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Abstract 

The public interest in central living in today’s cities has led to an increasing effect 
of traffic noise pollution, and today 20% of the inhabitants in Sweden suffer from 
noise a level that exceeds the limits. At the same time the traffic keeps increasing, 
and recent researches shows that traffic noise pollution and several of today’s 
most common health issues are connected, for example, reduction of 
performance, sleeping issues and cardiovascular diseases. For this cause rules, 
guidelines and environmental goals has been developed, as well as software’s 
which calculates the levels of pollution, all this to investigate and improve the 
environment. The guidelines say that the average sound pressure level shouldn’t 
exceed 55 dBA over 24 hours of the façade, and the maximum level shouldn’t 
exceed 70 dBA. Today’s issue is that the guidelines isn’t legally binding and 
therefore they don’t have to be fully achieved which can led to confusion and 
unfair interpretations in the matter of a building can or cannot be built according 
to the limits of traffic noise pollution. 
 

The intensions of this report are to improve the urban environment regarding 
traffic noise pollution and to increase the understanding and knowledge how this 
issue affects urban areas. The report will also investigate and compare two 
different calculation methods for traffic noise pollution, the Nordic propagation 
method and the Nord 2000. 
 
On this basis a literature survey has been done regarding the noise pollution issues 
in our cities with its rules, guidelines, objective goals, measures and the two 
different calculation methods. Investigations of different shapes of a building has 
been done in combination with the software for calculation of road traffic noise 
Soundplan, and a case study of a site which is located in the centre of Jönköping. 
The workflow has been reversed from the “normal”, were the building were 
designed after the limits of the noise levels were investigated. This resulted in a 
residential proposal which is optimized from a traffic noise point of view, and 
uses its own body as a shield. The condoles are directed away from the source of 
noise and the parking space are placed towards the roads. The final result has been 
analysed with both of the calculation methods, were a slightly differentiation 
between the methods can be seen. This is causes by the way the calculation 
methods deal with information and the differentiation in the calculation methods. 
 
The conclusions from this report are that the traffic noise pollution is one of our 
major health issues which still are increasing. The main problem in this is that 
there’s several unmeasurable parameters which influences the way an individual 
experiences the sound environment, which contributes to the difficulty to 
establish a proper regulations and standards. Regarding the calculation methods 
there is issues to use Nord 2000, because the method requires large amounts of 
information which can be difficult to access. At the same time the Nordic 
propagation method can show incorrectly results because it hasn’t the same ability 
to adapt to the specific conditions at each location. 
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Sammanfattning 

Buller är ett ständigt ökande problem i våra samhällen i och med att 
allmänintresset för centralt belägna bostäder ständigt ökar. Förtätningen har lett 
till att ca 20 % av landets befolkning idag bor i områden som har bullervärden 
vilka överstiger dagens riktvärden. Samtidigt fortsätter trafikmängden att öka och 
forskning på området visar att en längre tids exponering av buller kan ge upphov 
till stora hälsoproblem. Det handlar om hälsoproblem såsom hörselskador, 
sömnproblem, prestationsnedsättning och hjärt- och kärlsjukdomar. För att få 
bukt med bullerproblematiken har olika regler, riktlinjer, miljömål och 
bullerberäkningsmodeller tagits fram i försök att förbättra och kartlägga våra 
städers bullermiljö. Riktlinjerna handlar bland annat om att medelljudtrycksnivån 
under ett dygn ej får överstiga 55 dBA i fasad och att den maximala ljudnivån ej 
får överstiga 70 dBA. Problematiken är dock att dessa riktlinjer och regler endast 
är delvis rättsligt bindande och därmed kan upphov till olika tolkningar vid beslut 
om huruvida ett byggnadsförslag ska byggas eller ej.  

 
Rapporten syftar till att skapa en förbättrad bostadsmiljö, ur bullersynpunkt, samt 
att lyfta fram och ge en djupare inblick kring bullerproblematiken i stadsmiljöer, 
såväl som att visa hur de två olika bullerberäkningsmodellerna, den Nordiska 
beräkningsmodellen för buller och Nord 2000, huvudsakligen skiljer sig åt. 

 
Med frågeställningarna som grund har litteraturstudier gjorts kring 
bullerproblematiken i våra städer, med tillhörande riktlinjer, regler, miljömål och 
åtgärder, och om de olika beräkningsmodellerna. Med hjälp av 
bullersimuleringsprogrammet Soundplan och en fallstudie av en tomt i centrala 
Jönköping har utredningar av olika byggnadsformer gjorts, där arbetsgången varit 
omvänd jämfört med vanliga utformningsprojekt. Utformningen har nämligen 
börjat först när bullergränserna för tomten blivit utredda och en anpassning 
utefter dessa gränser har därefter gjort. Detta ger ett bostadsbyggnadsförslag som 
är optimerat ur bullersynpunkt och därmed har resulterat i en byggnad vilken 
nyttjar sig själv som bullerskärm, där samtliga lägenheter vetter bort ifrån bullret 
och byggnadens parkeringshus placeras mot de bullerutsatta fasaderna. Det 
slutgiltiga resultat har analyserats utifrån de två olika beräkningsmodellerna och 
visat på en viss differens mellan modellerna, vilket dels beror på deras olika sätt att 
hantera information och dels skillnaderna i beräkningsstrukturernas uppbyggnad.  

 

Slutsatser för denna rapport är att bullerproblematiken är ett av våra största 
folkhälsoproblem som ständigt ökar. Problemet är att det finns flera omätbara 
faktorer som spelar stor roll för hur en individ upplever ljudmiljön, vilket bidrar 
till svårigheter i att upprätta ett regelverk och standarder för en god ljudmiljö. För 
beräkningsmodellerna finns en svårighet i att nyttja Nord 2000, då modellen 
kräver stora mängder information vilken kan vara svår att tillgå. Samtidigt kan den 
Nordiska beräkningsmodellen lätt ge felaktiga resultat då den inte har möjlighet till 
att fullt ut anpassas efter respektive plats förutsättningar. 
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1 Inledning 

Examensarbetet motsvarande C-uppsats är en obligatorisk del i 
högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsutformning med Arkitektur vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Detta arbete inriktar sig på bullerproblematiken som 
uppstår vid nybyggnation av bostäder i centrala delar av städer eller tätort. Buller 
från vägtrafik är ett ökande hälsoproblem i och med dagens centralisering av 
bostäder i samband med en ökad trafikmängd. I allmänhet ses 
bullerproblematiken som en komfortfråga, där man kanske inte kan räkna med att 
sova med öppet fönster om man vill bo mitt i staden. På senare år har det dock 
publicerats ett flertal studier som visar på att människor som dagligen utsätts för 
buller under längre perioder senare i livet löper en högre risk att drabbas av 
allvarliga hälsoproblem som t.ex. ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.1 
Riksdagen har därför satt upp vissa mål gällande en god ljudmiljö, där finns 
riktlinjer för de olika bullernivåer som bör följas vid ny- eller ombyggnation.2 

 

Som grund för arbetet kommer kvarteret Peru 4, beläget på väster i Jönköping, 
nyttjas för en fallstudie. I dagsläget är detta en centralt belägen tomt som nyttjas 
som parkeringsyta för intilliggande bostäder. På uppdrag av markägaren har 
Creacon arkitekter upprättat ett detaljplansförslag gällande bostadsbebyggelse. En 
analys och utvärdering har gjorts av förslaget, sett utifrån en bullersynpunkt. Då 
Creacons förslag uppfyller kraven för bullervärden mot fasad men lämnar 
utrymme till förbättringar har detta examensarbete tagit fram ett nytt 
bostadsförslag, som är optimerat ur bullersynpunkt. Processen för att ta fram ett 
nytt bostadsförslag är därmed målet med detta arbete. 

 

Rapporten behandlar två olika beräkningsmetoder för buller, den modell som 
används idag (Nordisk Beräkningsmodell, reviderad 1996) i jämförelse med den 
nya beräkningsmodellen Nord 2000, vilken använder fler parametrar för att skapa 
ett mer korrekt beräkningsresultat.3 Dessa jämförelser görs tillsammans med WSP 
Group i Jönköping och är till för att utforma ett optimerat 
bostadsbyggnadsförslag för Kv. Peru 4, ur bullersynpunkt. 

 

 

                                                
1 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 14 
2 ibid 
3 J, Kragh, H, Jonasson, B, Plovsing & A, Sarinen, User’s guide Nord2000 Road, Hörsholm, 2006 
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1.1 Problembeskrivning 

Människan lever idag i ett samhälle av konstant expansion, med en efterfrågan på 
centralt belägna bostäder som möter en minskad tillgång på just sådana ytor i 
städerna. De kvarvarande oexploaterade ytorna belägna i de centrala delarna av 
storstäderna är begränsade och ger sällan de mest optimala förutsättningarna för 
en nybyggnation. Samtidigt har våra samhällen en konstant ökande mängd biltrafik 
och med regler och krav som blir allt mer striktare blir utmaningen att bygga både 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara bostäder allt svårare. Markägare ser även de 
ekonomiska fördelarna och vinsterna med att exploatera sin mark, ytor vilka kan 
skapa stora utmaningar för de arkitekter och byggnadsingenjörer involverade i 
projekten. Varje projekt har sina individuella förutsättningar och problem, men 
vid bostadsbyggen inne i storstädernas centralare delar kämpar alla byggen med 
det konstant växande trafikbullerproblemet. Dagens väggkonstruktioner har 
utvecklats genom åren för att skydda innemiljön mot buller men problemet med 
de för höga ljudnivåerna vid fasad utomhus kvarstår. Som en åtgärd för att 
förbättra bullermiljön kom på åttiotalet en beräkningsmodell för trafikbuller. Den 
Nordiska beräkningsmodellen för buller, vilket höjde kraven på hur nya byggnader 
fick utformas och byggas. Detta är en modell som än idag används i Sverige för 
bullerberäkningar och även om den reviderades 1996 har det på senare år tagits 
fram flera olika beräkningsmodeller som är mer exakta i sina beräkningar, varav en 
är Nord 2000.4 Denna nya beräkningsmodell ger en mer realistisk bild av hur 
bullret kommer påverka byggnaden, i och med att den ger mer precisa värden. 
Med dessa faktorer i åtanke inriktar sig detta examensarbete på hur en 
bostadsbyggnad, vilken ska byggas på en centralt belägen markyta med höga 
bullernivåer, kan utformas. Arbetet behandlar hur planeringen av 
bostadsbyggnaden påverkas av både bullersituationen och bullerberäkningarna, 
vilka görs med den Nordiska beräkningsmodellen för buller och Nord 2000.  

 

                                                
4
 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 

1996 
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Konsultföretaget Creacon AB i Jönköping har tagit fram ett 
bostadsbyggnadsförslag för kvarteret Peru på väster i Jönköping. Kvarteret är 
beläget i hörnet av två vägar, varav ena gatan har ett högt trafikflöde och därmed 
har bullernivåerna mot bostadens fasader blivit ett av de största problemen inom 
projektet. Detta examensarbete nyttjar därför detta byggnadsprojekt som fallstudie 
för att göra djupare efterforskningar kring bullerproblems påverkan på dagens 
byggnadsutformning av bostadshus. Arbetet startar i en analys av Creacon AB:s 
bostadsbyggnadsförslag, vilket sedan följs av efterforskningar kring de krav som 
satts upp för byggnader som utsätts för buller. Utifrån denna information kommer 
ett nytt bostadsbyggnadsförslag tas fram, vilket kommer analyseras med hjälp av 
beräkningar i bullersimuleringsprogrammet Soundplan, med handledning från 
företaget WSP. Bullerberäkningarna utförs i två etapper, först görs beräkningar i 
den Nordiska beräkningsmodellen för buller och därefter i den nya 
beräkningsmodellen Nord 2000. Utredningarna och resultaten från dessa kalkyler 
och simuleringar i Soundplan utvärderas därefter och nyttjas för eventuella 
justeringar av byggnadsmodellens form. En byggnadsmodell vilken står som grund 
för ett nytt bostadsbyggnadsförslag på kvarteret Peru 4. 

 

Som stöd för projektet nyttjas bland annat Boverkets Allmänna Råd kring 
bullerutsatta bostadsområden nyttjas. Detta är en informationspublikation kring 
de riktlinjer som gäller vid bullerproblem, såväl som råd för hur sådana problem 
kan åtgärdas. Publikationen innefattar även exemplen på olika exploateringsförslag 
runt om i Sverige, med tillhörande mindre utredningen kring vad som är positivt 
och negativt i respektive exempel.5 Projektets andra referens är en utredning 
framtagen av Marie Hult och Linda Johansson, kallad Hantering av trafikbuller i 
bebyggelseplanering. Denna utredning är gjord på uppdrag av Arkus, ett forum 
för arkitekters kunskaps- och kompetensutveckling, och visar på hur människan 
påverkas av buller. Den innefattar även BBR:s förhållningsregler kring buller och 
den tar upp åtgärder som kan göras för att dämpa trafikbuller i samhället.6 
Ytterligare en referens som nyttjas är forskningsprogrammet Ljudlandskap för 
bättre hälsa, vilken är framtagen via ett samarbete mellan Chalmers tekniska 
högskola, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Stockholms 
universitet och Karolinska institutet. Forskningen behandlar människans 
uppfattning av bullermiljön och hur buller kan påverka vår hälsa. Programmet 
menar på att uppfattningen av kvalitén på ljudlandskapet påverkas av vilket ljud 
som är dominerande och om ljudet uppfattas som negativt eller positivt av 
människorna. Resultaten i forskningen grundar sig bland annat på undersökningar 
om människors uppfattning och hälsopåverkan av ljudlandskap på olika platser i 
Sverige.7 

                                                
5 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008 
6 M Hult, & L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Arkus 2007 
7 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att skapa en förbättrad bostadsmiljö, ur 
bullersynpunkt, samt att lyfta fram och ge en djupare inblick kring 
bullerproblematiken i stadsmiljöer.  

 

1.2.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utreda hur buller påverkar planering och 
utformning av flerbostadshus, när de anpassas efter dagens riktvärden för buller. 
Arbetet ska underlätta och kunna nyttjas vid utformning av framtida 
flerbostadshus vilka är belägna vid bullerutsatta platser i stadsmiljö. Utöver detta 
ska även en utredning kring skillnader mellan beräkningsmodellerna den Nordiska 
beräkningsmodellen för buller och Nord 2000 belysas för att åskådliggöra vilka 
vinster respektive förluster ett nyttjande av vardera beräkningsmodell innebär.  

  

1.2.3 Frågeställningar 

Hur kan utformningen av en bostadsbyggnad aktivt nyttjas för att skapa en 
acceptabel bullernivå på en plats med ljudnivåer vilka överskrider de riktvärden 
som finns angivna för trafikbuller? 

 

Vilka är de huvudsakliga skillnaderna i beräkningar och resultat mellan den 
Nordiska beräkningsmodellen för buller, vilken är standard, gentemot Nord 2000? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Hur kan en bostadsbyggnadsutformning aktivt nyttjas för att 
skapa en acceptabel bullernivå på en plats med ljudnivåer vilka 
överskrider de riktvärden som finns angivna för trafikbuller? 

Frågeställningen besvaras via en fallstudie av kvarteret Peru i centrala Jönköping, 
där arbetet nyttjar kvarterets markyta för utredningar kring hur bostadsbyggnaden 
bör utformas för att skapa en förbättrad bullermiljö. Utredningarna innefattar 
både litteraturstudier, för att ta fram relevant information om regler och riktlinjer 
för buller, såväl som analysering av vald byggnadsform, via bullersimuleringar i 
programmet Soundplan. 
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1.3.2 Vilka är de huvudsakliga skillnaderna i beräkningarna och 
resultaten mellan den nordiska beräkningsmodellen för buller, vilken är 
standard, gentemot Nord 2000? 

Frågeställningen besvaras dels via en litteraturstudie, där litteratur inom 
ämnesområdet studeras, och dels via bullersimuleringar i programmet Soundplan 
under arbetets gång. Det slutgiltiga förslaget på flerbostadsbyggnaden simuleras 
sedan i Soundplan både med den Nordiska beräkningsmodellen för buller och 
med Nord 2000 för att skillnaderna i resultatet ska kunna studeras och analyseras. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport innefattar endast buller från vägtrafik inom tätbebyggt område och 
inte flygplans- vindkrafts-, spår- eller övriga bullerkällor. Det är endast bullernivån 
i fasad som är av intresse och därför innefattar rapporten inget om 
byggnadstekniska lösningar för bullerdämpning. Därför kommer det i 
utformningen av en huskropp inte att vara några krav gällande materialval eller 
konstruktionslösningar. Vad gäller de olika beräkningsmetoderna för buller som 
jämförs kommer arbetet ej att innehålla några fullständiga beräkningar, utan endast 
de väsentliga skillnader som finns mellan modellerna kommer att tas upp. 

 

1.5 Disposition 

Arbetets inledande del är den teoretiska bakgrunden där buller till en början 
definieras, kopplas till olika begrepp och förklaras i allmänhet. Vidare redovisas de 
riktvärden och regler som gäller för buller samt bullrets inverkan på människan, de 
miljömål som riksdagen satt upp och åtgärder för att reducera buller. 

 

Därefter kommer en förklarande del om metoder och genomförande som 
beskriver hela processen genom arbetet och förklarar metoder och 
tillvägagångssätt som nyttjats. Under resultat och analys redovisas och analyseras 
resultatet av arbetet samt en presentation av svaren på tidigare nämnda 
frågeställningar. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats, där egna tankar 
och slutsatser redovisas.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

2.1 Vad är buller? 

2.1.1 Buller 

Människor utsätts dagligen för buller och de flesta är medvetna om att för höga 
nivåer kan vara skadliga. Men vad är egentligen buller? Enligt svenska 
nationalencyklopedin definieras buller som: 

 

”Ljud som uppfattas som störande eller fult och som fysikaliskt kännetecknas av oregelbundna 
svängningar”8 

 

Vidare kan definitionen av buller utvecklas som ett ljud vilket är oönskat och 
störande. Det är ofta en biprodukt från mekaniska konstruktioner som 
uppkommer genom vibrationer eller friktion från bilar, flygplan eller 
vindkraftverk. Det krävs kunskap inom många områden för att fullt ut förstå 
buller, då det dels handlar om fysiska aspekter som våglängder, ljudtrycksnivåer 
och andra audiologiska faktorer. Samtidigt skapas även en påverkan på människan 
och andra individer, både ur ett psykologiskt och psykofysiskt perspektiv.9  

 

2.1.2 Ljud 

Då buller definieras som ett visst ljud som stör måste man förstå vad ett ljud är;  

 

”fysikaliskt fenomen som ger upphov till hörselförnimmelser genom att sätta öronens trumhinnor 
i rörelse”10 

 

                                                
8 Nationalencyklopedin, Buller, 2011-11-01, http://www.ne.se/sve/buller 
9 Nationalencyklopedin, Buller, 2011-11-01, http://www.ne.se/lang/buller 
10 Nationalencyklopedin, loc.cit. 

http://www.ne.se/sve/buller
http://www.ne.se/lang/buller
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Ljud kan vidare beskrivas som svängningar i ett medium, (vanligtvis luft) som 
utbreder sig som en våg.11 Hur ofta dessa svängningar förekommer kallas för 
frekvens och anges i prefixet Hertz, där människans hörbara spektra ligger mellan 
20 – 20 000 Hertz. Styrkan på ljud mäts av ljudtrycket med prefixet Pascal (p) och 
ett ljuds effektnivå (det sammanlagda ljud vi hör) uttrycks i den logaritmiska 
mätskalan decibel (dB). Människans hörbarhet går från 0 dB i ljudtrycksnivå upp 
till smärtgränsen runt 130 dB, och en fördubbling av den upplevda ljudstyrkan 
ligger mellan 8-10dB.12 Vid en fördubbling av antalet ljudkällor ökar ljudnivån 
med 3 dBA, på samma sätt sjunker ljudnivån med 3 dBA om antalet ljudkällor 
halveras.13 

 

 

Figur 1. Tabell för olika decibelvärden. Boverket, Allmänna råd 2008:1 

 

Sammanfattningsvis beskriver ordet buller ett visst ljud med oregelbundna 
svängningar, som för individen anses som fult eller störande. Genom denna 
definition ges utrymme för tolkningar gällande att olika individer rent teoretiskt 
bör ha olika uppfattning om vilka ljud som ligger inom gränsen för buller. Då 
örats individuella egenskaper varierar samt att olika individer har olika uppfattning 
om vad som är ett störande eller fult ljud.14 

                                                
11 Nationalencyklopedin, Ljud, 2011-11-01, http://www.ne.se/lang/ljud/243395 
12 Jardbrink, M, Boverket, Vad är ljud och buller? 2011-11-02 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/Vad-ar-ljud-och-buller/ 
13 Bengtsson, J, Naturvårdsverket, Bullermått och bullermätning, 2011-11-28 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Bullermatt-och-

bullermatning/ 
14 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 29 

http://www.ne.se/lang/ljud/243395
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/Vad-ar-ljud-och-buller/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Bullermatt-och-bullermatning/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Bullermatt-och-bullermatning/
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2.2 Regler och riktlinjer för buller 

2.2.1 Ordförklaringar 

dBA 

Förkortningen står för decibel och är ett mått för vägtrafikbuller (A-vägd 
ljudnivå), där ett filter används för att dämpa lågfrekventa ljud och förstärka 
medelhöga ljuden.15 

 

Ekvivalent ljudnivå 

Medelvärde på ljudtrycksnivån beräknat under ett tidsintervall. (Normalt beräknat 
under en 24 timmarperiod).16 Den ekvivalenta ljudnivån för vägtrafikbuller är den 
mest väsentliga parametern då det är detta ständiga bakgrundsljud som påverkar 
och bidrar till de sekundära faktorerna av hälsoproblem som t.ex. Hjärt- och 
kärlsjukdomar.17 Ekvivalentnivån påverkas starkt av antal och typ av fordon.18 

 

Maximal Ljudnivå 

Den högst uppmätta ljudtrycksnivån av en händelse.19 Den maximala ljudnivån 
står för de mer direkta hälsoproblemen som t.ex. nedsatt hörsel då en individ 
utsätts för en direkt skadlig ljudnivå.20 Maximalnivån påverkas inte av antalet 
fordon, då hänsyn endast tas till de högsta ljuden vid en händelse, som påverkas 
av fordonstyp och dess körsätt.21 

 

Vägd ljudnivå 

Mått anpassat efter hörseln som simulerar människans känslighet för olika 
frekvenser.22 

 

Dygnsekvivalent ljudnivå 

Ett mått på medelljudtrycksnivån under en 24 timmarperiod, som är A-vägd för 
vägtrafik.23  

                                                
15 M Hult & L Johansson Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Arkus 2007, s. 33 
16 ibid. 
17 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 21-22 
18 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996, s. 9 
19 M Hult & L Johansson, op. cit., s. 34 
20 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 16 
21 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996, s. 6 
22 M Hult & L Johansson, loc. cit. 
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Frifältsvärde vid fasad 

Ljudtrycksnivå som inte påverkas av reflexer i den egna fasaden (en fysisk mätning 
två meter från fasad erhåller ca 3 dBA högre än frifältsvärdet).24 

 

2.2.2 Riktlinjer 

Riktlinjerna för buller från vägtrafik beslutade riksdagen om 1997, dock började 
dessa riktlinjer nyttjas som stöd för samhällsplanering redan på 1960-talet. 
Problematiken med planeringen av bostäder vid den tidpunkten var dock 
antagandet att det skulle ske en förbättring av bulleremissionerna från 
bullerkällorna och därmed skapas en minskning av bullernivåerna i samhället. En 
minskning som ej har skett, istället är bullerkällornas emissioner i stort sett 
oförändrade. Därmed är det viktigt att riktvärdena för buller uppnås redan vid 
byggnation och även anpassas för framtida ökningar av trafikmängderna.25 

 

Huvudregeln 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 

”55dBA gäller för väg- och spårtrafik, och avser en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för 
ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till fasadreflektion och som 
gäller vid fasad och på uteplats.”26 

 

Huvudregeln 70 dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats 

”70 dBA gäller för väg och spårtrafik och avser en ljudtrycksnivå beräknad av den mest 
bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen 
till fasadreflektion och gäller vid fasad och på uteplats med instrumentinställning F (fast).”27 

 

Tyst sida 

”Tyst sida är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dBA frifältsvärde 
(vilket i praktiken innebär ett 3dB högre värde 2 meter från fasaden) som en totalnivå – det vill 
säga det sammanlagda ljudet från olika källor, till exempel trafik, fläktar och industri. Den 
tysta sidan bör därutöver vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på. Även 
maximalnivån 70 dBA gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida.”28 

 

                                                                                                                                       
23 M Hult & L Johansson Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Arkus 2007, s. 33 
24 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 9 
25 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 16-17 
26 Boverket, op. cit., s. 10 
27 ibid. 
28 Boverket, loc cit. 
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Ljuddämpad sida 

”Ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45 och 50 dBA frifältsvärde som en 
totalnivå – det vill säga det sammanlagda ljudet från olika källor, till exempel trafik, fläktar 
och industri. Även maximalnivån 70 dBA bör uppfyllas på ljuddämpad sida.”29 

 

Begreppet tyst sida har sedan en tid tillbaka använts då avsteg från riktvärdena 
används, detta oavsett om det handlar om en god eller diskutabel ljudkvalitet. För 
att skilja på kvalitetsnivån har man infört begreppet ljuddämpad sida, vilket nyttjas 
för platser där en god ljudkvalitet inte kan uppnås. Den tysta sidan skall ses som 
en rekreationsyta och skall förutom att hålla en god ljudmiljö även innefatta andra 
kvaliteter. Den kan därför inte t.ex. vara en asfalterad yta.30 

 

Allmänna råd 

Riktlinjer vid nybyggnation – Planen bör framställas så att den garanterar att 
byggnaden i fråga kan utformas så att Boverkets byggregler kan uppfyllas, samt att 
den ekvivalenta och maximala ljudnivån uppfylls i fasad.31 

 

Anledningar till att göra avsteg från riktlinjer – Nybyggnation av stadskaraktär i centrala 
delar av städer, större tätorter eller längs med linjer för kollektivtrafik.32 (Det ligger 
i allmänintresset att bygga bostäder på dessa platser, trots att de utsätts för högre 
bullernivåer än normalt.) 

 

Principer vid avsteg från riktlinjer – Bostäder bör kunna tillåtas där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån befinner sig mellan 55 – 60 dBA, under förutsättning 
att det går att skapa en tyst eller ljuddämpad sida. Minst hälften av 
bostadsrummen, samtliga sovrum och uteplatsen bör då vara vända mot en tyst 
eller ljuddämpad sida.33 

 

Vid platser med bullernivåer mellan 60-65 dBA kan i vissa fall nybyggnad av 
bostäder tillåtas då det finns möjlighet att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad 
sida som uppfyller ovan nämnda kriterier för detta. Om det fortfarande ej är 
teknisk möjligt för byggnaden att klara nivån på 50 dBA för ljuddämpad sida bör 
byggnaden istället kunna medge merparten av lägenheterna en ljudnivå på 50 dBA, 
och resterande bostäder en ljudnivå på högst 55 dBA i fasad.34 

 

                                                
29 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 10 
30 Boverket, Tillämpning av riktvärden för trafikbuller, Boverket, november 2004, s. 43 
31 Boverket, loc. cit. 
32 Boverket, op. cit, s. 10-11 
33 ibid. 
34 Boverket, loc. cit., s. 10-11 
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Även vid bullernivåer över 65 dBA i fasad kan bostadsbyggnader tillåtas, då en 
avvägning gjorts av de allmänna intressen som finns att beakta. Vid sådana fall bör 
byggnadens orientering och utformning behandlas på sådant vis att exponeringen 
från bullerkällan minimeras, dvs. att byggnaden och dess vistelseytor, entréer och 
bostadsrum är vänd mot en tyst eller ljuddämpad sida. I sådana fall kan även en 
ljuddämpad sida tillåtas att överskrida 50 dBA.35 

 

Sammanfattning 

Boverkets allmänna råd innehåller vägledande riktlinjer för att uppnå en god 
ljudmiljö. Utgångspunkten för att kunna uppnå en sådan ljudmiljö är de långsiktiga 
mål som riksdagen satt upp, genom beslut om miljömål och riktvärden för buller. 
Människors hälsa är det som ligger till grund för de bedömningar som görs vid 
planering av bostadsbebyggelse. Publikationen syftar till att ge handläggare och 
beslutsfattare den kunskap och information krävs för att kunna ta beslut i olika 
frågor gällande en god ljud- och boendemiljö.36 

 
Riktlinjerna uppsatta av Boverket kan delas upp i två kategorier, ”bör” och ”ska”. 
De riktvärden som finns för inomhusvärden ska uppfyllas vid nybyggnation 
medan riktvärden utanför fasad ger mer utrymme för tolkning, då de endast bör 
uppfyllas, alltså inte är rättsligt bindande.37 Det beror på att centralt belägna platser 
ofta är bullerutsatta samtidigt som de är attraktiva. Vid sådana fall görs avsteg från 
huvudregeln beroende på den rådande omgivningen. Det ger utrymme för 
enskilda beslutsfattare att bedöma enskilda situationer, vilket innebär att de kan gå 
in mer i detalj på varje projekt och därmed göra en mer exakt bedömning. Dock 
innebär det också en risk, då beslutsfattarna har olika åsikter om hur riktlinjerna 
ska tolkas och var gränsen går mellan intresse och hälsa. Samtidigt menar ett flertal 
kommuner och länsstyrelser att det finns ett behov av förbättrad vägledning och 
samordning från centrala myndigheter för att riktvärdena i större grad ska kunna 
följas.38 Naturvårdsverket har blivit utsett att få det samordningsansvaret och har 
därför tagit fram ett organisationsförslag vilket träder i kraft under 2011.39  

                                                
35 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 10-11 
36 ibid. 
37 J Bengtsson, Naturvårdsverket, Riktvärden för buller, 2011-11-30 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Riktvarden-for-
buller/ 
38 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 20 
39 ibid., s. 23 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Riktvarden-for-buller/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Riktvarden-for-buller/


Bakgrund och förutsättningar 

17 

2.3 Vägtrafikbullrets inverkan på människan 

2.3.1 Buller i allmänhet 

Buller i allmänhet är idag ett av de största, konstant ökande hälsoproblemet i 
samhället. Från regeringens sida har det tagits fram 16 stycken nationella 
miljömålkvalitetsmål, där målet om en god bebyggd miljö innefattar riktlinjer 
gällande gränsnivåer för buller vilka ska understigas till år 2020.40 

 

Individer har olika uppfattningsförmåga vilket bygger på olika fysiska variationer 
samt erfarenheter och det måste tas i beaktning när bullerproblematiken hanteras. 
All anpassning kan ej ske efter enskilda individer, men att enbart avgränsa buller 
efter gränsvärden på decibelskalan, vilken kontrolleras genom en akustisk mätning, 
täcker ej hela problemområdet. Decibeltalet tar nämligen ej någon hänsyn till vad 
människan uppfattar som positivt eller negativt ljud. Forskning tyder på starka 
band mellan upplevd miljö och det faktiska bullervärdet, något som kallas för 
ljudlandskap. Enligt forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa, är det 
viktigt att ljudnivån ligger på en acceptabel nivå, men det är även viktigt att det 
existerar ljud som uppfattas positivt för att en god ljudmiljö ska kunna uppnås.41 

 

”(…) vilka sorts ljudkällor som ingår i ljudlandskapet är minst lika viktiga som 
ljudnivån. (…)”42 

 

2.3.2 Buller från vägtrafik 

Buller från trafik berör idag majoriteten av vår befolkning, med ca 85 % bosatta i 
tätorter och med en ständigt ökande trafikmängd är trafikbullerproblemet den 
miljöstörning som påverkar flest människor. Riktvärdena för buller är idag uppsatt 
till 55 dBA vid ekvivalent ljudnivå i fasad och 70 dBA vid maximal ljudnivå i 
fasad.43 Enligt en bullerinventering gjord av WSP akustik på uppdrag av 
naturvårdsverket år 2006, utsattes 1,73 miljoner människor för ett överskrivande 
värde gällande den ekvivalenta ljudnivån respektive 2,48 miljoner för den 
maximala ljudnivån. Rapporten visar även att de samhällsekonomiska kostnaderna 
till följd av trafikbuller värderas till 2,1 miljarder kronor för år 2006.44 Samtidigt 
visar också statistik från undersökningar att 20 % av de nybyggda lägenheterna 
under perioden 1998-2008 har bostadsdelar vilka utsätts för ljudnivåer som 
överstiger ekvivalenta riktvärdet 55 dB, samt att endast 77 % av dessa bostäder har 
tillgång till tyst eller ljuddämpad sida med ljudnivåer under 50 dB.45  

                                                
40 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 6-9 
41 ibid. 
42 ibid. 
43 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s.13 
44 B Simonsson, Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande 

ekvivalent ljudnivå 55 dBA, WSP akustik, november 2009, s.3 
45 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 7 
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Bullerkällor 

Källan till buller varierar från fall till fall, men allmänt gäller att mängden trafik styr 
bullernivån, där det endast krävs 1000 fordon per dygn för att riktvärdet 55 dB 
ekvivalent ljudnivå i fasad ska överskridas.46 Generellt sett är däck- och 
vägbanebuller de primära orsakerna till bullerstörningar, i områden där hastigheten 
är högre än 30-40 km/h för personbilar och 70 km/h för tung fordonstrafik.47 
Under dessa hastigheter domineras istället bullerkällorna av ljudet från motor, 
fläktintag, växellåda och avgassystem.48  

 

Figur 2. De dominerande bullerkällorna från personbilstrafik vid olika hastigheter, 
Boverket, Allmänna råd 2008:1 

 

Orsaker 

Buller mellan däck och vägbana beror på flera olika faktorer, de fysikaliska 
faktorerna är: mekaniska, där kontakten mellan däck och vägbana leder till 
vibrationer, aerodynamiska, där luft passerar mellan däck och vägbana och ger 
upphov till buller samt friktion då däcket ”häftar fast” eller ”glider” mot 
vägbanan.  Andra faktorer som påverkar är att bullernivån ökar exponentiellt med 
hastighet, vägbeläggning, stigning på vägen, bredd och eventuella dubbar på däck, 
väder (ökad bullernivå vid våt vägbana och minskad bullernivå vid snö på 
vägbanan), samt att momentet ökar vid acceleration vilket späder på ovannämnda 
orsaker.49 

 

                                                
46 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 7 
47 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, Däck/Vägbanebuller, 2011-11-02 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_10&rubrik=rubrikj3_
2 
48 Boverket, op. cit., s. 53 
49Mistra, loc. cit. 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_10&rubrik=rubrikj3_2
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_10&rubrik=rubrikj3_2
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Sammanfattningsvis kan sägas att bullret från våra vägar orsakas av många olika 
faktorer som gäller vilken typ av väg, väglag, fordonstyp, däckval och körstil. 
Dessa faktorer kan ge variationer på upp till 20 dBA.50 

 

2.3.3 Hälsoproblem 

Buller uppfattas i allmänhet ej som direkt farligt eller livshotande, utan istället mer 
som en komfortfråga. Faktum är dock att människor utsatta för buller påverkas 
negativt på två sätt, dels de primära symptomen som hörselskador, ökad stress, 
samt en orolig nattsömn vilket i sin tur kan leda till sekundärsymptomen, så som 
sämre koncentrations- och prestationsförmåga, obehagskänsla samt försämrad 
uppfattbarhet. Forskning tyder även mycket starkt på att individer utsatta för 
buller under längre perioder har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.51  

 

Hörselskador 

Hörselskador är direkt förknippat med en bullrig miljö och uppkomsten beror på 
den genomsnittliga bullernivån under en tidsperiod eller av kraftiga ljudtoppar 
som direkt kan skada hörseln. Örat är individuellt och känsligheten skiljer sig från 
person till person, vilket gör det svårt att specificera vilken exakt ljudnivå som ger 
hörselskador. Trafikbullrets inverkan på det mänskliga örat kommer sällan upp i 
nivåerna som krävs för att ge bestående skador men enstaka fordon vid 
acceleration ge upphov till ljudtoppar vilka kan vara skadliga.52 

 

Sömnproblem 

Sömnproblem kan drabba de flesta människor någon gång i livet och orsaken kan 
bland annat vara buller. Människan behöver en ostörd nattsömn regelbundet för 
att fungera normalt både fysiskt och psykiskt. Buller påverkar sömnen i första 
hand under insomnandet då ljuden kan uppfattas som väldigt störande. Bullret kan 
även ha en rad negativa effekter under sömnen såsom plötsliga uppvaknanden, 
sämre djupsömn, höjt blodtryck etc. Faktorerna påverkar i sin tur hur utvilad en 
person känner sig, då orolig sömn kan få en person att känna sig trött, nedstämd, 
minskad prestationsförmåga etc. Den största påverkan har antalet bullerhändelser 
per sömnperiod och styrkan på händelsen i förhållande till bakgrundsljudet.53 

 

                                                
50 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 52 
51 ibid., s.14 
52 ibid., s.15-16 
53 ibid., s. 15 
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Stress och prestationsnedsättning 

Det är allmänt känt att det är svårare för en person att koncentrera sig i en bullrig 
miljö, vilket beror på att effekterna av bullerstörning bidrar till stress och 
prestationsnedsättning genom att påverka vår uppmärksamhet, förmåga till 
inlärning och problemlösning.54 Då en person utsätts för buller måste denne 
anstränga sig mer för att inte tappa fokus, och en ökad ansträngning leder 
emellertid till ökad trötthet och minskad koncentration.55 Studier visar att barn 
från bullerutsatta miljöer ofta har en högre halt av stresshormoner och ett ökat 
blodtryck än andra barn.56 Därför är det extra viktigt att bullernivåerna hålls på en 
acceptabel nivå vid skolor och andra centra för lärande. 

 

Taluppfattbarhet 

Trafikbuller försämrar personers förmåga att uppfatta tal då buller ligger i samma 
frekvensområde som tal. Detta gör att bakgrundsljudet från trafik kan dölja eller 
maskera tal. Ett flertal grupper är extra känsliga för bullernivåer när det gäller 
förmågan att uppfatta tal. De grupper som har svårt att uppfatta tal vid 
bakgrundsbuller är främst barn, äldre, personer med nedsatt hörsel samt 
invandrare som har svårt att förstå språket. För att dessa personer ska uppfatta ett 
vanligt samtal ska bakgrundsbullret vara 10-20 dBA lägre än för en normalperson. 
I bullerutsatta miljöer kan detta leda till socialt utanförskap då individen har svårt 
att uppfatta vad andra vill förmedla, högre olycksrisk då förmaningar och 
varningsrop inte blir hörbara samt röstproblem då man ständigt måste prata högre 
och därmed anstränga rösten.57 

 

Buller och hjärt- och kärlsjukdomar 

Ett flertal internationella och svenska studier har presenterats inom området för 
hjärt- och kärlsjukdomar vilket påvisar att det finns ett samband mellan höga 
bullernivåer och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Den troligaste orsaken till 
en ökande risk tros vara den sömnstörning och stress som orsakas av buller. Vid 
en omfattande studie som genomfördes i Lerums kommun visade det sig att 
antalet individer med högt blodtryck och de som tar medicin mot högt blodtryck 
var dubbelt så många där personerna hade en dygnsekvivalent bullernivå vid 61-70 
dBA jämfört med de som hade 45-50 dBA ekvivalent nivå.58  

 

                                                
54 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 16 
55 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sjuk av trafikbuller?, Lerrumsstudien, rapport 2006:95, 2006, 

s. 7 
56 Boverket, loc. cit. 
57 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, loc. cit. 
58 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 21 
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Den tyska miljömyndigheten har analyserat ett sextiotal studier och har därigenom 
uppskattat att av de hjärtinfarkter vilka varje år inträffar i Tyskland kan ca 3 % 
kopplas till vägtrafikbuller. Analysen visade också på att riktvärdet som föranledde 
den ökade risken var när individer utsattes för buller över 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå mellan klockan 06-22.59 En likartad studie har gjorts i Danmark där det 
uppskattades att 250-500 dödsfall relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar berodde 
på vägtrafikbuller.60 

 

Barn utsatta för buller 

Småbarn är särskilt utsatta för buller, dels för att de inte har en fullt utvecklad 
skyddsreflex för att förstå när ett ljud är för högt, samt att de har kortare 
örongångar vilket gör att de utsätts för ett högre ljud än en vuxen person.61 Det är 
också av yttersta vikt för barns lärande och utveckling att de inte störs av buller i 
och runt skolmiljön, då detta kan få konsekvenser för deras framtida skolgång. 
Viktigt att tänka på vid planeringen av tätorter är att barnen, vilka är en av de mest 
utsatta grupperna, inte själva väljer var de ska bo någonstans.62  

 

                                                
59 W Babisch, Transportation Noise and Cardiovascular Risk, Umweltsbundesamt 2006 
60 A Ohm, SP Lund, PB Poulsen & S Jakobsen, Strategi for begraensning af vejtrafikstoj, Delrapport 2 
- Stoj, gener og sundhed, Miljöstyrelsen, Arbejdsrapport, 53/2003 
61 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 7 
62 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s.16 
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2.4 Miljökvalitetsmål 15: God bebyggd miljö 

1997 tog riksdagen fram 16 miljömål för Sverige. Dessa miljömål omfattade olika 
krav på förbättringar i den svenska miljön, bland annat målet om en god bebyggd 
miljö.63 Målen hade som utgångspunkt att alla bli uppnådda fram till 2010, men 
sådant blev sedan ej fallet. Vissa av målen uppnåddes medan vissa varken blev 
uppnådda eller utvecklades i den riktningen det hade hoppats på. Ett sådant mål 
var just god bebyggd miljö, vilken berör bullerproblematiken i samhället. Målet för 
god bebyggd miljö säger att buller i bostäder ska ha minskat med 5 % mellan åren 
1998 till 2010.64 En summa på ca 1.7 miljarder kronor har gått till åtgärder för nå 
det målet, där 150 000 personer, vilka varit värst utsatta för buller, har fått en 
förbättrad bullermiljö.65 Trots det har procenthalten bullerutsatta ökat i samhället. 
En ökning som beror på att mängden vägtrafik har vuxit samtidigt som 
bullernivåerna från fordon och vägbeläggning inte har minskat.66 För att någon 
förändring ska kunna ske krävs ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder har ej kunnat 
utföras eftersom att för få beslut, om just åtgärder som måste göras, har tagits. 
Detta beror på att flera olika aktörer på olika nivåer måste engageras för att något 
beslut ska kunna tas. Likaså är möjligheterna att nå flera av de olika miljömålen 
beroende av internationella insatser, vilket för buller innebär mer exakta riktlinjer 
för hur buller från motorer och däck ska regleras. Ytterligare orsak till att målet ej 
uppnåtts i tid beror på att fördröjningseffekten utav gjorda åtgärder ej tagits med i 
planeringen. Anpassningar efter förändringar i samhället kan skapa fördröjning på 
grund utav svårigheter till acceptans bland allmänheten vid ändringar av t.ex. 
transportsätt, bostadsyta eller konsumtion.67  

 

2.4.1 Preciseringar omfattande buller i God bebyggd miljö 

På grund utav den riktning utvecklingen flera av miljömålen från 1997 har tagit 
och mycket arbete fortfarande krävs för att uppnå målen innefattar de nya 
miljömålen för 2020 i större delar samma målsättningar. De ändringar som gjorts 
för de nya målen är att uppdatera de för att bli mer anpassade efter dagens 
situationer inom respektive område. Justeringarna klargör även i större grad vad 
varje mål exakt innefattar genom en uppdelning av varje mål i delmål och 
preciseringar. Allmänt för delmålen gäller dock att dessa efterhand kommer fasas 
ut ur miljömålssystemet, medan preciseringarna i fortsättningen kommer bli de 
styrande anvisningarna för att uppnå miljömålen.68 

 

                                                
63 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 9 
64 M Lindqvist, Boverket, Buller, 2011-11-03 http://www.boverket.se/miljo/mal-for-miljon/god-

bebyggd-miljo/delmal-3-buller/ 
65 Boverket, God bebyggd miljö, fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, 2007, s. 26 
66 M Lindqvist, loc. cit. 
67 Naturvårdsverket, Miljömålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av 
miljökvalitetsmålen 2011, Reviderad version av rapport 6420, maj 2011, s. 198-199 
68 Y Rönning, Boverket, God bebyggd miljö, 2011-11-03 http://www.boverket.se/miljo/mal-for-

miljon/god-bebyggd-miljo/ 
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Av de åtta preciseringar som God bebyggd miljö omfattar hanterar fem stycken 
bullerproblematiken. Dessa preciseringar är hållbar bebyggelsestruktur, hantering 
av hållbar samhällsplanering, god vardagsmiljö, infrastruktur och hälsa och 
säkerhet.69  

 

Den första preciseringen; Hållbar bebyggelsestruktur, behandlar det buller som 
skapas i och med decentraliseringen av samhället. Beteendet innebär en 
funktionsuppdelning där människan har sin boplats i en region och sin arbetsplats 
i en annan region av staden.70 Fenomenet har skapat en ökning av tätortsarealen i 
samhället, där arealen har sexdubblats sedan 1950-talet. Tätortsytan ökar i 
samhället mer än vad befolkningsmängden i helhet gör, där ca 47 procent av 
landets befolkning lever i enmanshushåll.71 Decentraliseringen skapar därmed ett 
ökat transportbehov, vilket i sin tur leder till en större mängd vägtrafik och då 
även en ökad bullernivå. Samtidigt växer arbetsmarknadsregionerna vilket i och 
för sig kan skapa kortare färdsträckor mellan bostad och arbete, men i allmänhet 
skapar det istället ett ökat bilresande. För att lösa dessa problem har kommuner 
och regioner som förslag att ny bebyggelse ska placeras i områden vilka kan 
erbjuda bättre möjlighet till att nyttja kollektivt transportmedel. Det är dock endast 
en lösning för ny bebyggelse och löser därmed inte problemen med den befintliga 
bebyggelsen. Likaså finns det en problematik i att individens önskemål om att ha 
en större boyta per person växer och därmed ökar även tätortsytan.72 Ytterligare 
en tendens som regionförstoringen gett upphov till är utbredningen av 
externhandeln utanför stadskärnorna. Denna typ av handel är en företeelse som 
blir allt vanligare och kommer fortsätta växa i och med att kommunerna ser 
lönsamheten i konceptet. Därmed skapas ett ökat bullerproblem eftersom 
handelsområdena ofta kan vara svåra att nå om konsumenten ej är bilburen.73  

 

Precisering 2 hanterar en hållbar samhällsplanering74 vilket påverkar 
bullersituationen i och med att det idag finns en ambition att begränsa det ökande 
trafikarbetet, genom att nya bostäder byggs på mer centralt belägna platser med 
närhet till kollektivtrafiksnäten.75 Problematiken ligger här i att även om 
kollektivtrafiken ger ett alternativ till att ta bilen så kan det samtidigt skapa en 
ökad bullernivå för de boende intill vägar som kollektivtrafiken dras längs med.76  

 

                                                
69 Naturvårdsverket, Miljömålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av 

miljökvalitetsmålen 2011, rapport 6433, Reviderad version av rapport 6420, maj 2011, s. 200-204 
70 Ibid., s. 200 
71 Boverket, God bebyggd miljö, fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, 2007, s. 18-19 
72 Naturvårdsverket, op. cit., s. 200-201 
73 Boverket, loc. cit. 
74 Naturvårdsverket, loc. cit. 
75 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder, Rapport 2011:10, juni 2011, s. 7 
76 Naturvårdsverket, loc. cit. 
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Precisering 3; God vardagsmiljö hanterar de estetiska värdena i den bebyggda 
miljön, vilket skapar en påverkan av hur pass störande en människa uppfattar att 
buller kan vara.77 Människan påverkas psykiskt av buller och tillgång till en 
bullerfri närmiljö, såsom parker, kan t.ex. minska stress skapat av buller.78 
Närmiljön kan i sin tur komma att påverkas i stor grad av den förtätning av 
samhällsstrukturen som har kommit att bli populär under senare år. Företeelsen 
har främst blivit aktuell i stadskärnor och kan ses som ett försök till att tillgodose 
efterfrågan efter centralt belägna bostäder. Dock bidrar det till en förlust av 
grönområden då det bland annat blir dessa platser som bebyggs. En ökning av 
exploateringen i stadskärnorna innebär också en ökning av antalet människor som 
utsätts för buller.79  

 

Precisering 5 hanterar infrastruktur, vilket kan påverka bullerproblematiken i och 
med att en utbyggnad av vägnät och en standardhöjning av dessa vägnät delvis kan 
ge en ökad trafikmängd, men samtidigt kan den även involvera åtgärder för att 
dämpa bullernivåerna med hjälp av t.ex. tyst asfalt eller med bullerskydd.80  

 

Den sista preciseringen att innefatta delar som påverkar bullerproblematiken är 
precisering 8; Hälsa och säkerhet. Preciseringen hanterar åtgärder som krävs för 
att skapa en hälsosam och säker bomiljö. Problematiken existerar här främst i 
småhus, vilkas problem oftast ej åtgärdas förrän vid försäljning av huset. Därmed 
skapas en stor fördröjning då ägandetiden för småhus kan vara mycket lång. Som 
tidigare nämnts, har även andelen människor som exponeras av buller ökat, trots 
de åtgärder som tagits för att minska exponeringen för de som är mest utsatta. 
Möjligheten till att nå målet kräver åtgärder på både lokal, regional såväl som 
nationell och internationell nivå. Därmed kan ytterligare fördröjningar skapas i 
och med att beslut måste tas från så pass många olika parter.81 

 

                                                
77 Naturvårdsverket, Miljömålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av 

miljökvalitetsmålen 2011, rapport 6433, Reviderad version av rapport 6420, maj 2011, s. 202 
78 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 7 
79  Boverket, God bebyggd miljö, fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, 2007, s. 18 
80 Naturvårdsverket, op. cit. s. 203 
81 ibid., s. 204-205 
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 

Arbetet bygger på litteraturstudier där efterforskningar kring buller, exempel på 
olika byggnadsförslag vilka ger olika ljudmiljöer, och två olika beräkningsmodeller 
för buller studeras. I publikationen Boverkets Allmänna Råd 2008:1, Buller i 
planeringen har boverket exemplifierat olika situationer och bedömt dem efter 
vissa faktorer de anser är viktiga att ta hänsyn till när det gäller att planera för 
buller. Åtgärder för att minska bullerproblemet tar upp olika tillvägagångssätt och 
lösningar för att minska bullernivåer för bostäder. Jämförelsen mellan de två olika 
beräkningsmodellerna studerar den Nordiska beräkningsmodellen för buller och 
Nord 2000 utifrån beräkningsstrukturerna och deras parametrar. 

  

3.1.1 Boverkets typexempel 

Boverkets allmänna råd 2008:1 tar upp olika planeringsexempel för att tydliggöra 
hur olika typer av bebyggelseutformning ger olika ljud- och bullernivåer. Dessa 
exempel har delats in i tre olika kategorier, grönt, gult och rött. Tanken är att med 
detta skapa ett underlag för hur bedömningar ska göras samt att beskriva hur olika 
problem och situationer kan behandlas och lösas.82 

 

I de gröna exemplen accepteras avsteg från riktvärden då det har sett till att 
byggnationen på ett eller annat sätt får en god ljudmiljö. I det gula exemplet kan 
avsteg göras då stora åtgärder och ansträngningar gjorts för att åstadkomma en bra 
helhetslösning, med kompensationsåtgärder som förbättrar den totala ljudmiljön. 
De röda exemplen accepterar inte avsteg då allmän ljudmiljö inte ses som god eller 
ansträngningar för att förbättra den inte gjorts i tillräckligt stor utsträckning.83 

 

Nybyggnation av bostäder vilka inte godkänns (Röda exempel) har brister som 
t.ex. att enkelsidiga lägenheter ligger mot bullerutsatt fasad, eller att vissa 
lägenheter inte får tillgång till tyst eller ljuddämpad sida. Andra orsaker som leder 
till ett nekande kan vara bristfällig bullerutredning, balkonger där bullernivån 
överstiger 55 dBA, ej redovisade planlösningar, exponering för buller från flera 
håll eller om det anses att lösningen inte är optimalt utformad med hänsyn till 
bullersituationen.84 

 

 

 

                                                
82 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 59 
83 ibid. 
84 ibid., s. 64 
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Nedan finns ett exempel som bedömts som rött enligt Boverkets motivering: 

”En intressant fråga är hur tillgång till ljuddämpad sida ska bedömas när lägenheterna endast 
består av ett rum som utformas genomgående med orientering mot både ljuddämpad och bullrig 
sida. Eftersom ljuddämpad sida förses med loftgång blir sovplatsen placerad mot loftgången, 
vilket är negativt. Anledningen till denna placering är dels estetiska skäl, dels tidigare negativa 
erfarenheter med förslummade loftgångar mot trafiksidan. Med föreslagen utformning blir det 
stegvis bullrigare när man går ut från bostaden. Positivt är att ljudklass B eftersträvas inomhus. 
Lösningen med genomgående smålägenheter är intressant, dock inte relevant i detta fallet, 
eftersom ljudnivåerna är alltför höga. Bebyggelsen är utformad för att begränsa bullret mot 
gårdssidan, som görs attraktiv. Ljudnivåer mot trafiksidan är så höga, cirka 69 dBA, att 
avsteg från riktvärdena knappast kan accepteras. Eftersom den tystare sidan dessutom finns i 
intervallet 50–55 dBA, och loftgångar placerat mot gård, bedöms förslaget som rött.”85 

 

Figur 3. Planringsexempel som bedömts som rött. Boverket, allmänna råd 2008:1 

 

Orsakerna till att byggnader klassificeras som gula kan bland annat vara att vissa 
lägenheter har mindre än hälften av bostadsrummen mot tyst sida med en ljudnivå 
under 45 dBA, att byggnaden inte är optimalt utformade med hänsyn till 
bullersituationen, har en bullerutsatt sida med en ljudnivå mellan 55-65 dBA, 
lägenheterna har endast tillgång till ljuddämpad sida med ljudnivå mellan 45-50 
dBA, har endast obefintlig eller liten gårdsyta, utsätts för buller från flera håll eller 
att byggnadsförslaget har stora bullerproblem trots att det inte ligger centralt 
beläget.86 

 

                                                
85 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 81 
86 ibid., s. 63 
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Nedan finns ett gult exempel där Boverkets motivering lyder: 

”Området utsätts för höga ljudnivåer mot trafiksidan och delvis inglasning krävs för att begränsa 
bullret. Förslaget är intressant så tillvida att istället för en kompakt sammanhängande fasad 
mot trafiken blir utformningen öppnare med möjlighet till utblickar. Höga krav på utformningen 
gör att ljudnivån begränsas bakom avskärmningen. Samtliga lägenheter får därmed tillgång till 
ljuddämpad sida med högst 50 dBA för minst hälften av bostadsrummen. Man har i 
planeringen arbetat konsekvent med placering av kök och delar av vardagsrum mot bullerutsatt 
sida. Samtliga sovrum placeras mot ljuddämpad sida. Förslaget bedöms som gult.”87 

 

Figur 4. Planringsexempel som bedömts som gult. Boverket, allmänna råd 2008:1 

 

De faktorer som spelar in för att en byggnad skall klassas som grön är om 
bebyggelsen är utformad för att reducera bullret, flertalet bostadsrum och samtliga 
sovrum placerade mot ljuddämpad sida, genomtänkta lägenhetslösningar, eller om 
de är centralt belägna.88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 76 
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Nedan finns ett grönt exempel där Boverkets motivering lyder: 

”Området är omringat av buller och exponeras för både väg- och spårtrafik med relativt höga 
nivåer från spårtrafiken. Järnvägen ger upphov till 80 dBA som maximalnivå 40 gånger dag- 
och kvällstid, men endast en gång per natt. Fönster med Rw = 48 dBA erfordras för att klara 
45 dBA maximalnivå inomhus. I planeringsarbetet har hänsyn tagits till trafikprognosen för år 
2020, vilket är positivt. För befintlig bebyggelse, söder om den planerade, minskar bullret från 
59 till 51 dBA och skärmande garage byggs för att begränsa bullret ytterligare. Minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet lokaliseras mot tyst sida. Det är positivt att samtliga lägenheter 
har balkong/uteplats mot tyst sida. Grönt exempel, trots höga maximalnivåer, tack vare 
förbättrade ljudnivåer för befintlig bebyggelse, skärmande garagebyggnad samt att tyst sida kan 
ordnas.”89 

 

Figur 5. Planringsexempel som bedömts som grönt. Boverket, allmänna råd 
2008:1 

 

Genom studier av exemplen i Boverkets Allmänna Råd visas att arbetet bör inrikta 
sig specifikt på vissa faktorer vilka är särskilt viktiga när det gäller bedömningen 
för vad som anses som en god ljudmiljö. Sammanfattningsvis kan Boverkets 
exempel tolkas som att byggnader i stadsmiljö kan göra avsteg från huvudregeln 
om: bebyggelsen är utformad med hänsyn till bullret, flertalet bostadsrum och 
samtliga sovrum mot tyst sida, har samtliga balkonger/uteplatser mot tyst sida och 
väl genomtänkta lägenhetslösningar. 

 

I detta arbete har en fallstudie gjorts på ett befintligt detaljplansförslag ritat av 
Creacon AB; tomten Kv. Peru 4 vilken är belägen på väster i Jönköping och är 
utsatt för buller från två intilliggande vägar. 

                                                
89 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 69 
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3.1.2 Åtgärder för att minska bullerproblemet 

Buller dämpas i regel med avståndet till källan, dvs. ju längre det är mellan källan 
och mottagaren desto lägre blir bullernivån. Dagens förtätning av stadskärnor och 
krav på attraktiva bostäder leder till byggnader som placeras intill centralt 
trafikerade vägar vilket ger upphov till störningar från vägtrafikbuller. Då 
byggnaden som ska uppföras inte kan byggas med tillräckligt stort avstånd från 
vägen måste bullerproblemet hanteras på ett annat sätt, till exempel genom 
avskärmning eller dämpning av bullerkällan. 

Reducera bullret från källan 

Den största orsaken till att fler människor utsätts för buller överskridande 
riktvärden är en ökad trafikmängd. På internationell och nationell nivå kan 
bullerproblematiken i våra städer minskas genom olika lagbeslut och 
standardiseringar. Olika krav måste ställas på vägarna, typen av fordon vi använder 
samt dess komponenter. Ett exempel för krav på åtgärder som kan skapa skillnad 
är vilken typ av däck som används på fordonen, vilket kan ge en skillnad på 10 
dB.90 Detta är en långsiktig lösning som måste hanteras för att riktlinjerna i 
framtiden ska kunna nås. Samtidigt kan det ta flera år innan resultat av sådana 
beslut och standardiseringar blir märkbara.91  

 

En mer direkt faktor som bör beaktas är trafikplaneringen på kommunal nivå, 
som kan reducera buller i utsatta miljöer. En reglering av trafiken kan göras 
genom att dra om stora genomfartsleder och avlasta de leder som är mest utsatta 
för buller. Andra orsaker att ta hänsyn till är vilken typ av trafik och vilken 
hastighetsbegränsning som gäller i området, detta kan regleras genom 
begränsningar för tung trafik och en sänkt hastighet. Till exempel kan en 
hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h reducera ljudnivån med 4 dB.92 

 

Avskärmning av källan 

Avskärmning eller dämpning av buller är en mer kortsiktig lösning som är viktig 
då reduceringen av buller i källan inte är tillräcklig för att uppnå dagens riktlinjer. 
En avskärmning kan ske på flera olika sätt, vid nybyggnation bör en skärmande 
bebyggelse uppföras dvs. ”stänga” ute bullret på ett sådant sätt att genomgående 
lägenheter får en bullerutsatt sida och en tyst eller ljuddämpad sida. Ett annat 
exempel på skärmande bebyggelse är att uppföra så kallade 
komplementbyggnader, som till exempel garage, vilka kan agera som en 
bullerskärm.93 

 

                                                
90 M Hult & L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Arkus 2007, s. 24 
91 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 35 
92 M Hult & L Johansson, loc. cit. 
93 ibid., s. 26 
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Om det ej finns möjlighet till att skärma av bullret med bebyggelse kan istället 
bullerskärmar eller bullervallar nyttjas. När detta görs är det viktigt att ta hänsyn 
till hela området, då ett bullerskydd kan öka ljudstyrkan på ett oönskat sätt via 
reflektioner. Ett bullerskydd har endast förmågan att skärma av vissa delar av 
byggnader, vilket gör det viktigt att ta hänsyn till hela området som ska skärmas 
av, för att undvika oönskade reflektioner, när det gäller faktorer som avstånd, 
höjd, utformning, mark och material. En bullerskärm är som effektivast när en 
stor bullerkälla ska skärmas av. I ett område med flera byggnader och bullerkällor 
reflekteras bullret och lägger sig då som en ”matta” över hela området, vilket kan 
leda till att investeringen av en bullerskärm inte ger någon effekt.94 Nedan finns 
några exempel på avskärmning och dämpning av buller. 

 

Figur 6, Illustration på åtgärder för avskärmning alternativt dämpning av buller 
Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s 44 

 

Ljudlandskap 

Som tidigare nämnts är det inte bara decibeltalet som påverkar vår ljudmiljö, utan 
även vilka ljud och hur de uppfattas.95 Det finns idag inga riktvärden eller 
rekommendationer som innefattar ett bra ljudlandskap, förmodligen för att det är 
så pass svårdefinierat begrepp där flera omätbara faktorer spelar in. 

 

                                                
94 M Hult & L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Arkus 2007, s. 26 
95 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 6 
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Akustiskt Ljudlandskap – Det uppmätta ljudtrycksnivåtalet som mäts med 
akustiska instrument.96 

Upplevt ljudlandskap – En sammanvägning av alla ljud i en miljö, som 
innefattar samtliga ljud vi kan identifiera.97 

 

Enligt forskningsrapporten Ljudlandskap för bättre hälsa är det viktigt att dämpa 
bullerstörningen men det är också inte tillräckligt för att ett område ska anses ha 
en god ljudmiljö. Forskningen pekar på att det inte går att definiera en god 
ljudmiljö med endast ljudnivåtal för vägtrafik, då övriga ljudkällor som finns i 
ljudlandskapet, t.ex. fågelkvitter eller en startande lastbil, är av lika stor vikt.98 
Resultaten i studien visar att olika ljud ger olika upplevelser, där naturljud upplevs 
som behagliga och tekniska ljud som obehagliga. Samtidigt som människoljud ger 
upplevelse av aktivitet och händelser.99 Då detta är en viktig faktor för den 
upplevda bullernivån bör ljudlandskapet tas i beaktning vid planering av 
nybyggnation. I praktiken innebär detta att vissa ljud gynnas på vissa platser, som 
t.ex. en avkopplande miljö ska skapas för återhämtning bör ha en avskärmning 
från störande ljud som biltrafik och istället gynna naturljud som rinnande vatten 
och fågelkvitter. 

 

                                                
96 Mistra, Ljudlandskap för bättre hälsa, forskningsprogram, 2008, s. 12 
97 ibid. 
98 ibid., s. 8 
99 ibid., s. 14 
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3.1.3 Nordiska beräkningsmodellen för buller respektive Nord 2000 

Den Nordiska beräkningsmodellen för buller och Nord 2000 är två 
beräkningsmodeller framtagna för att kunna beräkna bullernivåer på markytor 
vilka planeras för ny bebyggelse. Modellerna inkluderar tillvägagångssätt för att 
beräkna såväl motor-, spår- och flygtrafikbuller och tar då fram den ekvivalenta 
ljudnivån för de olika bullertyperna. Den Nordiska beräkningsmodellen är 
standard för Sveriges bullerberäkningar och togs fram på 1970-talet, för att 
därefter bli reviderade två gånger, 1989 och 1996.100 Det finns vissa skillnader 
mellan de två beräkningsmodellerna, vilket syns främst i att Nord 2000 hanterar 
ett flertal parametrar. Det faktumet syns bland annat i delen för motortrafiksbuller 
där den Nordiska beräkningsmodellen delar upp motortrafik i två delar, lätt och 
tung trafik. Lätt trafik innebär fordon vilka väger under 3,5 ton och tung trafik är 
resterande trafik vilken väger över 3,5 ton.101 Nord 2000 delar istället upp 
motortrafik i tre kategorier; lätt, medeltung och tung trafik, där lätt trafik är fordon 
som väger mindre än 3,5 ton, medeltung är tvåaxlade fordon med sex hjul som 
väger mellan 3,5–12 ton och tung trafik omfattar fordon med tre axlar eller mer 
och som väger över 12 ton. När det i Nord 2000 ej existerar tillförlitlig 
information om mängden tung trafik nyttjas istället ett schablontal på en 
procentuell mängd tunga fordon från en specifik tabell. Den tabellen hanterar 
dock ej vägar i de delarna av landet med stora mängder timmertransporter.102  

  

Beräkningsstruktur 

Den Nordiska beräkningsmodellen innefattar tre grundsteg vid beräkning av 
buller mot fasad. Beräkningen startar i att ta fram utgångsvärdet för trafiken, med 
andra ord mängden trafik på vägen vid platsen och den satta hastigheten på vägen 
som passerar platsen. Steg två behandlar korrektioner för avståndsdämpning. 
Modellen beräknar här en yta som är begränsad till 300 meter från bullerkällan, 
satt vinkelrätt mot vägens riktning och mätt ifrån vägens mitt. För att begränsa 
ytterligare delas vägsträckan upp i mindre delsträckor, en korrektion som även 
görs för Nord 2000. Därmed säkerställs ett mer korrekt beräkningsslutresultat för 
platser som t.ex. ligger intill en sluttande väg eller om en större markyta ska 
bebyggas och 300 meters begränsningen ej lyckas täcka hela den yta som ska 
bebyggas. I korrektionen tas ej hänsyn till mark eller skärmar och mottagaren 
befinner sig på ett annat avstånd än 10 meter från vägens mitt. Vid sådana fall sker 
en avståndskorrektion på 3 dB per fördubbling av avståndet, där 
avståndskorrektion subtraheras från utgångsvärdet.  

 

                                                
100 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996, s. 3 
101 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell Del 

2, reviderad 1996, s. 7 
102 Kragh, Jonasson, Plovsing, Sarinen, User’s guide Nord2000 Road, Hörsholm, 2006, s. 13 
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Steg tre hanterar avgränsningar för mark och skärmdämpning. Steget innefattar de 
förutsättningarna på platsen som påverkar decibelnivån beroende på huruvida 
porös till hård marken är.103 En sådan uppdelning existerar även i Nord 2000, 
dock uppdelas konsistensen då i åtta olika klasser.104 Det värdet som fås fram, i 
båda modellerna, kontrollerar det förhållande som ligger mellan de olika 
marktyperna och hur mycket dämpning av decibelvärdet som detta förhållande 
skapar. För den Nordiska beräkningsmodellens steg två sker ytterligare justeringar 
i fastställning av markens konsistens genom en uppdelning i två fall. Fall ett 
hanterar förutsättningar där vägbanan är upphöjd mindre än 1,5 meter. Fall två 
hanterar vägbanor upphöjda mer än 1,5 meter och nedsänkta vägbanor. Dessa fall 
behandlas alltid som en typ av skärmar och beräkningarna delas då upp i två steg. 
Första steget beräknar inverkan som skapas av skärmen och andra steget den 
inverkan markens karaktär skapar på den sidan av skärmen som mottagaren 
befinner sig. Korrektionerna skiljer sig här åt beroende på vilken hårdhet 
respektive mjukhet marken har.105 Nord 2000 efter varje specifikt fall. 
Anpassningen sker då genom att rita upp terrängen som en linje, vilken bryts upp i 
mindre delar för att anpassas efter huruvida terrängen sluttar uppåt eller neråt.  

                                                
103 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, 
reviderad 1996, s. 5-6 
104 Kragh, Jonasson, Plovsing, Sarinen, User’s guide Nord2000 Road, Hörsholm, 2006, s. 23 
105 Naturvårdsverket, loc. cit. 
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Nord 2000 beräkningsmetod delas upp i sex värden vilka adderas ihop för att få 
den slutgiltiga ljudtrycksnivån vid mottagaren. Dessa sex värden är nivån på 
ljudstyrkan för det aktuella frekvensbandet, vilket innebär det ursprungliga värdet 
på ljudkällan för olika frekvensband; olika frekvenser har olika våglängdsbredd. 
Andra värdet anger påverkan från spridningen av sfäriska avvikelser av ljudenergi, 
vilket innebär att det krävs en korrektion för ljudets utbredning eftersom en sådan 
utbredning aldrig har en exakt sfärisk form. Ljudnivån från ett fordon är nämligen 
alltid högre framifrån än från sidorna. De andra värdena är påverkan av luftens 
upptag av ljudet, påverkan från terrängens dämpning via mark och skärmar, 
påverkan från utspridda objekt i terrängen vilka kan reflektera ljudet och påverkan 
från hinder i terrängen. Sista värdet innebär ett tillägg för ljud som reflekterats i 
terrängens hinder, vilket är beroende på interaktionen mellan storleken på ett 
specifikt hinder och specifika nivån på den frekvens som ska reflekteras i 
hindret.106 En begränsning av parametrarnas utsträckning sker genom nyttjandet 
av en metod kallad Fresnel-zoner, vilken illustreras i figur 7. Fresnel-zonen har 
formen av en ellipsoid och det är endast inom zonen av denna ellipsoid som 
hänsyn tas till de ljud och olika förhållanden som existerar på platsen. Ljud som 
reflekterats utanför zonen och därefter färdas in igen ingår dock också i 
beräkningsmetoden. Då avståndet från ljudkällan till mottagaren har en betydande 
roll för hur mycket ljudnivån dämpas fodras att hänsyn tas till den totala längden 
på alla reflektioner. För att förenkla en sådan beräkning nyttjas en så kallad 
skuggkälla av ljudkällan, där skuggkällan och mottagaren placeras i var sin ände av 
ellipsoidens zon. Skuggkällans placering skapar en rak linje utav avståndet från 
skuggkällan till mottagaren och därmed förenklas avståndsberäkningen, än om 
avståndet skulle beräknas från den riktiga ljudkällan till reflektionsytan och 
därefter ifrån reflektionsytan till mottagaren.107  

 

 

Figur 7. Fresnel-ellipsoid och Fresnel-zon, Nordic Environmental Noise Prediction 
Methods, Nord2000. maj, 2002 

                                                
106 Kragh, Storeheier, Jonasson, Nordic Environmental Noise Prediction Methods, Nord2000, 
Sammanfattande Rapport, General Nordic Sound Propagation Model and Applications in Source-

related Prediction Methods, DELTA, 2002, s. 24 
107ibid., s. 31 
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Den Nordiska beräkningsmodellen innefattar i vissa fall ytterligare ett steg, steg 
fyra, vilken hanterar de eventuella övriga förhållanden som de föregående stegen 
ej omfattat.108 Det gäller sådana förhållanden som avviker från de förenklade 
antagandena i de tidigare tre stegen, såsom t.ex. justeringar för vinkelområdet, 
korrektion för stigning och korrektion för reflektion från enstaka ytor.109 
Korrektionerna görs även, som tidigare nämnts, i Nord 2000 men då som en 
konstant parameter vilken alltid är involverad i beräkningarna. Likaså existerar 
inget krav i den Nordiska beräkningsmodellen att ta med korrektion för det 
inflytande vägens ytskikt, som fordonen kör på, har för ljudnivån. Nord 2000 har 
för denna korrektion tagit fram åtta olika ytskikt för vägen. Ifall information om 
vägens ytskikt saknas finns dessutom ytterligare en tabell, med fyra basvärden på 
vägens ytskikt, vilka kan nyttjas istället.   

 

Väderförhållanden 

Den Nordiska beräkningsmodellen anpassas ej i någon större utsträckning efter 
platsens rådande väderförhållanden. Modellen utgår istället ifrån en specifik typ av 
konstant rådande väderslag med en neutral temperaturgrad och en lätt medvind.110 
Nord 2000 anpassas istället efter varje specifikt väderförhållande genom att 
hänsyn tas till vindens hastighet och förändringar i denna hastighet, vindens 
riktning, temperatur och förändringar i temperatur, hur parametrarna vind och 
temperatur påverkar turbulensens styrka och tidsrymden på alla dessa 
förhållanden. Därmed kan resultaten anpassas efter tillfällen då ljudnivån ökar på 
grund utav att det existerar en medvind i riktningen ljudkälla-mottagare, jämfört 
med hur ljudnivån minskar vid motvind i riktningen ljudkälla-mottagare. Den 
Nordiska beräkningsmodellen hanterar istället sådana situationer som 
förhållanden utan påverkan från vind och därmed fås ett för lågt värde på 
ljudnivån hos mottagaren. Likaså påverkas ljudets transportering med vinden olika 
beroende på om ljudet kommer direkt ifrån källan eller om det är ett reflekterat 
ljud, vilket Nord 2000 i större utsträckning har anpassas för att kunna ta hänsyn 
till.111 Hur ljud reflekteras förklaras mer ingående i punken Avskärmning och 
Reflektion. 

 

                                                
108 Naturvårdsverket, Boverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996, s. 6 
109 ibid., s. 23 
110 Klinkby, John, Nord2000 vs. The existing Nordic propagation models, DELTA Danish Electronics, 

Light and Acoustics, s. 1 
111 ibid., s. 3-4 
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Avskärmning och reflektion 

Avskärmning med hjälp av bl.a. bullerväggar nyttjas i allt större grad för att skapa 
en god vistelsemiljö för folk boende vid vägar med höga bullernivåer. De två 
beräkningsmodellerna hanterar sådana förhållanden, dock existerar det en viss 
differens i hur ljud sprids ut vid påverkan av en bullervägg eller dylik avskärmning, 
vilket illustreras i figurerna nedan. För den Nordiska beräkningsmodellen skapas 
en jämn form på ljudets utbredning över och bakom bullerskärmen med delvis för 
låga värden på ena sida av den vägbana som beräknas, vilket ses i figur 8. Som 
nämnts i punkten Väderförhållanden beror det på att modellen ej anpassas efter 
vindförhållandena medan värdet i Nord 2000 influeras av parametern för 
vindpåverkan. Värdet i Nord 2000 får därmed ett mer oregelbundet 
utbredningsmönster över och bakom skärmen, där med- och motvindspåverkan 
skapar en högre ljudnivå bakom avskärmningsväggen i den riktning det är 
medvind, vilket syns i figur 9.112 

  

 

Figur 8. Spridning av buller med bullerskärm, Nordiska beräkningsmodellen för 
buller, Nord 2000 vs. The existing Nordic propagation models, september, 2002 

 

 

Figur 9. Spridning av buller med bullerskärm, Nord 2000, Nord 2000 vs. The existing 
Nordic propagation models, september, 2002 

 

                                                
112 Klinkby, John, Nord2000 vs. The existing Nordic propagation models, DELTA Danish Electronics, 
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Parametern för reflektion används på samma sätt i båda beräkningsmodellerna, 
där den reflekterande ytan ses som en spegel. Skillnaden mellan 
beräkningsmodellerna är att Nord 2000 nyttjar fresnel-zonen i sina beräkningar 
och därmed låter ljudet transporteras ut från både ljudkällan och fresnel-zonen tills 
den reflekteras tillbaka in i zonen igen. Detta medan i den Nordiska 
beräkningsmodellen ej ta hänsyn till reflekterande ytor utanför den zon som 
beräknas, även om ljudet reflekteras tillbaka in efter att först ha lämnat zonen.113 

 

Vegetation 

Den Nordiska beräkningsmodellen tar ej i någon större utsträckning hänsyn till de 
dämpningar som kan skapas utav platsens vegetation, eftersom de anses vara 
alltför opålitliga. Dämpningen som skapas är nämligen svår att fastställa som en 
orsak beroende på gräsbevuxen mark eller själva kringliggande vegetationen. 
Anledningen till detta problem är att mark har en större förmåga till dämpning än 
vegetation, speciellt vid mjuk mark såsom i skogar. Trädens stammar har även en 
förmåga att reflektera ljudvågorna vilket kan leda till att ljudet istället sprids 
ytterligare. Förmågan till dämpning av bullret påverkas också av hur gammal en 
skog är. En äldre skog har en större förmåga att dämpa ljud än ett fält av träd som 
nyligen har planterats. I de fall när vegetationen tas med i beräkningarna ska 
skogspartiet uppnå vissa mål, såsom att planteringen av träden är välplanerad och 
att den endast består av vintergrön vegetation.114 I Nord 2000 är vegetationens 
påverkan en konstant del i beräkningarna, eftersom hänsyn tas till markens 
mjukhet/hårdhet i en separat parameter. Vegetationen beräknas då som utspridda 
element vilka skapar reflektioner, dämpning och utspridning av ljud. 
Problematiken kring de komplicerade beräkningarna sådana förhållanden skapar 
har lösts genom att ta fram en statistisk utspridningsmodell för vegetationens 
förmågor. Modellen ger därmed ej ett helt korrekt värde utan istället ett 
övergripande värde på ljudtrycksnivån vid ett specifikt avstånd från källan. Värdet 
som fås fram innefattar ej den skuggning av ljudet som skapas bakom vartdera 
träd i vegetationen eller den ljudnivåökningen som skapas intill trädstammen vid 
reflektion. Dock påverkas värdet utav djupet på skogspartiet.115 Vegetationens 
djup har även en avgörande roll i den Nordiska beräkningsmodellen då det 
påverkar hur pass mycket ljudet dämpas, t.ex. kan en buskvegetation på 5 meters 
djup dämpa med 2 dB medan ett djup på 50 meter kan dämpa med ca 3-6 dB.116 
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Maximal ljudnivå 

Som grund för studien av skillnader mellan de två beräkningsmodellerna nyttjas 
dels resultaten från beräkningar i bullersimuleringsprogrammet Soundplan. 
Jämförelsen mellan resultaten görs här för dygnekvivalent kartläggning, dels då det 
främst är de direktiv och riktvärden som nyttjats som grund för anpassning av 
bostadsbyggnadsförslaget och dels eftersom det i Soundplan ej existerar någon 
funktion för beräkning av maximal dBA med Nord 2000. Internationellt existerar 
det nämligen ej något krav på att beräkningar för maximal ljudnivå ska utföras. 
Istället delas den dygnsekvivalenta ljudnivån upp i dag, kväll och natt, då 
medelvärdet på ljudnivån under natten anses vara mer störande än ljudtopparna. I 
Sverige anses ljudtopparna däremot vara mer störande och kan skapa större 
möjlighet till störd sömn och därmed existerar kravet på maximal ljudnivå.117 

 

3.2 Fallstudie – Analys av Kvarteret Peru 4, Jönköping 

3.2.1 Bakgrund 

Kvarteret Peru 4 är beläget på väster i Jönköping, i hörnet mellan Solstickegatan 
och Åsenvägen. I dagsläget nyttjas denna tomt som parkeringsyta för intilliggande 
byggnader och verksamheter. Creacons detaljplansförslaget innefattar därför ett 
parkeringshus med 69 parkeringsplatser, varav 43 parkeringsplatser tillhör 
företaget Svevia. Förslaget har en BOA på 3143 m2 och innefattar 39 
studentlägenheter och 17 standardlägenheter. Förslaget lämnades in till 
kommunen i Maj 2011 och godkändes i november samma år. Nedan presentas 
Creacons förslag närmare. 

 

 

Figur 10. Karta över väster i Jönköping där Kv. Peru 4 är lokaliserat i hörnet 
mellan Solstickegatan/Åsenvägen. Kartmaterial: www.eniro.se/kartor 

                                                
117 Nykvist, R (den 20 december 2011) konsult WSP Akustik Jönköping 

http://www.eniro.se/kartor
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Figur 11. Situationsplan Kv. Peru 4. Creacon Arkitekter Mars 2010 

3.2.2 Buller 

Den centrala placeringen utmed två trafikerade gator ger upphov till höga 
bullernivåer på platsen. Trafikmängden beräknad år 2020 uppgår på Åsenvägen till 
8900 fordon/årsmedeldygn och på Solstickegatan till 1000 fordon/årsmedeldygn, 
där andelen tung trafik är beräknad till 5 % och med en hastighetsbegränsning på 
50 km/h för båda gatorna. 

 

3.2.3 Bullervärden 

I figurerna nedan, från Soundcons rapport, framgår att detaljplansförslagets fasad 
utmed Åsenvägen utsätts för 58-59 dBA ekvivalent nivå och 68-71dBA maximal 
nivå. Solstickegatan utsätts för 54-56 dBA ekvivalent nivå och 69-73 dBA maximal 
nivå. Gränsvärdet uppsatt för nybyggnation enligt BBR är 55 dBA för ekvivalent 
nivå och 70 dBA för maximal nivå. Avsteg från regeln kan dock göras genom en 
intresseavvägning och om byggnaden uppförs med en tyst eller ljuddämpad sida. 

 

3.2.4 Anpassning för bullerproblematiken 

Detaljplansförslaget har utformats med en sida skyddad från gatorna, där större 
delen lägenheter uppnår kraven för tyst sida, med en ekvivalent bullernivå under 
45dBA, och en maximal ljudnivå under 70 dBA, vilket visas i figur 14 och 15. 
Enstaka lägenheter har dock endast tillgång till ljuddämpad sida, med en 
ekvivalent nivå i intervallet 45-50 dBA. 
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Figur 12. Dygnsekvivalent ljudnivå i fasad hörnet Åsnevägen/Solstickegatan, för 
Creacons bostadsbyggandsförslag, där dygnsekvivalenta ljudnivån överstiger 
gränsvärdet 55 dBA, Simulering utförd av Soundcon AB 2010-03-08

 Figur 13. Maximal ljudnivå i fasad hörnet Åsnevägen/Solstickegatan, för 
Creacons bostadsbyggandsförslag, där maximala ljudnivån överstiger gränsvärdet 
70 dBA, Simulering utförd av Soundcon AB 2010-03-08
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 Figur 14. Dygnsekvivalent ljudnivå på innergård, för Creacons 
bostadsbyggandsförslag, där innergården uppnår gränsvärdet för en ljudnivå på 45 
dBA för tyst sida, Simulering utförd av Soundcon AB 2010-03-08

 Figur 15. Maximal ljudnivå på innergård, för Creacons bostadsbyggandsförslag, 
där innergården uppnår gränsvärdet för en maximal ljudnivå på 70 dBA, 
Simulering utförd av Soundcon AB 2010-03-08 
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3.2.5 Brister 

Enligt detaljplansförslaget blir den gemensamma ytan vid den tysta sidan väldigt 
begränsad. Då den är relativt liten och ligger i anslutning till en vändplan och 
parkeringsplatser vilka kan ge upphov till buller från fordon. Därmed ges väldigt 
små möjligheter för att skapa en plats för avslappning och rekreation. 

 

När avsteg görs från huvudregeln gäller det att noga planera planlösningarna efter 
behoven och bullermiljön. Aspekter av detaljplansförslaget som är tveksamma är 
dels placeringen av vädringsbara fönstren mot loftgång, vilket har gjorts för att 
kunna uppnå ljudkraven i fasad. Samma sak gäller placeringen av sovrum mot 
loftgång och i andra fall mot den bullerutsatta fasadsidan, vilket går emot 
direktivet om en placering av alla sovrum mot tyst sida, vilket ses i figur 16 och 17. 
Loftgångsbyggnader skapar en känslighet för fönster mot själva loftgången, då det 
är mycket människor som rör sig precis utanför, vilket ger upphov till ljud och 
insynsproblematik. 

 

Figur 16. Planlösning för Plan 1 och 2. Creacon Arkitekter. Mars 2010  
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Figur 17. Planlösning plan 3. Creacon Arkitekter Mars 2010 

 

Vad gäller uteplatserna/balkongerna är större delen av dessa planerade att placeras 
mot Solstickegatan och Åsenvägen, detta medför höga bullervärden från trafiken 
samt att boende utsätts för störningar från den bensinmack som ligger mittemot 
fasaden vid Solstickegatan. Ytterligare störningar gällande buller och 
luftföroreningar uppkommer från entrén till det underjordiska garage i två 
våningsplan som är planerat.  Vissa av lägenheterna har även tilldelats en uteplats 
på loftgången, detta kan fungera bra för vissa individer, men många kan anse att 
en uteplats bör vara mer privat. 
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I det aktuella området ligger det en bensinmack med intilliggande verkstad. Detta 
bör tas i beaktning då det ger en ökning av fordonstrafik över hela dygnet vilket 
leder till luftföroreningar, buller och ljussken från strålkastare. Enligt Boverkets 
allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” gäller ett avstånd på 100 meter 
mellan bostäder och bensinstation, och i det aktuella förslaget är detta avstånd 63 
meter. Med det som grund uttalar miljökontoret sig så här gällande 
detaljplansförslaget för Kv. Peru: 

 

”Sammanfattningsvis innebär lokaliseringen av bostäder på den aktuella platsen risk för 
olägenheter för människors hälsa och miljön.”118 

 

Faran för människors hälsa som är kopplade till skyddsavståndet är i första hand 
rökspridningen, därför har räddningstjänsten rådfrågats om den aktuella platsen 
och sagt att skyddsåtgärder som kan kompensera risken är att utrymningsvägar 
inte vetter mot bensinstationen samt att en central ventilationsavstängning 
finns.119 

 

3.2.6 Slutsats 

Sammanfattningsvis ligger förslaget inom de ramar för bullernivåer som anses vara 
en godtagbar ljudmiljö. Förslaget har som högst ett värde av 59 dBA för den 
ekvivalenta ljudnivån utmed Åsenvägen. 4 dBA över gränsvärdet låter kanske lite, 
men i det hörbara spektra upplevs 8-10 dB som en fördubbling av den omgivande 
ljudnivån. En sänkning av ljudnivån från vägen skulle kräva mer än en halvering 
av trafikmängden för att skapa en ljudnivå som ligger under gränsvärdet 55 dBA. 
Då en tyst sida har skapats accepteras de förhöjda bullernivåerna mot vissa 
fasader, som är fallet utmed Åsenvägen/Solstickegatan. Rapporten om tillämpning 
av riktvärden för trafikbuller säger så här om den tysta/ljuddämpade sidan: 

 

”Den tysta sidan bör förutom en god ljudmiljö också ha andra goda kvaliteter. Den bör vara 
utformad så att den är användbar för de boende för avkoppling. En tyst sida bör inte accepteras 
om den exempelvis består av ett ljusschakt eller en asfalterad yta med parkeringsplatser.”120 

 

                                                
118 Miljökontoret, Jönköpings kommun, Hälsoskyddsenheten, Monica Ryttman, 2009-02-26 
119 ibid 
120 Boverket, Tillämpning av riktvärden för trafikbuller, Boverket, november 2004, s. 44 
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Vid en jämförelse med de typexempel som Boverket har tagit upp i Allmänna Råd 
2008:1 och detaljplansförslaget Kv. Peru 4 finns en del intressanta faktorer att 
belysa. För att ett förslag skall bedömas som grönt bör samtliga 
balkonger/uteplatser/sovrum vara placerade mot tyst sida. Creacons förslag 
utsätts planerade balkonger för ljudnivåer mellan 55-60 dBA ekvivalentnivå och 
70-75 dBA maximalnivå. (Tillgång till alternativ uteplats finns förvisso i form av 
innergården.) I Boverkets uttalande gällande det gröna exemplet kommenteras 
placeringen av balkong/uteplats såhär: 

 

”(…)Det är positivt att samtliga lägenheter har balkong/uteplats mot tyst sida(…)”121 

 

Vad gäller sovrummen finns det enstaka lägenheter med sovrum mot bullerutsatt 
fasad samt att flera andra är belägna mot den tysta sidan med loftgång. Just detta 
har man från Boverket påpekat i exemplet för Rött förslag, dvs. avsteg bör ej 
accepteras:  

 

”(…)Eftersom ljuddämpad sida förses med loftgång blir sovplatsen placerad mot loftgången, 
vilket är negativt(…)”122 

 

”(…)Eftersom den tystare sidan dessutom finns i intervallet 50–55 dBA, och loftgångar 
placerat mot gård, bedöms förslaget som rött ”123 

 

I sistnämnda citatet är det dock viktigt att nämna att den yttersta orsaken till 
bedömningen troligtvis är att den ”tysta sidan” ligger i intervallet 50-55 dBA men 
att loftgången är en bidragande faktor. 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Boverket, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1, Boverket, februari 2008, s. 69 
122 ibid., s. 81 
123 ibid 
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3.3 Fallstudie - Bullersimuleringar 

3.3.1 Soundplan 

Med underlag från Boverkets Allmänna Råd, övrig litteratur samt analysen av det 
gällande detaljplansförslaget fortskred arbetsgången med bullersimuleringar i 
programmet Soundplan, med handledning av WSP Groups akustikavdelning. 
Första steget var att bygga upp topografin och kringliggande bebyggelse samt att 
mata in värden för hårdhet på material, antal bilar, lutning på väg etc. När detta 
var klart byggdes det gällande detaljplansförslaget upp och det gjordes en 
simulering för att dubbelkolla att värdena var likartade med de som tidigare gjorts 
av Soundcon AB. Detta för att försäkra sig om att modelleringen och 
informationen matats in på rätt sätt, vilket redovisas i figur 18. 

 

Figur 18. Bullersimulering på gällande detaljplansförslag, vilken är likartad med 
simulering gjord av Soundcon AB. 

3.3.2 Experiment - Bullerutbredning 

Därefter simulerades olika exempelbyggnader som på förhand tagits fram utifrån 
litteraturstudier och analys av befintligt planförslag. Det första exemplet som 
testades var att studera ljudutbredningen på platsen och sedan bygga upp 
byggnaden våning för våning, där gränsvärdet inte översteg 55 dBA. Detta gjorde 
att den maximala ytan togs ut där värdet 55 dBA på varje våning ej överskreds. I 
figur 19 ses bullerutbredningen för första våningen, där det gröna område 
markerar den delen som understiger riktvärdet 55 dBA. 
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Figur 19. Bullerutbredning på en mottagarhöjd av 2 meter, där det gröna området 
markerar den yta som ligger under 55 dBA ekvivalent ljudnivå, november 2011, 
Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

Denna simulering gjordes för varje våning och resulterade i en byggnadsform där 
samtliga väggar underskred riktvärdet 55 dBA för buller i fasad vilket visas i figur 
20. 

 

Figur 20. Förslagsbyggnad där samtliga fasader understiger riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå, november 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 21. En schematisk bild av hur en utformning av denna typ skulle kunna se 
ut, november 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

Figur 22. Exempel på lägenhetsindelning för denna typ av byggnad, november 
2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Resultatet visade på en byggnadsform vilken uppnår en god ljudmiljö och är fullt 
möjlig att bebygga. Dock bedöms det för denna fallstudie att byggnaden i sådant 
fall ej skulle har möjlighet till skapa ytterligare viktiga kvalitéer, då utformningen 
främst tillåter uteplatser i öst- nordost läge med en utsikt över de trafikerade 
genomfartslederna. Därmed testades istället ett flertal byggnadsformer som med 
hjälp av en bullervägg skapade en rymlig innergård. Det ledde dock till för höga 
bullervärden i fasaden på de olika byggnaderna.   

 

Vidare beslutades att lämpligaste åtgärden för denna plats var att avskärma bullret 
med hjälp av byggnadens form, och på så sätt skapa en tyst sida. Problemet som 
förelåg var att en sådan lösning var precis vad som hade gjorts i det gällande 
detaljplansförslaget, och den gemensamma vistelseyta som skapades saknar de 
kvalitéer som ansågs nödvändiga för att området ska få en god ljudmiljö. I detta 
skede valdes att bygga ut mot tomtgräns, dvs. att ytan breddades 4,5 meter ut mot 
åsnevägen och Solstickegatan. Med motiveringen att ingen ny bebyggelse var 
möjlig att uppföra mellan vägarna och tomten, vilket innebar att det här inte fanns 
något brandkrav mot intilliggande fastigheter. Det ledde till en byggnadsform, likt 
ett terrasshus, där den gemensamma ytan för uteplats ersätts med privata 
vistelseytor i storleken 15-65 m². En sådan utformning skapar även en möjlighet 
till placering av parkeringshuset mot den bullerutsatta fasaden vilket illustreras i 
figur 24.  

 

 
Figur 23. Schematisk skiss på förslagsbyggnad av den tysta sidan, november 2011, 
Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 24. Schematisk skiss på förslagsbyggnad av den bullerutsatta fasaden, 
november 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

Då denna utformning leder till enkelsidiga lägenheter ligger stor vikt i att utforma 
väl genomtänkta planlösningar. Vidare kördes bullersimuleringar för att utreda om 
denna utformning var möjlig gällande bullernivåerna. Resultatet visas i figurerna 
25 till 28. 

 

 

Figur 25. Dygnsekvivalent ljudnivå i bullerutsatt fasad, där större delen mot 
Åsenvägen ligger i intervallet 55-60 dBA och mot Solstickegatan 50-55 dBA 
december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 26. Dygnsekvivalent ljudnivå tyst sida där större delen understiger 45 dBA, 
december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 27, Maximal ljudnivå i bullerutsatt fasad, större delen överstiger 70 dBA, 
vilket innebär att uteplatser/balkonger ej bör placeras på denna sida, december 
2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 28. Maximal ljudnivå tyst sida, där samtliga uteplatser understiger riktvärdet 
70 dBA, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

De första bullersimuleringarna visade på att sådan utformning var fullt möjlig 
gällande bullerproblematiken. Dock kräver det att en volymstudie görs, där 
utdragna volymer bidrar till dämpning av vägtrafikbullret. Utifrån dessa beslut 
studerades referensobjekt inom området för terrassbostäder, främst byggnaden 
VM Bjerget i Köpenhamn, ritat av BIG Arkitekter. Inspiration togs här från 
strukturuppbyggnaden, men även från företagets förslag på planlösningar och 
uppdelning av lägenheter i byggnaden.124 Störst vikt las på att studera VM Bjergets 
lägenhetsförslag för en lägenhet med två rum och kök, med tillhörande 
balkong/uteterrass och presenterad i figur 29. Lägenheten har en L-form, med 
utrymmen vilka ej kräver dagsljus placerade längst in mot den mörka hörnan av 
lägenheten. L-formen på lägenheterna skapar även extra terrassyta för 
överliggande, inskjutna lägenheter och med en viss förskjutning av lägenheterna 
på varannan våning skapas en privat terrass för varje lägenhet. För att minska 
insyn från överliggande lägenheter har Bjerget placerat ut ett brett häckparti längs 
med respektive terrass kanter, vilket även nyttjas för detta projekts 
byggnadsförslag vilket visas i figur 29 och 30. 

 

                                                
124Ingels, B, 2012-01-04 http://www.big.dk/ 

http://www.big.dk/
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Figur 29. Planlösning 2 RoK, VM Bjerget, BIG Arkitekter, 2008 

 

 

Figur 30. Planlösning 2 RoK, Kvarter Peru 4, december 2011, Martin Sandberg & 
Petter Bengtsson 

 

De justeringar som gjorts för detta projekts L-formade lägenheter med 2 rum och 
kök är att utöka bredden på terrassytan, för att skapa en större, privat utomhusyta. 
Samtidigt är de utdragna partierna ej utdragna i lika stor grad som VM Bjergets 
lägenheter, vilket minskar risken för insyn till intilliggande grannes terrass. 
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Det slutgiltiga bostadsbyggnadsförslaget har en BOA på 2898 m2 innehållande 8 
studentlägenheter och 28 standardlägenheter i en uppdelning av 1RoK till 4RoK. 
Studentlägenheterna har en yta på 35-45 m2 och är alla samlade på entréplan, med 
var sin privata uteplats. För att skapa en större yta i respektive studentlägenhet har 
toaletterna endast utformats för att vara anpassade efter Svensk standards mått 
och inte Bättre för alla. Som ett komplement för detta har en toalett, vilken 
uppfyller kraven för Bättre för alla, istället placerats i en gemensamhetslokal på 
samma plan och är därmed tillgänglig för alla studentlägenheter. Denna 
gemensamhetslokal är endast tillgänglig för studenterna i byggnaden. Övriga 
våningsplan inrymmer standardlägenheter av varierande storlekar. Som grund för 
dessa våningsplans lägenheter har den L-formad lägenheten nyttjas, utformad som 
2RoK. Dessa lägenheter har en yta på ca 70 m2 och L-formen på lägenheterna har 
nyttjats för att kontinuerligt kunna skapa en uteplats för rekreation och 
avslappning på överliggande, indragna plan. Dessa terrassytor har en varierande 
yta av 15-65 m2 genom hela byggnaden.  

 

Alla lägenheter är placerade mot den tysta sidan av byggnaden medan de 
bullerutsatta fasaderna nyttjas för gemensamma ytor som t.ex. parkering. 
Parkeringshuset når upp till andra våningsplanet och innefattar totalt 89 
parkeringsplatser, varav 8 parkeringsplatser är handikappsanpassade och 43 
parkeringsplatser tillhör intilliggande företaget Svevia. För att parkeringsytan ska 
kunna maximeras har parkeringshuset utformats med lutande parkeringsplan. 
Respektive ramp vilken innefattar parkeringar har en maximal lutning på 6 % 
medan resterande ramper har en maximal lutning på 1:6. Längs med sidorna av 
parkeringsytan har gångar för boende och besökande placerats ut, dessa avdelas 
från parkeringsytorna med hjälp av glasväggar vilka är placerade med ca 10 cm 
brett mellanrum mellan respektive glas. Glasytterväggarna mot parkeringshuset 
har utformats på ett liknande sätt för att skapa en tillräckligt god ventilation 
genom hela parkeringshuset. Resterande yta, vilken vetter mot de bullerutsatta 
fasaderna, nyttjas för lägenhetsförråd, tvättstugor, ventilations- och 
installationsschakt, teknikrum och ytterligare en gemensamhetslokal. Byggnaden 
innefattar ett privat förråd för respektive lägenhet och 4 separata tvättstugor, med 
tillhörande torkrum. Gemensamhetslokalen på tredje våningen är tänkt att nyttjas 
för övriga boende och inte för studenterna, vilka istället har tillgång till lokalen på 
entréplan. Entréplanet innefattar även ett soprum och ett cykelförråd på 40 m2, 
med ytterligare cykelparkeringsyta utanför förrådet. Det slutgiltiga 
utformningsförslagets bullerberäkningsresultat och illustrationer av förslaget visas 
figurerna 31-34 och 37-40 nedan och bilagorna 1-17. 
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 Figur 31. Dygnekvivalent ljudnivå, fasader mot Åsenvägen och Solstickegatan, i 
intervallet 50-60 dBA, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 32, Dygnsekvivalent ljudnivå, tyst sida, samtliga lägenheter har en uteplats 
med ljudnivå <45 dBA, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 33. Maximal ljudnivå, fasader mot Åsenvägen och Solstickegatan där största 
delen ligger i intervallet 65-75 dBA och ytan mot Solstickegatan >75 dBA, 
december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 34. Maximal ljudnivå, tyst sida, där samtliga lägenheter har tillgång till 
vistelseytor <70 dBA, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 35. Dygnsekvivalent ljudnivå, fasader mot Åsenvägen och Solstickegatan, 
Nord 2000, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 36. Dygnsekvivalent ljudnivå, tyst sida, Nord 2000, december 2011, Martin 
Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 37. Bullerutsatt sida, vy från korsningen Solstickegatan/Åsenvägen. Här syns 
tydligt hur den glasade ytan för parkering och de gemensamma lokalerna är de 
som exponeras för bullret. Januari 2012, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 38. Tyst sida, vy från sydväst, illustration av ”gröna” tysta sidan som är till 
för avslappning och rekreation. Januari 2012, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 39. Privata vistelseytor i storleken 15-65 kvadrat. Januari 2012, Martin 
Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 40. Lägenhetsexempel på en av standardtvåorna som används som en modul 
genom hela byggnaden. Januari 2012, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 



Resultat och analys 

60 

4 Resultat och analys 

4.1 Hur kan utformningen av en bostadsbyggnad aktivt 
nyttjas för att skapa en acceptabel bullernivå på en 

plats med ljudnivåer vilka överskrider de riktvärden 
som finns angivna för trafikbuller? 

Att utforma en bostadsbyggnad i enlighet med de riktlinjer som finns kan i vissa 
fall vara omöjligt, då flertalet centrala tomter är belägna intill tätt trafikerade gator 
där bullernivåerna överstiger riktvärdet på hela tomten. Allmänintresset för 
centralt belägna bostäder är stort och därmed behövs avstegen, vilket ger 
exploatören en möjlighet att uppföra bostäder på bullerutsatta platser. Dock bör 
avstegen noga avvägas och för att uppnå en god ljudmiljö måste hänsyn alltid tas 
till hela det planerade området. 

 

Generellt sätt finns två huvudsakliga tillvägagångssätt när det gäller en 
bostadsutformning i bullerutsatt miljö. Antingen upprättas byggnaden på ett 
tillräckligt lång avstånd från källan till bullret. En sådan lösning ger de höga 
ljudvågorna möjlighet att stiga så pass högt att de kan färdas över och förbi 
byggnaden, istället för att träffa den. Därmed fås en ljudnivå under 55 dBA i fasad. 
Dock är den lösningen svår att nyttja i stadsmiljö, eftersom i sådana miljöer 
handlar det ofta om små tomter med gator runtomkring. Därmed ger ytan, som 
ska bebyggas, ej möjlighet till en placering av byggnaden på ett tillräckligt långt 
avstånd ifrån gatorna för att ljudvågorna med för höga nivåer ska kunna undvikas. 
Även om en sådan lösning är möjlig finns det en risk att övriga kvalitéer som 
anses vara nödvändiga ej går att uppfylla.  

 

Istället kan bullret skärmas av genom att byggnaden nyttjas som bullerskärm, där 
en sida blir utsatt för buller över riktvärdet 55 dBA och innergården utförs som en 
tyst sida med ett värde under 45 dBA. För att en sådan lösning ska vara acceptabel 
finns krav på att alla sovrum placeras mot tyst sida, likaså bör ej balkonger 
placeras mot den bullerutsatta fasaden. Undersökningar stödjer denna metod då 
det påvisats att individer kan uppleva ljudmiljön som bättre med en tyst och en 
bullerutsatt sida, än två sidor som befinner sig precis under gränsvärdet. 
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En annan lösning på bullerproblematiken är att nyttja andra byggnader som 
bullerskärmar, och på så sätt skärma av bullret från byggnaden. Problemet med en 
sådan lösning kan dock ligga i att tomten som ska bebyggas ej har några befintliga 
byggnader mellan vägen och tomten vilka kan verka som bullerskärmar. En 
lösning på ett sådant problem kan då vara att uppföra komplementbyggnader, 
såsom garage, framför huvudbyggnaden vilka då agerar som bullerskärmar. Dock 
ligger problematiken i en sådan lösning återigen i att ytan som ska bebyggas ofta 
kan vara för liten för att ge utrymme för ytterligare byggnader framför 
huvudbyggnaden. Om situationen är sådan att tomten är för liten kan istället 
bullerväggar uppföras längs med vägen, vilka absorberar och reflekterar bort 
bullret från byggnaden.  Detta är dock särskilt vanskligt i stadsmiljö där en 
bullerskärm eller liknande faktiskt kan leda till en ökad ljudnivå, då det över städer 
bildas en ”ljudmatta” där ljudet reflekteras på hårdgjorda ytor. Vid ett 
arrangemang av bullerskärmande åtgärder krävs därför mycket planering och 
hänsyn måste då även tas till ett större område än den aktuella tomten.  

 

Med tidigare resonemang har rapporten mynnat ut i ett byggnadsförslag med en 
BOA på 2898 m2 innehållande 8 studentlägenheter och 28 standardlägenheter. 
Byggnaden nyttjar två av sina fasader som bullerskärm, där samtliga lägenheter 
vetter mot de två bullerskyddade fasaderna och de bullerutsatta fasaderna nyttjas 
till garageutrymme lägenhetsförråd, tvättstugor, ventilations- och 
installationsschakt, teknikrum och gemensamhetslokal. Garageutrymmet når upp 
till andra våningsplanet och ytan har maximeras genom att utformas med lutande 
parkeringsplan. 

 

En placering av endast allmänna utrymmen mot bullerfasaderna skapar i större del 
enkelsidiga lägenheter vilket har lösts genom att skapa en trappning av byggnaden. 
Varje våning dras in ett antal meter och därefter dras vissa volymer av varje våning 
åter tillbaka till underliggande vånings fasad. Lösningen ger dels möjlighet till 
flersidiga lägenheter, men även en uppdelning av terrassytan, med en varierande 
storlek av 15-65 m2, vilket skapar en privatisering av respektive lägenhets terrass. 
Terrassytorna blir samtidigt också ett komplement till den förlorade innegården 
och utformas som en yta för rekreation, dels med trätrall och dels med gräs. 
Gräsytan kan därmed verka som en privat gräsmatta för respektive lägenhet, med 
en ca 50 cm bredd häck längs med varje terrasskant för att minska insyn till 
nederliggande lägenheter. De utdragna volymerna skapar även möjlighet till 
ytterligare bullerskydd. 

 

Standardlägenheterna har en uppdelning av 1RoK till 4RoK och som grund för 
dessa lägenheter har den L-formade lägenheten med 2RoK nyttjas, vilken har en 
yta på ca 70 m2. Dessa lägenheter har placerats på de åtta övre våningsplanen 
medan entréplanet nyttjas för studentlägenheter med en varierande storlek av 35-
45 m2. Förslaget illustreras i figurerna 37-40 på sidorna 58-59, och i bilagorna 1-
17. 
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Största delen av den bullerutsatta sidan, visad i figur 31 s. 55, ligger i intervallet 55-
60 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå och därmed krävs att avsteg från 
huvudregeln görs. Då den tysta sidan, figur 32 s. 55, erbjuder samtliga lägenheter 
en tyst sida med bullernivåer under 45 dBA bör detta dock kunna medges. 
Angående den maximala nivån är det endast uteplatserna som är av intresse, och 
där har samtliga lägenheter tillgång till uteplatser med en maximalnivå 
understigande 70 dBA, visat i figur 33-34 s. 56. 

 

4.2 Vilka är de huvudsakliga skillnaderna i 
beräkningarna och resultaten mellan den nordiska 
beräkningsmodellen för buller, vilken är standard, 
gentemot Nord 2000? 

Skillnaden mellan den Nordiska beräkningsmodellen för buller och Nord 2000 
består av beräkningsstrukturens uppbyggnad, vilket även speglas i resultatet av 
beräkningarna. Beräkningsstrukturernas skillnader delas i sin tur upp två grupper, 
dels skillnaderna i uppbyggnaden av strukturen av beräkningsmetoderna och dels 
skillnader i hantering av information i specifika parametrar i beräkningsmetoderna. 
Dessa parametrar är skillnader i hantering av platsens väderförhållanden, hantering 
av avskärmningar och reflektioner och hanteringen av platsen 
vegetationsförutsättningar. Skillnaderna i resultat är främst följdeffekter av 
differenserna mellan modellernas beräkningsstrukturer men är ändå värda att 
nämnas då det ger en bättre helhetsbild av analysen.  

 

4.2.1 Skillnader i beräkningsmetoder 

De huvudsakliga skillnaderna i beräkningsmetoderna mellan den Nordiska 
beräkningsmodellen för buller och Nord 2000 syns främst i grundstrukturen för 
hur beräkningsmodellernas hantering av kalkyldata är uppbyggt, där summeringen 
av de olika variablerna ter sig olika åt. Själva grundupplägget vid beräkning av 
buller i fasad är i den Nordiska beräkningsmodellen uppdelat i tre grundsteg, 
medan Nord 2000 innefattar sex stycken olika värden vilka adderas ihop. För den 
Nordiska beräkningsmodellen tas i det första steget fram ett utgångsvärde för 
trafiken, vilket innebär antal fordon, fordonstyp och satta hastigheten för vägen. 
En skillnad mellan beräkningsmodellerna i detta steg ligger i uppdelningen av 
fordonstyper, den Nordiska beräkningsmodellen delar upp fordonen i två klasser 
medan Nord 2000 har tre olika fordonsklasser. Den Nordiska beräkningsmodellen 
delar upp fordonen i lätta fordon, vilka väger under 3,5 ton, och tunga fordon, 
vilka har en vikt på 3,5 ton eller mer. Nord 2000:s kategorier är lätta fordon, vilka 
väger högst 3,5 ton, medeltunga fordon, vilka är tvåaxlade fordon med sex hjul 
och väger mellan 3,5–12 ton, och tunga fordon, vilka har tre axlar och väger över 
12 ton. 
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Steg två i den Nordiska beräkningsmodellen innefattar 
bullerdämpningskorrektioner på grund utav avståndet till mottagaren, vilken 
begränsas av att beräkningarna endast sker inom en yta av 300 meter från 
bullerkällan. För att ej begränsas av ett visst avstånd nyttjar Nord 2000 istället en 
metod som kallas Fresnel-zoner för sina beräkningar. Fresnel-zonen har formen 
av en ellipsoid och det är endast inom zonen av denna ellipsoid som hänsyn tas till 
de olika förhållanden och ljud som existerar på platsen. Ljud som reflekterats 
utanför zonen och därefter färdas in i zonen igen ingår dock också i 
beräkningsmetoden. 

 

Steg tre hanterar dämpningar vilka skapas av markförhållanden och eventuella 
skärmar på platsen. Dämpningar skapade av specifika markförhållanden delas upp 
i två klasser, porös och hård mark, detta medan ytterligare markförhållanden, d.v.s. 
markens topografi istället hanteras i steg två. Vid beräkning av topografin sker en 
uppdelning i två olika fall för markförhållanden, där fall ett hanterar de 
förutsättningar platsen får om vägbanan är upphöjd mindre än 1,5 meter, fall två 
hanterar vägbanor upphöjda mer än 1,5 meter och nedsänkta vägbanor. 
Förutsättningar i fall två behandlas alltid som skärmar och delas upp i två olika 
steg, där första steget hanterar den inverkan som skärmen skapar. Andra steget 
hanterar påverkan från huruvida marken har en porös eller hård konsistens, på 
den sidan mottagaren befinner sig. Medan den Nordiska beräkningsmodellen 
nyttjar dessa standardiserade fallen anpassas Nord 2000 efter varje specifikt fall, 
där terrängen istället ritas upp som en linje vilken bryts upp i mindre delar för att 
linjen ska kunna anpassas efter terrängens topografi.  

 

Förutom de tre huvudstegen kan den Nordiska beräkningsmodellen vissa fall 
innefatta ett steg fyra, Det fjärde steget hanterar ytterligare korrigeringar vilka kan 
uppkomma beroende på vilka förutsättningar platsen har. Dessa korrigeringar är 
bland annat justeringar för vinkelområdet, korrektion för stigning och korrektion 
för reflektion från enstaka ytor. Dessa justeringar hanteras även i Nord 2000, dock 
som en konstant parameter vilken alltid ingår i beräkningarna. Ytterligare 
korrigeringar i Nord 2000 görs även för vägbanans ytskikt, vilket den Nordiska 
beräkningsmodellen ej tar hänsyn till. Nord 2000 har för denna korrigering åtta 
olika, förutbestämda ytskikt för vägbanan. Om information om vägbanans ytskikt 
skulle saknas existerar även ytterligare en tabell med fyra basvärden vilka kan 
nyttjas istället. 
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4.2.2 Skillnader i hantering av specifika platsförutsättningar 

De huvudsakliga skillnaderna mellan beräkningsmodellernas hantering av specifika 
platsförutsättningar går, som tidigare nämnts, att finna i hanteringen av 
väderförhållanden, avskärmning, reflektion och vegetation. Den Nordiska 
beräkningsmodellen anpassas ej efter specifika väderförhållanden på platsen. 
Istället hanteras all påverkan från väderförhållanden som ett konstant likadant 
rådande väderlag med en neutral temperaturgrad och en lätt medvind. Nord 2000 
tar istället hänsyn till väderförhållanden genom en anpassning för såväl vindens 
hastighet och förändringar i denna hastighet, vindens riktning, temperatur och 
förändringar i temperatur, hur parametrarna vind och temperatur påverkar 
turbulensens styrka och även alla dessa förhållandens tidsrymd. En anpassning 
som är viktig i och med att ljudnivån vid fasad kan påverkas beroende på huruvida 
ljudets färdriktning har med- eller motvind. Ljudnivån ökar nämligen vid medvind 
och minskar vid motvind. Vindförhållanden påverkar även ljudets transportering, 
beroende på om det är ett ljud som kommer direkt ifrån ljudkällan eller om det är 
ett reflekterat ljud. Ytterligare skillnad mellan beräkningsmodellerna existerar 
också just i beräkningarna av reflektion. Parametern för reflektion hanteras på 
samma sätt i båda beräkningsmodellerna, där reflektionsytan ses som en spegel. 
Skillnaden är att Nord 2000 nyttjar fresnel-zonen för beräkningarna och därmed 
tar hänsyn till om ljud transporteras ut ur fresnel-zonen och därefter reflekteras 
tillbaka in i zonen igen. Den Nordiska beräkningsmodellen tar däremot inte 
hänsyn till ljud som transporteras ut ur området av 300 meter, även om det åter 
reflekteras tillbaka in i området. Därmed förloras delvis trovärdigheten i 
slutresultatet.  

 

Beräkningar för avskärmningar tas med i båda beräkningsmodellerna, dock kan 
den Nordiska beräkningsmodellens hantering av avskärmning ge en viss 
felmarginal. Felmarginalen beror på att modellen beräknar spridning av ljudet över 
och bakom skärmen som en jämn utbredning. Därmed kan ett för lågt värde 
skapas på ena sidan av vägbanan i och med att modellen ej är anpassad för 
inverkan från vindförhållanden. Nord 2000 tar, som tidigare nämnts, hänsyn till 
vindförhållanden och därmed skapas ett mer oregelbundet mönster i utbredningen 
över och bakom skärmen, där en medvind kan skapa en högre ljudnivå bakom 
avskärmningsväggen. 
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Den mest problematiska parametern vid beräkning av buller är parametern för 
vegetation, då det kan skapa ett komplicerat reflektionsbeteende. Likaså finns det 
svårigheter i att fastställa om bullerdämpningen beror på den kringliggande 
vegetationen eller om det beror på gräsbevuxen mark. Anledningen till detta beror 
på att vissa marktyper har större förmåga till dämpning än vegetation. Den 
Nordiska beräkningsmodellen tar därmed oftast ej hänsyn till 
vegetationsparametern förutom då planteringen av träden anses vara välplanerad 
och endast består av vintergrön vegetation. Skillnaden finns här i att Nord 2000 
istället har vegetation som en konstant parameter i beräkningarna. 
Beräkningsmodellen tar nämligen hänsyn till markens mjukhet/hårdhet i en 
separat parameter och därmed kan vegetation beräknas som utspridda reflektions-, 
dämpnings- och utspridningsobjekt av ljud. För att lösa de komplicerade 
beräkningarna, som kan skapas av vegetationen, har en statistisk 
utspridningsmodell tagits fram för vegetationens olika förmågor. Därmed ges ej 
ett helt korrekt värde utan istället fås ett övergripande värde på ljudtrycksnivån, 
vid ett specifikt avstånd från källan. Det värde som tas fram tar dock ej hänsyn till 
eventuell skuggning vilken kan skapas bakom träd, ej heller den ökning av 
ljudnivån som kan skapas intill trädstammen vid reflektion.  

 

4.2.3 Skillnader i beräkningsresultat 

Skillnader i resultat analyseras utifrån Kvarter Peru 4:s bullersimuleringsresultat för 
den dygnsekvivalenta ljudnivån, vilka presenteras i figurerna . Skillnader i 
resultaten mellan beräkningsmodellerna syns här främst i fasaderna mot de 
bulleralstrande vägarna Åsenvägen och Solstickegatan. Fasaden, vilken vetter mot 
Åsenvägen, har enligt Nord 2000 ett decibelvärde vilket ligger över 60 dBA i 
fasaden, medan den Nordiska beräkningsmodellen har ett värde vilket ligger under 
60 dBA. En sådan differens i resultat kan bero på skillnaden i 
beräkningsmodellerna förmåga att beräkna reflekterande ljud. Den Nordiska 
beräkningsmodellen räknar nämligen ej med reflekterande ljud vilket reflekteras 
utifrån och in i det området av 300 meter som beräknas. Nord 2000 beräknar 
däremot dessa reflekterande tilläggsljud i sin fresnel-zon. På grund utav det bör 
därmed Nord 2000 ge ett mer realistiskt resultat, i och med att det existerar både 
en fyravånings- och en åttavåningsbyggnad på motsatta sidan av Åsenvägen. 
Dessa byggnader skapar reflektioner vilka måste ingå i beräkningarna och det 
finns en risk att vissa av dessa reflektionsytor ej har ingått i den yta av 300 meter 
som Nordisk beräkningsmodell använder. En liknande differens i resultat existerar 
för de två fasader vilka skapar den tysta sidan av byggnaden. Här gäller det en 
differens med värden på ljudnivå vilka är över både 45 dBA och 50 dBA för Nord 
2000, jämfört med den Nordiska beräkningsmodellens resultat. Likadant kan här 
en sådan differens bero på Nord 2000:s större förmåga att ta med reflektioner i 
beräkningarna. 
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Figur 41. Dygnsekvivalent ljudnivå, fasader mot Åsenvägen och Solstickegatan, 
Nordisk Beräkningsmodell för buller, december 2011, Martin Sandberg & Petter 
Bengtsson 

 

Figur 42. Dygnsekvivalent ljudnivå, fasader mot Åsenvägen och Solstickegatan, 
Nord 2000, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 
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Figur 43. Dygnsekvivalent ljudnivå, tyst sida, Nordisk Beräkningsmodell för 
buller, december 2011, Martin Sandberg & Petter Bengtsson 

 

 

Figur 44. Dygnsekvivalent ljudnivå, tyst sida, Nord 2000, december 2011, Martin 
Sandberg & Petter Bengtsson 
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Kvarter Peru 4:s fasad mot Solstickegatan visar också på en viss differens i resultat 
mellan de olika beräkningsmodellerna, dock visar här istället Nord 2000 på ett 
lägre dBA-nivå än vad den Nordiska beräkningsmodellen gör. Resultatet från 
Nord 2000:s beräkning visar på en dBA-nivå under 55 dBA på större delen av 
fasadsidan medan den Nordiska beräkningsmodellens resultat visar på en fasad till 
hälften med en ljudnivå över 55 dBA och till hälften under 55dBA. En sådan 
differens kan bero på beräkningsmodellernas förmåga att hantera marktyper, där 
den Nordiska beräkningsmodellen endast delar upp markytorna i porös och hård 
mark. Detta medan Nord 2000 justerar beräkningar efter åtta olika marktyper, 
likaså för vägbanans hårdhet. På grund utav den större variabiliteten i Nord 2000:s 
beräkningar kan det existera en möjlighet att mark och väg beräknas som ett 
mjukare material och därmed uppstår en större dämpning av buller. 

 

Ytterligare en orsak till differenserna mellan de två beräkningsmodellerna kan bero 
på att Nord 2000 kräver en större mängd information om platsen förutsättningar 
för ett ge ett korrekt resultat. Information vilken kan vara svår att tillgå då det ej 
finns några krav på att ta fram sådan information i Sverige, i och med att den 
Nordiska beräkningsmodell för buller används som standard. Därmed finns det 
risk att ett felaktigt resultat fås från Nord 2000 då datainformationen som matas in 
vid beräkning ej i vissa fall är fullständig. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta projekt är att skapa en förbättrad bostadsmiljö, ur 
bullersynpunkt, samt att lyfta fram och ge en djupare inblick kring 
bullerproblematiken i stadsmiljöer. Genom sammanställandet av litteratur samt de 
experiment som gjordes i samband med bullersimuleringarna har fakta och teser 
belysts för att problematiken skall tas på allvar. Ganska snabbt realiseras bilden av 
bullerproblematiken i dagens stadsmiljö och förståelsen för hur allvarligt detta 
problem är genom diverse studier som konkret kan påvisa att buller och flera av 
våra hälsoproblem hänger ihop. 

 

Från regeringens sida har ett flertal miljömål satts upp, vilka bland annat innefattar 
buller, dessa ska skrivas om till preciseringar vilka börjar gälla 2012. Målen sattes 
upp 1998 och skulle vara uppnådda till 2010 med då sådant ej blev fallet för flera 
mål, bland annat God bebyggd Miljö togs nya preciseringar fram. Ett 
misslyckande att uppnå målet för God bebyggd miljö syns bland annat i att antalet 
människor exponerade för buller över riktvärdet har ökat under perioden 1998-
2010 istället för att minska.125 Utformningen av bostäder är ett viktigt arbete att ta 
hänsyn till för att följa preciseringarna, men för att vända trenden och uppnå 
målen behövs drastiska åtgärder både på nationell och internationell nivå, där 
regler och standardiseringar kan ge upphov till tystare motorer, vägbanor, däck 
etc. Det största problemet ligger därmed vid källan till bullret, men då detta är 
långsiktiga åtgärder är det av yttersta vikt att det under tiden utformas bostäder på 
att sådant sätt att en god ljudmiljö kan uppnås för de individer som vistats i denna 
miljö.  

 

Utgångspunkten för rapporten var att utforma en byggnad vilken klarar 
riktvärdena för buller. Detta utan att använda de avsteg som finns, dock så visade 
det sig genom litteraturstudier att människor kan uppleva ljudmiljön som bättre då 
de har tillgång till en innergård under 45 dBA, även om en bullerutsatt sida 
existerar. I enlighet med det vore det därmed motiverat att kunna använda sig av 
avstegen. I bullerexperimenten visade det sig också att ytan som kan bebyggas 
under gränsvärdet på 55 dBA blir väldigt begränsad i stadsmiljö, även om det är 
fortfarande fullt möjligt på vissa tomter. Hänsyn måste alltid tas till hela den 
bebyggda miljön och vilka kvalitéer som ska uppnås vid en bostadsutformning. Då 
bostadsbyggnader har en komplexitet där flera faktorer måste tas i beaktning kan 
inte en byggnad motiveras endast genom att argumentera för att byggnaden har 
bra bullernivåerna. 

 

                                                
125 M Lindqvist, Boverket, Buller, 2011-11-03 http://www.boverket.se/miljo/mal-for-miljon/god-

bebyggd-miljo/delmal-3-buller/ 

http://www.boverket.se/miljo/mal-for-miljon/god-bebyggd-miljo/delmal-3-buller/
http://www.boverket.se/miljo/mal-for-miljon/god-bebyggd-miljo/delmal-3-buller/
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På grund utav tidigare nämnda motiv ledde fallstudien på Kv. Peru 4 till att en 
utformning med avsteg valdes, då denna utformning med fokus på bra lösningar 
för lägenheterna och den privata vistelseyta föranledde ett bostadshus med mer 
kvalitéer för de individer som ska vistas och bosätta sig i området.  

Ur ett arkitektoniskt perspektiv kan det vara intressant att nämna att arbetsgången 
i detta arbete har varit den motsatta jämfört med ett ”normalt” förfarande. Arbetet 
inleddes med experiment av olika former genom bullersimuleringar för att utifrån 
dessa simuleringar ta fram en huskropp. Arbetsgången med bullerutredningar och 
experiment har därmed lett till goda kunskaper om hur platsen ser ut. Det vill säga 
vilka nyckelfaktorer som leder till en god ljudmiljö samt att utformningen av 
byggnaden får en intressant och konkret grund. 

 

Då målet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på en 
flerbostadsbyggnad, där planering och utformning av bostadsbyggnaden är 
anpassat efter BBR:s krav och riktlinjer för buller gjordes en fallstudie på kvarter 
Peru 4. Resultatet blev en husbyggnad som för Sverige möjligtvis kan ses som 
avantgarde eller bitvis radikal för den plats som fallstudien ägde rum på. En viss 
likhet finns med det danska bostadskomplexet Bjerget, ritat av BIG arkitekter. 
Likheterna med Bjerget existerar i själva uppbyggnaden av terrasshuset, där 
lägenheterna dels vilar ovanpå parkeringshuset och vissa planlösningar har 
efterliknats den danska byggnaden. Utformningen är baserad på de 
litteraturstudier och bullersimuleringar som gjorts, där lägenheterna är vända i 
sydvästläge för att få tillgång till en ljudnivå under 45 dBA. Då denna utformning 
leder till flera enkelsidiga lägenheter har fokus lagts på att skapa bra planlösningar 
för lägenheterna samt att skapa en privat vistelseyta för varje lägenhet, som ett 
komplement till att byggnaden ej har någon gemensam innergård. 

 

Valet att inte skapa någon gemensam uteplats är baseras på att tomten inte har de 
förutsättningar för att kunna skapa en publik yta vilken kan uppnå de kvalitéer 
som söktes. Faktorer som är viktiga för uteplatserna är att de ska ha en god 
ljudmiljö, samtidigt som den ska kunna användas för avslappning och rekreation. I 
det gällande förslaget bedömdes den gemensamma ytan som bristfällig då 
utformningen av huskroppen gjorde att den begränsades till en mycket liten yta. 
Bristerna låg just i storleken och bedömningen gjordes att de boende därmed 
hellre skulle använda sina privata balkonger som låg mot den bullerutsatta sidan. 
Argumenten för de privata vistelseytorna är att de ska vara av tillräckligt stor 
karaktär och med goda ljudnivåer för att varje individ ska ha möjlighet till både 
avslappning och rekreation.  

 



Diskussion 

71 

Detta är en komplex byggnad som kräver planering på flera plan, med 
konstruktion, tekniska installationer, parkeringsytor samt att se till att smarta 
planlösningar ligger till grund för en bra bostadsmiljö. Det som framarbetats i 
denna rapport är ett förslag på hur en byggnad kan uppföras för att säkerhetsställa 
en god ljudmiljö, där övriga kvalitéer vilka ligger till grund för ett attraktivt 
bostadsbyggnadsförslag, även ingår.  

 

Då resultatet ska stå till grund för framtida bostadsutformning vid bullerutsatta 
miljöer är det viktigt att läsaren ser helheten, då varje enskilt projekt har olika 
förutsättningar. Arbetet är en grund till hur tankesättet kan se ut vid en 
utformningsprocess där lösningar på bullerproblematiken är en nyckelfaktor för 
ett lyckat projekt.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Metodvalet för den här rapporten började med litteraturstudier där det gällde att 
samla in fakta för att få en klar bild om dels vilka regler och lagar som gäller, samt 
att hitta fakta vilken kunde bidra till ett styrkande av de argument som finns för 
den slutgiltiga produkten, som i detta fall var en husbyggnad. I detta upptäcktes en 
rad nyckelfaktorer som sedan byggde upp en argumentation för utformningen. 

 

En hel del studier har använts som fakta för att visa på att buller påverkar vår 
hälsa, dock är dessa studier oerhört svåra att göra då det är så många olika 
aspekter som spelar in på vår hälsa. Det står klart att bullret påverkar vår hälsa 
men det är svårt att veta i vilken omfattning detta sker och det finns säkerligen ett 
stort mörkertal som utsätts för bullervärden över de riktlinjer som finns idag.    

 

Boverkets Allmänna Råd 2008:1 går som en röd tråd genom rapporten då detta är 
en utgåva som ska ligga som underlag för besluten om buller i planeringen. 
Boverkets råd innefattar riktlinjer, avväganden för hur avstegen ska användas och 
motiveras samt typexempel vilka ger förslag på hur riktlinjerna kan följas. Då detta 
är ett underlag för beslutsfattarna och ska ligga till grund för deras bedömning 
ansågs att detta var en viktig källa att ta hänsyn till. Dock ligger problemet i att 
idag är boverkets riktlinjer och aspekter endast ”börkrav”. Kraven ger därmed 
utrymme för olika tolkningar där det hela tiden existerar ett avvägande gentemot 
allmänintresset. Risken med detta är att det är enskilda beslutsfattare bestämmer 
huruvida ett förslag ska godkännas eller inte. Därför kan variationer i bedömning 
ske beroende på vem som fattar besluten. Fördelen är att bostadsbyggnader med i 
alla fall en god ljudmiljö kan uppföras där det annars kanske hade varit omöjligt 
att få ett godkännande. 
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Fallstudien i rapporten var nödvändig för att visa hur arbetsmetodiken kan se ut, 
som tidigare nämnts har varje projekt enskilda variationer men sättet att arbeta 
fram produkten kan generaliseras och användas vid flera olika modeller. I en 
större rapport hade det varit intressant att titta på fler tomter med helt olika 
förutsättningar för att kunna få förslag på hur olika specifika situationer kan lösas. 
Det intressanta i denna rapport är hur det har med hjälp av bullersimuleringar som 
startmetod tagits fram en bostadsbyggnad. För att underlätta en sådan process 
hade det varit önskevärt att en bullerinventering av våra städer redan hade gjorts, 
för att i ett tidigare skede kunna se vad de olika ljudnivåerna ligger på respektive 
markyta som ska bebyggas.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Uppsatsen hanterar trafikbullrets inverkan på utformningen av bostadsbyggnader i 
stadsmiljö. En tomt i centrala Jönköping har nyttjas för fallstudie kring ämnet, där 
efterforskningar och experiment med olika byggnadsformer har utförts för att ta 
fram ett typexempel på hur bullerproblematiken i våra samhällen kan lösas. 
Utredningarna har gjorts i samband med bullersimuleringar i programmet 
Soundplan, där den svenska standardmodellen för bullerberäkningar, Nordisk 
beräkningsmodell för buller, har jämförts, i beräkningsmetoder och resultat, med 
beräkningsmodellen Nord 2000. 

 
Slutsatserna av arbetet är att buller är ett mycket omfattande problem som idag ett 
av de största folkhälsoproblemen och ständigt ökar i och med att fordonstrafiken 
ökar. Riktlinjerna för buller lämnar stort utrymme för tolkning då avstegen ska 
vägas mot allmänintresset för centrala bostäder. Om bullernivåerna understiger 
riktvärdena, betyder det samtidigt ej att en god ljudmiljö uppnås. I vissa fall kan 
avstegen ge möjlighet till bättre bostadsutformning och ljudmiljö, dock bör dessa 
nyttjas med försiktighet och med stor hänsyn till hur ljudmiljön påverkas.  

 

Många faktorer spelar in för en god ljudmiljö och de varierar för varje situation. 
Olika människor uppfattar ljud olika och ett ljud som anses negativt för en person 
kan uppfattas positivt för en annan. Dock är detta ej några konkreta, mätbara 
faktorer vilket gör det väldigt svårt att uppbringa ett fullgott regelverk. En 
intressant utveckling hade varit att utreda hur bättre riktlinjer, innehållande fler 
faktorer, skulle kunna upprättas. Riktlinjer där hela ljudlandskapet bearbetas och 
på så sätt bidrar till en bättre bostadsutformning och hälsa för de boende. 

 

För att uppnå miljömålet en god bebyggd miljö krävs drastiska åtgärder från flera 
håll samt att riktlinjerna ses över och eventuellt omformas till rättsligt bindande 
regler. Problemet med lagbildning ligger i att varje plats har olika förutsättningar 
och behöver bedömas efter detta, samtidigt som de omätbara faktorerna är svåra 
att definiera. Mycket av arbetet för att uppnå målet ligger på nationell och 
internationell nivå, där förändringar och beslut om regelverk kan ta flera år att 
driva igenom. Därför bör uppförandet av byggnader ta stor hänsyn till 
bullerproblematiken, för att undvika bullerutsatta bostäder vilket tydligt påverkar 
vår hälsa negativt. 
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Beräkningsmodellernas mest väsentliga skillnader ligger i att Nord 2000 hanterar 
avsevärt mycket mer information och parametrar vilket borde ge ett mer exakt 
resultat. Nackdelen är att den kräver information som inte alltid finns tillgänglig, 
och förenklingar då kan medföra ett osäkrare resultat. Ytterligare nackdel är 
inmatnings- och beräkningstid, då det både tar lång tid att samla information och 
att beräkna den i programmet jämfört med den Nordiska beräkningsmodellen. 
Den Nordiska beräkningsmodellen är mindre avancerad, vilket dock kan medföra 
risk för felaktiga resultat då platsens specifika egenskaper inte behandlas 
tillräckligt. Det hade varit av intresse att samordna en standard av modeller för 
vägtrafikbuller på internationell nivå och då sett till att det blir lag på att 
informationen som ska ingå i modellen finns tillgänglig.
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KV PERU   JÖNKÖPING  BEARBETAT BOSTADSHUS    MARS 2010

VÅNING YTA STUDENT LGH YTA BOSTADS LGH P PLATSER YTA TOTAL
plan 2 nedre garage 36
plan 1 övre garage 33
plan 0 gårdsplan 421 421

plan 1 421 421
plan 2 421 421
plan 3 121 341 461
plan 4 47 414 461
plan 5 47 323 370
plan 6 47 249 296
plan 7 146 146
plan 8 146 176

BIYTOR plan 0 8 373 483 856
TOTAL BTA 1897 2101 69 3999

BOSTÄDER
Samtliga sovrum är vädringsbara mot tyst sida, se 
även Soundcons ljudutredning kring detta. 

Studentlägenheterna fi nns i huvudsak på de nedre 
våningsplanen. Dessa kräver 0,2 p-platser per lgh.

Hyres-/bostadsrätter plan 3 till 8

BTA per våningsplan, se tabell ovan, de öppna 
loftgångarna är ej medräknade.

Total yta (BTA) studentbostäder 1897 kvm

Total yta (BTA) lägenheter  2101 kvm

PARKERING
Plan -1 : 33 st
Plan -2 : 36 st

Totalt : 69 st 

Vägverket behöver 43 st P-platser.

Detta innebär att (68-43) 26 p-platser fi nns att tillgå för 
bostadsetablering.

Enligt parkeringsnormen ska dessa fördelas på följande 
vis:
22 p-platser till lägenheterna
8 p-platser till studenterna (varav 4 fi nns på gården)

39 studentlgh 17 bostadslgh
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Kv Peru, Jönköping                                                        
Trafikbullerutredning                                                                                

Uppdragsgivare: Fastighets AB Peru                                                    
Box 2232                                                          
550 02 Jönköping                                                          
 

Uppdrag: Att beräkna förväntade ljudnivåer från trafiken vid de planerade 
bostäderna.  

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 

 Torbjörn Appelberg        Magnus Ingvarsson             
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1. Bakgrund och syfte 
Inom fastigheten Peru 4 i Jönköping planeras nybyggnation av bostäder. Då 
bostadshuset ligger i närheten av trafikleder skall en trafikbullerutredning 
genomföras.  

Soundcon AB har därför kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som 
förväntas att uppträda vid bostadsfasaderna.  

2. Riktvärden för trafikbuller 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
redovisas i sammanfattning nedan. 
 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

Inomhus  30    45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats       70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
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För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från 
riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer 
vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i 

planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg-och 

spårtrafik” Nedan anges ett utdrag av de vägledande principerna som enligt 
Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. 

 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 

fasad uppgår till 55 – 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma 

en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 

– 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör 

vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

3. Förutsättningar 
Det planerade bostadshuset består av bostäder i åtta våningsplan, varav de nedre 
våningsplanen utgörs av studentlägenheter.  

Byggnadens fasader påverkas främst av ljudnivåer från trafiken på Åsenvägen. I 
närheten av byggnaden ligger också den mindre trafikerade Solstickegatan. 

4. Beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 
SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 6.4. 

4.1. Underlag 

Som underlag till beräkningarna har grundkarta, situationsplan, planritningar, 
sektioner samt trafikuppgifter använts. Trafikuppgifter har erhållits från Jönköpings 
kommun. För Åsenvägen finns ingen mätpunkt för trafiken i höjd med fastigheten 
men en mätpunkt längre upp på Åsenvägen och en längre ner. Vi har bedömt 
trafikmängden utifrån dessa mätpunkter.  

Beräkningarna är utförda för en prognostiserad trafikmängd för år 2020. För 
uppräkning av trafikmängden har vi använt en schablon om en trafikökning på 2% 
per år. 

4.2. Trafikmängder 

Följande uppgifter på trafikflöden har använts i beräkningarna.  

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Åsenvägen 8900 5% 50 km/h 

Solstickegatan 1000 5% 50 km/h 
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5. Resultat 
Ljudnivåerna är beräknade för varje våningsplan och med flera beräkningspunkter 
längs varje fasad. Resultaten från beräkningarna redovisas i figurerna nedan. 

5.1. Dygnsekvivalent ljudnivå 

 

Figur 1  Den ekvivalenta ljudnivåns variation utmed fasaderna. Vy från öster. 

Bortser man från bottenvåningen, som är skärmad av vägens skärning, så blir den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasaderna längs Åsenvägen 58-59 dBA. Motsvarande 
ljudnivå vid fasaderna vid Solstickegatan är 54-56 dBA. 
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Figur 2  Den ekvivalenta ljudnivåns variation utmed fasaderna. Vy från väster. 

Av figuren ovan framgår att ljudnivån vid fasaderna mot innegården blir låg och i 
stort sett hela fasaderna samt innegården får en ekvivalent ljudnivå under 45 dBA.  
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5.2. Maximal ljudnivå 

 

Figur 3  Den maximala ljudnivåns variation utmed fasaderna. Vy från öster. 

Bortser man från bottenvåningen, som är skärmad av vägens skärning, så blir den 
maximala ljudnivån vid fasaderna längs Åsenvägen 68-71 dBA. Motsvarande 
ljudnivå vid fasaderna vid Solstickegatan är 69-73 dBA. 
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Figur 3  Den maximala ljudnivåns variation utmed fasaderna. Vy från öster. 

Den maximala ljudnivån är vid större delen av fasaderna mot innegården och på 
innegården under 60 dBA. 

 

6. Slutsatser utomhusnivåer 
Den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA utmed den del av byggnaden som 
ligger mot vägtrafiken och överstiger således riktvärdena. För att kunna göra avsteg 
från riktvärdena skall det enligt Boverkets Allmänna råd gå att åstadkomma en tyst 
sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid 
fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst 
eller ljuddämpad sida. 

Med genomgående lägenheter får i stort sett samtliga lägenheter en tyst sida mot 
innegården där ljudnivån är under 45 dBA. Övriga lägenheter får tillgång till en 
ljuddämpad sida med ljudnivåer strax över 45 dBA.  

Således bör planlösningar kunna väljas så att de bostäder som får en fasad med 
ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA har minst hälften av bostadsrummen med 
vädring mot en tyst eller ljuddämpad sida. 

Den maximala ljudnivån överstiger 70 dBA utmed stora delar av byggnaden. 
Lägenheter med uteplatser över 70 dBA bör ha tillgång till skyddad uteplats mot 
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innegården eller gemensam uteplats på gården, där resultaten visar att ljudnivån är 
låg. 

7. Fasadisolering 
Ljudnivån inomhus från vägtrafiken påverkas förutom av utomhusnivån av bl a 
planlösning, möblering, fönsterkonstruktion, ytterväggskonstruktion och 
friskluftsventiler. En mer detaljerad specifikation av krav på ljudisolering hos 
fönsterpartier kan tas fram när slutgiltig utformning står klart. Större delen av 
byggnaden uppfyller dock inomhusnivåerna i ljudklass C med standardfönster.  




