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är 
bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att 
praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som 
råden är riktade till. 

2) Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under 
bostadsliknande förhållanden. 

3) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt 
överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt 
(22-06). 

4) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna 
rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per timme. 

3.3. Spårburen trafik 
Riktvärdena finns i följande skrift utgiven av Banverket: BULLER och 
VIBRATIONER från spårburen linjetrafik. Riktlinjer och tillämpning 2002-12-03 Dnr. 
S02- 4235/SA60. I skriften anges riktvärden för miljökvalitet och åtgärdsnivåer för 
nybyggnad av bana vid bebyggelse, väsentlig ombyggnad av bana vid bebyggelse 
och befintlig miljö kring bana vid bebyggelse. Riktvärden anges för både buller och 
vibrationer. Här återges riktvärden för miljökvalitet avseende ljud. 
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Tabell 1 Riktvärden för miljökvalitet för spårbunden trafik 

 

3.4. Byggplatser 
Naturvårdsverket publicerade 2004 nya allmänna råd för buller från byggplatser, se 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15. Nytt är 
bland annat att riktvärden för ljud inomhus anges.  
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Tabell 2 Riktvärden för buller från byggplatser. Följande riktvärden bör tillämpas vid 
bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är 
angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, 
fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) 
(LAFmax) nattetid under tiden 22-07. 

 
1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på 
stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, 
exempelvis kontor. 

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån 
beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 
sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 
borrning etc.). För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex 
spontning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka 
kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA högre nivåer 
kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall 
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verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör 
höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 

3.5. Externt industribuller 
Normalt bedöms externt buller från industrier i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller, ”Externt industribuller – allmänna råd” RR 1978:5 
Dessa är uppdelade i befintlig resp nyetablering av industri. Riktvärdena redovisas i 
nedanstående tabell. Värdena inom parenteser avser de strängare värdena för 
nyetablering.  

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 
dBA (läge ”fast”) 

Områdesanvändning 

Dag (kl 
07-18) 

Kväll (kl 18-22) 
samt sön- och 
helgdag           
(kl 07-18) 

Natt (kl 22-
07) 

Momentana ljud 
nattetid            (kl 
22-07) 

Arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet 

65 (60) 60 (55) 55 (50) - 

Bostäder och rekreations-
områden i bostäders grannskap 
samt utbildnings-lokaler och 
vårdbyggnader 

55 (50) 50 (45) 45 (40)1) 55 

Områden som planlagts för 
fritidsbebyggelse och rörligt 
friluftsliv 

45 (40) 40 (35) 40 (35) 50 

Tabell 3. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende befintlig industri. 
Riktvärden för nyetablerad industri inom parentes. 

1) Värden för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 

Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter eller är av impulsartad karaktär skall 5 
dBA lägre ekvivalent ljudnivå än vad som anges i tabellen tillämpas. 

Som framgår av tabell 3 avser riktvärdena verksamhet för hela dag-, kvälls- resp. 
nattperioder. I de fall verksamhet pågår endast under del av en period anges att den 
ekvivalenta ljudnivån bör beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. 

Naturvårdsverket har föreslagit nya allmänna råd för buller från industriell 
verksamhet (2005-04-07). Den största skillnaden är att riktvärdena för befintlig 
industri tagits bort. Remissbehandlingen är fortfarande inte klar. 



12-02297-06052300 
  

\\filegbg\powsell\tech\document\12-02297\12-02297-06052300.doc  Sida 14 (21) 

 

I remissutgåvan har begreppet rekreationsyta förtydligats och att mätning bör ske 
vid tomtgräns. 

3.6. Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering av för och 
byggande av bostäder enligt Boverkets regeringsuppdrag 

Boverket redovisar i sitt regeringsuppdrag, Boverket Dnr: 20122-4150/2003, 
november 2004, ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller 
från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, prop. 1996/97:53. 

Förutom att redovisa riktvärdena diskuteras avsteg. Nedan följer några utdrag. 

”Hälsoaspekten måste vara avgörande. Med hänsyn till bullrets hälsopåverkan finns 
det skäl att: 

• Ha en restriktiv syn på avsteg från riktvärdena. Avsteg bör enbart accepteras 
i städernas centrala och tätbebyggda delar och då undantagsvis. 
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• Sätta gränser för hur stora avsteg som kan accepteras, exempelvis genom 
att tillämpa en övre gräns för hur mycket det får bullra på trafiksidan och 
genom att ställa krav på att kvaliteten på den ”tysta” sidan blir så bra som 
möjligt.” 

”Vilka avsteg kan göras från riktvärdena? Följande principer bör vara vägledande 
när avsteg från riktvärden övervägs: 

• Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid uppfyllas. 

• Nya bostäder bör inte accepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad överstiger 65 dBA (alla utomhusvärden avser frifältsvärde). Är 
ljudnivån högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses 
vara lämplig. Åtgärderna kan då vara trafikomläggningar, 
hastighetssänkningar, tystare vägbeläggning, skärmar och liknande. 

• Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, och då under 
förutsättning att en tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att 
åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras. Aktuell 
handlingsplan bör finnas som bl.a. redovisar planerade 
kompensationsåtgärder. 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 
45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 
dBA vid fasad, klaras. 

• Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, enligt Svensk standard, vad 
avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. 

• I vissa särskilda situationer kan det i finnas motiv för vidare avsteg i de 
största städernas centrala delar. Detta bör då kopplas till särskilda villkor om 
konsekvensbeskrivningar, kompensationsåtgärder och optimal utformning.” 

“Vilka definitioner bör gälla? Boverket anser att följande definitioner av riktvärdena 
för väg- och spårtrafikbuller bör gälla vid planering för och byggande av bostäder. 
Samma definitioner bör tillämpas vid planering och byggande samt vid väsentlig 
ombyggnad, av infrastrukturanläggningar. 

(Boverkets förslag till definitioner skiljer sig i vissa delar från Naturvårdsverkets, 
jämför bilaga 3). 

Rum i bostad (bostadsrum) 
Med bostadsrum avses alla rum i permanentbostäder och fritidshus där en låg 
bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila och rum för daglig samvaro. 
Kök och kök med matplats räknas inte som bostadsrum. 
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Rum för vård (vårdlokaler) 
Med vårdlokaler avses alla de rum i en vårdinrättning där vistelse sker under 
bostadsliknade former där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och 
vila samt rum för daglig samvaro. 

Rum för undervisning (undervisningslokaler) 
Med undervisningslokaler avses de rum där undervisning bedrivs och där en låg 
bullernivå eftersträvas. Med begreppet avses inte gymnastiksalar etc. 

Uteplats 
Med uteplats avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta såsom 
altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostadshus, 
fritidshus eller vård- och undervisningslokal. Del av skolgård ska räknas som 
uteplats. Riktvärdena för uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärde korrigerat 
värde (se nästa stycke). 

Frifältsvärde vid fasad 
Vid fasad avser ett frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. Med 
frifältsvärde avses en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna 
fasaden. (Om mätningar genomförs 2 meter från fasad på exempelvis en 
balkong/uteplats erhålls nivåer som är ca. + 3 dBA högre än frifältsvärdet. Om 
mätmikrofonen placeras direkt mot fasaden erhålls ett värde som är + 6 dBA högre 
än frifältsvärdet.) 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 
Vägtrafik, Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 30 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och som gäller för alla bostadsrum i permanent- och 
fritidsbostad, hotell och pensionat, vårdlokaler samt undervisningslokaler. Riktvärdet 
gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 45 dBA nattetid (22.00-06.00) avses en beräknad ljudtrycksnivå av 
den mest bullrande fordonstypen under en trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per natt. 55 dBA får inte regelmässigt överskridas 
under natten. Riktvärdet, som avser instrumentinställning F(fast), gäller för 
permanent- och fritidsbostad, hotell och pensionat samt vårdlokaler och avser alla 
bostadsrum etc. Riktvärdet gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

55 dBA och 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer utomhus 
Vägtrafik 
Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn tagen till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad och på uteplats. Riktvärdet gäller för permanent- och 
fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 60 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
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trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn taget till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad. Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent 
ljudtrycksnivå beräknad för ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan 
hänsyn till fasadreflektion och som gäller vid uteplats. Riktvärdena gäller för 
permanent- och fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 70 dBA på uteplats avses en ljudtrycksnivå beräknad av den mest 
bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Riktvärdet avser ett frifältsvärde 
utan hänsyn taget till fasadreflektionen och instrumentinställning F(fast) avses. 
Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll 
(06.00- 22.00). Riktvärdet gäller för permanent- och fritidsbostad samt vård- och 
undervisningslokaler.” 

3.7. Boverkets Byggregler och svensk standard för ljudklassning av 
bostäder 

I Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57, med ändringar till och med 2006:12, 
anges för nybyggnad av bostäder att ljudklass C enligt svensk standard SS 25267 
utgåva 3 är minimikrav. För vissa verksamhetslokaler hänvisar BBR till SS 025268. 
(Standarden SS 02 52 68 är på gång att revideras och kommer i sin nya utgåva att 
få numret SS 252 68.) 

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2006. Övergångsbestämmelserna till de 
ändrade reglerna gäller under ett år. Det betyder att de gamla reglerna får tillämpas 
på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 30 
juni 2007. Övergångsbestämmelserna gäller naturligtvis också för arbeten som inte 
kräver bygganmälan om de påbörjas före detta datum. 

Standarden ”Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader – bostäder”, är 
framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den 
innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den 
sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan 
väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i 
undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig 
byggnad. Standarden finns i en tidigare utgåva, SS 02 52 67 utgåva 2, som 
refererades i den tidigare versionen av Boverkets byggregler.  

I utgåva 3 av standarden SS 25267anges följande: 

“Med maximalnivåer inomhus avses de högsta A-vägda ljudtrycksnivåer med 
tidsvägning F (LpAFmax) som kan antas förekomma regelmässigt nattetid. Vid 
dimensionering av ljudisoleringen skall hänsyn tas till de mest bullrande 
vägfordonstyper, tågtyper, flygplanstyper samt övriga yttre ljudkällor som kan antas 
förekomma, så att värdena i tabell 3 ej överskrids oftare än tre gånger per 
medelnatt. 
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… 

Ljudtrycksnivåer på uteplats (se avsnitt 3.6) avser positioner 1,5 m över mark eller 
golvnivå på uteplats, inklusive inverkan av markreflexer och skärmande föremål 
men exklusive inverkan av ljudreflexer från närbelägna byggnader. 

För den maximala ljudtrycksnivån utomhus från vägtrafik och järnvägstrafik avses 
en beräknad maximalnivå för de mest bullrande fordonen under ett årsmedeldygn, 
eller för den period under ett medelår som ger de högsta ljudtrycksnivåerna enligt 
3.3.2. Värdena får vid mätning överskridas högst tre gånger per timme under dag 
och kväll om inte annat anges under respektive ljudklass. För flygtrafik avses en 
beräknad maximalnivå för den mest bullrande normalt förekommande 
flygplanstypen under ett årsmedeldygn. Värdena får vid mätning överskridas högst 
tre gånger under dag/kväll. 

… 

Med uteplats avses en iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden. 
Uteplats kan vara balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En 
uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera lägenheter.” 

För ljudklass A gäller i utgåva 3: 
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Ljudklass B: 

 

Ljudklass C, som föreslås som minimikrav: 

 

I utgåva 3 ges också riktvärden för ljudnivå inomhus, som för ljudklass C stämmer 
med riktvärden enligt infrastrukturpropositionen refererad i tidigare avsnitt. För 
ljudklass B gäller 4 dBA lägre nivåer och för ljudklass A ytterligare 4 dBA lägre 
nivåer. 

För fullständighetens skull redovisas här även trafikbullerriktvärdena i SS 02 52 67 
utgåva 2, som kan tillämpas under en övergångsperiod. 
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Utrymme Typ av krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Bostadsrum 

 

LpA 

LpAFmax. 

22 dB 

37 dB 

26 dB 

41 dB 

30 dB 

45 dB 

34 dB 

49 dB 

Kök LpA 27 dB 31 dB 35 dB 39 dB 

Tabell 4. Ljudnivå inomhus från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998).  Högsta 
värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med LpAFmax 
menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

Utrymme Typ av 
krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Utanför minst hälften 
av bostadsrummen i 
varje lägenhet 

LpA 

LpAFmax. 

46 dB 

51 dB 

50 dB 

55 dB 

54 dB 

 

58 dB 

 

På minst ett 
uteutrymme/balkong 
i anslutning till 
lägenheten 

LpA 46 dB 50 dB 54 dB 58 dB 

Tabell 5. Ljudnivå vid uteutrymme från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998), 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med 
LpAFmax menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

3.8. Buller inomhus i befintliga bostäder 
Socialstyrelsen har nyligen reviderat allmänna råden om buller inomhus, se 
Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6 (M) för ”Buller inomhus”. 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors 
hälsa föreligger. Såväl värdena i Tabell 3 som Tabell 4 bör beaktas vid 
bedömningen. 
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Tabell 3 Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus 

Maximalt ljud LAFmax
1)   45 dB 

Ekvivalent ljud LAeqT
2)  30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter 
LAeqT  

25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeqT  25 dB 

1) Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

 

Tabell 4 Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 

031,5 56 

040 49 

050 43 

063 41,5 

080 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

4. Kommentarer 
Eventuell påverkan av buller från verksamheten vid Sävenäs rangerbangård kan 
behöva utredas ytterligare. Hänsyn bör då även tas till framtida planerad 
verksamhet. 


