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Uppdrag 

ÅF Ljud och vibrationer har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att utföra en 

åtgärdsplan för buller. Åtgärdsplanen baseras på bullerkartläggningen utförd av 

kommunen under 2016-2017. I rapporten presenteras förslag på förhållningssätt 

och ärendehantering  

Sammanfattning 

I rapporten presenteras förslag på förhållningssätt och ärendehantering avseende 

bullerfrågor i Eskilstuna kommun. Presenterade åtgärder sammanfattas i kap 9.  
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1 Inledning och 
nuläge 

 

 
Buller definieras som oönskat ljud och är en av de miljöstörningar som dagligen 
drabbar flest antal Eskilstunabor. Den dominerande bullerkällan i kommunen är 
trafikbuller från statlig och kommunal infrastruktur (väg och spår). Åtgärdsplanens 
syftet är att skapa förutsättningar för att bedriva arbete för att förbättra ljudmiljön 
i kommunen. Åtgärdsplanens syfte är likväl att informera och öka kunskapen inom 
området och skapa korta-såväl som långsiktiga mål för att förbättra ljudmiljön i 
kommunen. För att få en bild av ljudmiljön i kommunen utförs en 
bullerkartläggning i kommunen. Utifrån denna uppförs en åtgärdsplan mot buller. 
åtgärdsplanen/åtgärdsprogrammet skall uppdateras vart 5:e år. 

 
För att kunna förtäta staden krävs att stor hänsyn tas till omgivningsbuller och 
dess påverkan på människors hälsa både i och vid bostäder, skolor och 
rekreationsområden. Det största behovet av skyddsåtgärder finns i befintliga 
miljöer där bullersituationen försämrats som en del av stadens tillväxt och ökad 
trafik. Målet är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt arbeta för att 
utveckla park- och rekreationsområden som ger en möjlighet till lugn och ro. 
 
Fönsteråtgärder, tystare beläggning, hastighetssänkningar samt skärmåtgärder är 
alla åtgärder som i olika grad är samhällsekonomiskt lönsamma. Ju fler som 
berörs av åtgärderna, desto större är lönsamheten och vinsten av att agera nära 
källan. En kvantifiering av hälsoeffekterna är inte självklart, men sammantaget 
bedöms åtgärdsplanens insatser leda till en bättra hälsa hos Eskilstunaborna. De 
positiva hälsoeffekterna är bl. a. ökat välbefinnande, bättre sömn, lägre halter av 
stresshormoner samt minskad risk för högt blodtryck samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. Negativa effekter av planen, t ex påverkan på stadsbild och 
kulturmiljö, förväntas bli små. 
 
Att genomföra en åtgärdsplan är ett krav enligt förordningen (2004:675) om 
omgivningsbuller och i miljöbalken. 
Kartläggningen och åtgärdsprogrammen omfattar: 

• buller från vägar, järnvägar, flygplatser, större hamnar och vissa 
utpekade industrigrenar och i de större kommunerna 

• buller vid större vägar, järnvägar och flygplatser i hela Sverige. 
Krav om vad som ska ingå i åtgärdsprogrammet återfinns i Bilaga 6. 
 
Den första bullerkartläggningen i Sverige (fas 1, år 2007) berörde enbart de tre 
största svenska kommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) samt dåvarande 
Vägverket (vägar med fler än 6 miljoner fordon per år), Banverket (fler än 60 000 
tåg per år) och Transportstyrelsen (flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per 
år).  
Fas 2, med inrapportering 2012 berörde ytterligare tio svenska kommuner 
(Helsingborg, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Umeå, Uppsala, Lund, 
Borås, Jönköping), samt vägar med fler än 3 miljoner fordon per år och järnvägar 
med mer än 30 000 tåg per år (Trafikverket). 
I fas 3 (nuvarande) omfattar alla större kommuner (> 100 000 inv.) och vid större 
vägar, järnvägar och flygplatser enligt förordningen om omgivningsbuller (och 
EU:s bullerdirektiv).  
 
I rapporten markeras föreslagna åtgärder i en lila ruta. Dessa sammanfattas även i 
kap 9. 
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1.1 Bullerkartläggningar 

En bullerkartläggning är utförd av ÅF- Ljud och vibrationer under 2017.  
Beräkningen är utförd för kommunala och statliga vägar samt beräkning av 
järnvägsbuller för de vägar och järnvägar som omfattas av EU-direktivet.  
Resultatet av kartläggningen är utöver bullerkartor så som i figur 1 även 
beräkning av antalet bullerutsatta och framgår av tabell 1 och figur 2 och 3 nedan.  

 

 

Figur 1 Figur tagen från bullerkartläggning av Eskilstuna kommun utförd 2017.  
Figuren visar LDEN 
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Tabell 1. Tabellen visar antalet utsatta i kommunen med avseende på 
ekvivalent ljudnivå under dagtid, LDEN och ekvivalent ljudnivå under nattetid, 
LNight. Antalet av avrundande till jämna 100-tal. 

  Sammanfogad 
tabell 

Yta: 
Hela kommunen 

Storlek kommunen: 
29,75 km2 

Antal invånare: 
67,359 (2015) 

 
Antal boende exponerade av olika ljudnivåer enligt EU-Direktiv för omgivningsbuller 

Ekvivalent ljudnivå LDEN Ekvivalent ljudnivå LNight 

Ljudnivå  intervall LDEN 

Statliga 
vägar 

LDEN 

Samtliga vägar 

LDEN 
Tågtrafik 

LNight 

Statliga 
vägar 

LNight 

Samtliga vägar 

LNight 

Tågtrafik 

50 – 55 3200 5500 4800 1000 2300 4000 

55-60 1100 2900 2500 600 1600 2200 

60-65 800 2000 1400 0 0 1200 

65-70 300 800 600 0 0 400 

70-75 0 0 0 0 0 0 

≥75  0 0 0 0 0 0 
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Figur 2. Figuren visar LDEN för statliga, kommunala och det totala antalet utsatta. 

En bullerkarta belyser områden med höga ljudnivåer men säger inte 
nödvändigtvis något om var vi har våra bullerproblem (dvs. där många boende är 
utsatta för höga ljudnivåer inomhus och utomhus). En analys som ger möjlighet 
att på ett enkelt sätt få en överblick över vilka områden eller byggnader som bör 
prioriteras vid planering av åtgärder bör utföras i samband med en förnyad 
bullerkartläggning. Analysen bör göras så att resultat kan utläsas per fastighet och 
utgå ifrån ljudnivå vid fasad, fasadisolering och antalet boende per fastighet. För 
fastigheter där åtgärder utförts skall den positiva effekten av dessa beaktas. De 
större beräkningsprogrammen på marknaden kan idag utföra denna typ av analys 
i samband med beräkning av bullerkartor varför merkostnaden för denna analys 
nu är lägre och det inte på samma sätt kräver samkörning med kommunens GIS 
(Geografisk informations system). Genom att använda bullerkartläggningen för att 
göra denna typ av analys kan problemområden belysas och en ny och förfinad 
prioriteringsordning för åtgärderna bestämmas. 

 

Figur 3. Figuren visar LNight för statliga, kommunala och det totala antalet 
utsatta.  

 

Åtgärd- Planerad inom 5 år 
Förnyad bullerkartläggning ska utföras i samband med att planerade 
hastighetshöjningar genomförs och baseras på förnyade trafikflödesmätningar. 
Kartläggningen ska innehålla en analys av områden och byggnader där många 
boende utsätts för höga ljudnivåer. 

 
Kommunen kommer i sitt fortsatta arbete med bullerskyddande åtgärder vid 

statlig infrastruktur samarbeta med Trafikverket.  
Inom de närmsta 5 åren kommmer kommunen prioritera åtgärder som de själva 
råder över. Vid nästa åtgärdsplan kommer ett närmare arbete med trafikverket 
vara önskvärt. 
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2 Åtgärdsförslag i 
sammanfattning 

Nedan presenteras åtgärdsförslagen i sammanfattning. Mer information om 

respektive åtgärdsförslag återfinns i rapporten. Åtgärdsförslagen är markerade i 

lila rutor enligt exempel nedan. I rubriken för respektive åtgärdsförslag står även 

inom vilken tidsram som åtgärden är planerad för. 

• Planerad inom 5 år 

• Långsiktig strategi 

• Skydda områden med hög kvalitet. 

Åtgärd- Långsiktig strategi 

Här beskrivs åtgärdsförslaget kort. 

 
 

Följande åtgärder är planerade inom 5 år 

• Upprätta en GIS-baserad bullerdatabas över fastigheter i Eskilstuna 
kommun. Den ska bland annat innehålla genomförda åtgärder (både 
kommunala och statliga). 

• På Eskilstuna kommuns hemsida ska information upprättas med ”tips 
och trix” kring byggnation av bullerskyddsskärmar vid sin egen uteplats. 

• Kommunen skall inventera möjliga platser för lokalisering av bullervallar i 
kommunen baserat på resultat i kommunens bullerkartläggning 

• Bullergrupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och 
miljö- och räddningstjänstförvaltningen inrättas.  

• Analys av antal bullerutsatta utmed bullerutsatta vägsträckor, prioritering 
och framtagande av åtgärdsförslag på bullerdämpande åtgärder i 
kommunal regi före 2019. 

• Prioriteringar av åtgärder 
o Förskolor och dess utemiljö 
o Skolor och dess utemiljö 
o Boende och dess utemiljö 
o Rekreationsområden 
o Vårdlokaler och dess eventuella utemiljö 

• Där förändring av skyltad hastighet innebär en höjning av ljudnivån ska 
hänsyn till detta tas vid bestämning av ljudnivån vid bostäder till dess att 
förnyad bullerkartläggning finns att tillgå. 

 
 
Följande åtgärder är inom ett långsiktigt strategiskt arbete 

• Kommunen skall skapa ett hanteringssystem för fönsterbidrag. 

• Eskilstuna kommun ska ge bidrag till fastighetsägare som vill 
bullerskydda sin uteplats i form av en bullerskyddsskärm. Bidragets 
storlek föreslås vara 35 000 kr. 

• Alla förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler ska inventeras ur 
trafikbullerperspektiv både vad gäller utomhus- och inomhusmiljön. 
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• Kommunen ska utföra en inventering av utförda bullerskyddsåtgärder 
och dokumentera detta i en databas. 

• Alla fastighetsägare som idag har dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
som överskrider 65 dB(A) ska aktivt erbjudas fönsterbidrag före 2019. 
Målet är att dessa fastigheter är åtgärdade senast år 2030. Gäller 
bostadsfastigheter med byggår före 1998. 

• Med hjälp av GIS och bullerkartläggningen kan fastigheter med 
överskridande på uteplatser lokaliseras.  

• Staden ska genom att ställa krav vid upphandling av varor och tjänster 
verka för en bättre ljudmiljö. 

• Vid all nybyggnation av bullerskyddsskärmar där det finns risk för 
störande reflektioner ska skärm utföras med absorbent mot väg/spår. 

 
 

Följande åtgärder är för att skydda områden med hög kvalitet 

• Tysta områden ska bevaras och det ska utformas en plan för att aktivt 
bevara samt där så är önskvärt även utöka tysta områden. 
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3 Bullerskyddsåtgärder 
Detta kapitel presenterar information om möjliga bullerskyddsåtgärder. Detta 
presenteras för att kommunen skall få en översiktlig bild av vad man kan göra för 
åtgärder för att reducera bullret i kommunen. 
För att åtgärda buller finns flera olika metoder. Några av de vanligaste och mest 
kostnadseffektiva i befintliga situationer är fönsteråtgärder, skärmar och 
hastighetssänkningar, andra alternativ kan vara ljudreducerande vägbeläggningar, 
överdäckning eller att förlägga vägar/spår i tunnel. Staden arbetar med 
bullerskyddsåtgärder i befintlig bostadsmiljö genom att erbjuda fastighetsägare 
med en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 65 dB(A) eller högre bidrag för att utföra 
bullerdämpande åtgärder.  
Med bullerdämpande åtgärder avses tilläggsisolering av fönster och montage av 
ljuddämpande uteluftsdon samt bullerskydd av en uteplats på tomten. 
Erbjudandet gäller för fastigheter med en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 65 dB(A) 
eller högre.  
Samtliga åtgärder som presenteras här är en del för att innehålla kommunens 

miljömål för 2030.  

3.1 Vägbeläggning 

En fördel med en ljudreducerande vägbeläggning, i dagligt tal benämnda tyst 
asfalt, jämfört med det mer traditionella alternativet till bullerdämpning, 
bullerskyddsskärm, är att dämpningen kommer samtliga till del utmed en 
vägsträcka, även de positioner som t.ex. ligger så högt att de ej kan bullerskyddas 
genom skärmning. Dämpningen hos ljudreducerande vägbeläggningar ökar med 
hastigheten men för vägar med hastigheter under 50 km/h har dessa 
beläggningar liten eller ingen effekt då drivlinebuller, dvs buller från fordonets 
motor och avgassystem, då står för huvudbidraget. Med tiden minskar 
ljudreduktionen eftersom porerna sätts igen. Då måste den tvättas med ett 
speciellt spolaggregat som rensar porerna. Lämpligt intervall är 1 gång/år. 

Dessutom behöver beläggningen läggas om i tätare intervall eftersom den slits 
snabbare än traditionella beläggningar, ofta redan efter 4-6 år.  
På E4 vid Huskvarna har trafikverket lagt en ny ”tyst” beläggning som har fungerat 
i minst 4 år, vilket var kravet vid anläggningen. 
 
För att få mest effekt av sk ”tyst” beläggning bör följande kriterier uppfyllas 

• Hastigheten > 50 km/h 
• Stenstorleken >10 mm 
• Sträckorna skall ha en ekvivalent ljudnivå om > 60 dBA 
• Det skall vara tät bebyggelse runt sträckan. 

 
Om de fyra punkterna uppfylls kan det vara en bra teststräcka att prova anlägga 
med tyst beläggning. Dock bör det tilläggas att om man överskrider 
miljökvalitetsnormen för luftkvalitet skall man inte gå ner i stenstorlek. 
 
I Örebro kommun lades under hösten 2017 en provsträcka med en beläggning 
med stålslagg iblandat. Uppföljning krävs för att bedöma om beläggningen 
behåller sin ljuddämpande förmåga, hur fort den slits och vad för typ av underhåll 
som krävs. 
 
I Stockholm stad har man kommit fram till att en stenstorlek om 11 mm är mest 
ekonomiskt försvarbart med avseende på slitage och omläggningskostnader. 
Detta varierar ju mellan kommun till kommun och en diskussion bör tas om 
någon liknande praxis kan införas i kommunen. 
 
För fördjupad information om ljudreducerande vägbeläggningar se bilaga 4. 
 

3.2 Ljudkrav vid upphandling samt öka andelen el-
/hybridfordon 

Vid upphandling av nya fordon till kommunen och kollektivtrafiken kan 
kommunen ställa krav på viss andel el-/hybridfordon i flottan.  Kommunen kan då 
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t.ex. leda de tysta bussarna genom stadens centrala delar och därmed minska 
ljudnivån från kollektivtrafiken i centrum. Förutom en tystare kollektivtrafik 
påverkas utsläppen i staden positivt.  
Upp till ca 20-30 km/h är elbilar tystare än vanliga förbränningsmotorer. Därefter 
dominerar rulljudet från däck/vägbana. Detta medför att en större andel el- eller 
hybridbilar gör störst påverkan på ljudmiljön vid de lägsta hastigheterna. Sedan 
finns det andra miljövinster att göra på en större andel el- eller hybridfordon i 
kommunen. 
 
Under 2019 kommer ett EU-direktiv som kräver att elbilar skall ge ifrån sig ljud vid 
låga hastigheter. Hur denna förordning kommer att tillämpas är i dagsläget oklart. 
 
Prognoser för framtidens fordonsflotta säger att år 2025 kommer ca 50% av alla 
bilar som säljs vara hybrid- eller elbilar. Detta betyder att kommunen kan behöva 
planera för denna teknikutveckling och satsa på laddinfrastruktur, preliminärt på 
kommunens mark och för kommunens fordonsflotta men även tillgängligt för 
kommunens invånare.  

3.3 Hastighet 

Trafikens hastighet har en direkt påverkan på ljudnivån. När det gäller vägtrafik är 
det så att ökad hastighet ger större utslag för det ljud som uppkommer från 
kontakten mellan däck och vägbana än det ljud som kommer från drivlinan 
(motor, kraftöverföring, drivaxel och avgassystem). Denna effekt skiljer sig dock åt 
mellan personbilar och tunga fordon. För bilar dominerar vid låga hastigheter 
motorljudet och vid höga hastigheter dominerar däck/väg-ljudet. För tyngre 
fordon kan allmänt sägas att motorljudet dominerar högre upp i hastighet än för 
lätta fordon. För att ge en uppfattning om hur en förändring av hastighet 
påverkar trafikbullernivån ges i matriserna 1 och 2 exempel på förändring i 
ekvivalent respektive maximal ljudnivån vid en typisk bostadsgata respektive en 
typisk trafikled. Bostadsgatan i exemplet antas ej vara trafikerad av tunga fordon 
så som bussar och lastbilar och trafikleden antas ha en andel av tunga fordon på 
10% vilket är en normalt förekommande andel på större vägar. Av exemplet 
framgår att den relativa förändringen av ljudnivå är något större vid en 

hastighetsförändring på en bostadsgata än på en trafikled särskilt vad gäller 
maximal ljudnivå. 

 
Matris 1. Exempel på hur förändring av hastighet påverkar ekvivalenta 
trafikbullernivån, räknat på 15 m avstånd från vägmitt, mottagare 1,5 m över mark 
och akustiskt mjuk mark mellan väg och mottagare.  

Hastighet, km/h 30 40 50 60 70 

Bostadsgata, [dBA] 
500 
fordonspassager 
utan tunga fordon 

47 
 

47 
 

49 
 

51 
 

53 
 

Trafikled, [dBA] 
5000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

59 
 

59 
 

61 
 

63 
 

64 
 

Trafikled, [dBA] 
10’000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

62 62 64 66 67 

Trafikled, [dBA] 
15’000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

64 64 65 67 69 
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Matris 2. Exempel på hur förändring av hastighet påverkar maximala 
trafikbullernivån nattetid, räknat på 15 m avstånd från vägmitt, mottagare 1,5 m 
över mark och akustiskt mjuk mark mellan väg och mottagare, 10% av fordonen 
går nattetid. 

Hastighet, km/h 30 40 50 60 70 

Bostadsgata, [dBA] 
500 
fordonspassager 
utan tunga fordon 

63 
 

66 
 

69 
 

71 
 

72 
 

Trafikled, [dBA] 
5000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

76 
 

76 
 

76 
 

78 
 

79 
 

Trafikled, [dBA] 
10’000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

78 78 78 79 80 

Trafikled, [dBA] 
15’000 
fordonspassager 
10% tunga fordon 

78 78 78 79 80 

 

Figur 3. Hastighetsförändringar påverkar ljudet i kommunen. 

3.4 Fönsteråtgärder 

För att ge fastighetsägaren möjligheten att bullerskydda fastigheten på en utsatt 
byggnad erbjuder kommunen bidrag för att utföra bullerdämpande åtgärder. 
Bidraget syftar bland annat till att delfinansiera fönsteråtgärder (t.ex. tillsatsrutor, 
drevning, byten av fönster eller uteluftdon) så att kommunen kan uppnå målet 
med färre bullerstörda invånare.  
 
Bidragets storlek är 75 % av kostnaden för tillsatsruta eller motsvarande, dock 
högst 1250 kronor/m² fönsteryta area beräknas på karmyttermått. Bidrag lämnas 
även för byte av uteluftdon utan tillräcklig ljuddämpning dock högst 1 100 kronor 
per öppning och rum. 
 
Om fönsterbidraget inte skapar tillräckligt intresse hos fastighetsägare kan 
beloppet justeras uppåt vid nästkommande åtgärdsplan.  
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Bidraget kan sökas av fastighetsägare inom Eskilstuna kommun. 
Bidragsberättigade fastigheter är bostadsfastigheter och inkluderar lägenheter 
där något bidragsberättigat fönster d.v.s. bostadsrum (sovrum, vardagsrum) eller 
kök exponeras för en dygnsekvivalent frifältskorrigerad ljudnivå på 65dB(A) vid 
fasad eller högre.  

 
Fastighetsägaren skall söka bidraget före genomförande av fönsteråtgärd och 
erhåller bidraget i efterskott. Ljudmätning och besiktning utförs av 
projektavdelningens anlitade konsult både före och efter genomförd 
fönsteråtgärd. Ljudmätningarna bekostas av Eskilstuna kommun. För 
flerbostadshus skall även ljudmätning och besiktning av provmontage ske före 
utförandet av fönsterbyte på hela fastigheten. Hela den bidragsberättigade 
bostadsfastigheten skall åtgärdas. Enstaka lägenheter kan endast undantas om 
det finns särskilda skäl.  
 
Ventilationssystemet i en fastighet kan påverkas av fönsteråtgärder då dessa 
innebär en tätare konstruktion. Som exempel behöver byggnader med naturligt 
självdrag via otäta fönster efter åtgärd extra tilluft. Detta bör utredas av fackman 
och i de fall ventilationen behöver förstärkas genom intag av friskluft direkt till 
boningsrum bör detta ske via uteluftdon med god ljuddämpande förmåga. 
Vissa fönsteråtgärder kan behöva bygglov varför handläggaren för 
fönsteråtgärder bör ha en dialog med bygglovshandläggare. Vid åtgärder på 
byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla måste särskilda ställningstaganden 
göras av kommunen.  
 
För att hantera inkomna fönsterbidragsärenden bör en organisation sättas ihop. I 
dagsläget finns det resurser i Stadsbyggnadsförvaltningen inom planavdelningen 
samt projektavdelningen. Inom Miljö- och räddningstjänstförvaltningen finns även 
där resurser att tillgå. För att få en fullgod organisation som kan hantera ärenden 
bör det finnas representanter från gatuavdelningen samt från det kommunägda 
fastighetsföretaget Kommunfastighet AB vilket förvaltar och äger kommunens 
skolor. 

 
I figur 4 ses ett förslag på flödesschema av ärenden. 
 

 

Figur 4. Figuren visar en schematisk hantering av fönsterbidragsärenden. 

1. Inkommet ärende 

Inkomna ärenden till kommunen, antingen per mail eller telefon skall 

dokumenteras i en sk bullerdatabas. Se mer i nästa avsnitt ”Dokumentation”. 

 

2. Kontroll av bullerkartläggning 

En kontroll av ljudnivå vid fasad kontrolleras av ansvarig handläggare.  
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3. Berättigad -ja/nej 

Ansvarig handläggare meddelar fastighetsägaren om resultatet och om ärendet 

går vidare till kontrollmätning. Om ”Nej” meddelas fastighetsägaren skriftligt per 

mail eller brev och detta förs även in i databasen. Om ”Ja” så skickas information 

om tillvägagångssättet för fönsteråtgärder/donåtgärder. I informationspaketet 

skall även kommunens instruktioner finnas med om hur bidragsärenden hanteras. 

 

4. Kontrollmätning 

Kontrollmätning av skillnadsnivå ute/inne görs av en ansvarig 

handläggare/konsult. Denna dokumenterar i ett mätprotokoll nuvarande don och 

fönstertjocklek/spalter. Mätprotokollet dokumenteras i databasen under 

fastighetens namn. 

 

5. Berättigad - Ja/Nej 

Om skillnadsnivå är >32 dB är fastigheten inte berättigad till bidrag. Detta 

meddelas både fastighetsägaren och dokumenteras i databasen. Om skillnadsnivå 

är <32 dB så går ärendet vidare för åtgärder. Resultatet dokumenteras med både 

bilder och mätprotokoll i databasen. 

 

6. Åtgärder utförs 

I en enfamiljsvilla görs ingen kontrollmätning av ett fönster utan där gör 

fastighetsägaren tillsammans med entreprenören ett val av fönster och don och 

installerar de på samtliga bidragsberättigade delar av fastigheten (mot bullrande 

väg samt 15 meter in på sidogavlarna). 

 

I ett flerfamiljshus gör ett provmontage i ett utsatt rum på plan 1-2. Viktigt är att 

samtliga fönster i ett rum åtgärdas. Åtgärden görs gärna i ett gavelrum eller med 

stora fönster för att kontrollera effekten av valt fönster och don. 

 

7. Slutmätning 

När samtliga fönster och don är installerade så görs slutmätningen i 2-3 lgh eller 

rum (minst 2 lgh i flerfamiljshus). Slutmätningen dokumenteras med bilder och 

mätning och sammanställs i ett mätprotokoll som skall rapporteras in i databasen. 

 

8. Slutrapportering 

All information samlas in och dokumenteras i databasen. Antingen kan man göra 

denna insamling av information vid varje enskilt steg eller så väntar man tills allt 

är godkänt och klart och rapporterar in insamlad information då. Det är viktigt här 

att miljökontoret får ta del av informationen så de kan svara på eventuella frågor 

eller klagomål avseende åtgärderna. 

 

Kopior på fakturor tillsammans med specifikation om vilka åtgärder som har 

utförts på fastigheten skall skickas till ansvarig handläggare. Även nödvändig 

information om utbetalning (bank, kontonr med mera) skall biläggas. 

 

9. Utbetalning till fastighetsägare 

När all dokumentation är insamlad och fastigheten uppfyller ställda krav så 

betalas bidraget ut.  
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Dokumentation 

I bidragsärenden är dokumentation av stor vikt. Om kommunen inte idag har en 

GIS-baserat verktyg där information om diverse fastigheter finns kan en enklare 

Excel-databas uppföras. I denna databas skall följande information förekomma: 

• Fastighetsnamn 

• Fastighetsadress 

• Fastighetsägare samt kontaktuppgifter till denna (telefon samt mail) 

• Om fastigheten är berättigad till bidrag 

• Har kontrollmätning utförts och dess resultat 

• När och hur information rörande fönsterbidrag skickades till 

fastighetsägare (t ex per mail 2017-xx-xx). 

• Kontrollmätningsdatum och dess resultat (endast flerbostadsfastigheter) 

• Slutmätningsdatum och dess resultat (2-3 rum kontrolleras) 

• När utbetalning utfördes 

• Datum när fastigheten dokumenteras som slutförd och rapporteras till 

exempel till miljöförvaltningen 

• Ansvarig handläggare (på stadsbyggnadskontoret samt eventuell 

konsult) 

• Fakturor på utfört arbete och specifikation om utförda åtgärder 

(fönsterglastyp samt dontyp). 

• All mätinformation och mail till fastighetsägare skall sparas i en mapp 

med fastighetsnamnet på kommunens server. 

Ett statsbidrag finns att ansöka om för att bistå finansiellt med fönsteråtgärder. 

För flera kommuner i Sverige så bistår statsbidraget med ca 50% av kostnaden för 

fönsterbidragen.  

Ett förslag är att som Umeå kommun hantera fönsterbidragsärenden per årsbasis. 

Det går till så att kommunen i november så annonserar i tidningar, Facebook och 

med riktade utskick till fastighetsägare att nu är det dags att ansöka om 

fönsterbidrag från kommunen. Den 31/12 stängs ansökningsfönstret och därefter 

börjar hanteringen av inkomna ärenden. I figur 7 nedan visas schematiskt upplägg 

för hantering av ärenden. Att genomföra fönsteråtgärder per årsbasis kan vara en 

god idé för att få kontroll på mängden ärenden och ge tydlig information till 

kommuninvånarna när på året ansökan görs, hur ärendet bedrivs och när 

utbetalningar sker.  

Åtgärd- Långsiktig strategi 

Kommunen skall skapa ett hanteringssystem för fönsterbidrag. 

 

Mer information om regler och tillvägagångssätt finns i Bilaga 4. 
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Figur 5. Figuren visar hantering av fönsterbidragsärenden per ett årsbasis. Alla 
ärenden följer samma tidsförlopp och genomförs under 1 år.



    

 

3.5 Bullerskyddsskärmar 

I Eskilstuna kommuns erbjudande om bidrag för att utföra bullerdämpande 
åtgärder i befintlig bostadsmiljö ingår idag ej erbjudande om bidrag till 
bullerskydd av uteplats. Miljöenheten tar idag emot flertalet klagomål från 
villaägare som upplever störningar av buller vid i sin utemiljö. I ett aktivt 
bullerbekämpande arbete bör kommunen förutom fönsterbidrag även ge bidrag 
för att bullerskydda sin uteplats. 
 
Kommunen kan ge bidrag till fastighetsägare när det sker en förändring i 
boendemiljön i form av högre trafikmängd, förändrad hastighet eller 
nybyggd/utbyggd väg. Bidraget ges då till fastighetsägare istället för åtgärder vid 
tomtgräns inte kan utföras (såsom bullerskyddsskärm eller liknande åtgärder). 
 

Åtgärd- Långsiktig strategi 

Eskilstuna kommun ska ge bidrag till fastighetsägare som vill bullerskydda sin 
uteplats i form av en bullerskyddsskärm. Lämplig storlek på bidraget kan vara 
35.000 kr. 

 

 
Tanken med bidraget är att ge fastighetsägaren möjligheten att bullerskydda 
utomhusmiljön på en utsatt bostadsfastighet för en avgränsad yta så som en 
uteplats eller på annan begränsad del av tomten som anordnats för lek så som 
sandlåda eller gungställning. Fastighetsägaren kommer då bedriva ”projektet” på 
egen hand, dvs söka eventuellt bygglov och upphandla entreprenör.  

 
Bidragets storlek är 100 % av kostnaden för bullerskydd vid uteplats dock högst 
35 000 kronor. För bidraget gäller i övrigt samma villkor som för fönster och 
uteluftdon. 
 

Bullerskyddsskärmar har använts under lång tid. Effekten som kan fås av en 
bullerskyddsskärm beror mycket på hur den placeras. Skärmar används främst för 
att skydda större områden utomhus, bostäders uteplatser och balkonger eller 
som en del i att hindra gångtrafikanter från att gena över farliga trafikleder och 
samtidigt skydda rekreationsytor från trafikbuller. 
 
En skärm ska generellt placeras så nära källan eller mottagaren som möjligt. Om 
trafiken stör flera bostadsbyggnader är det således bäst att placera skärmen så 
nära vägen som möjligt. Skärmens höjd är oftast det som, förutom placeringen, 
bidrar mest till skärmens effekt. Även parametrar som skärmens täthet och 
tjocklek har betydelse. 
 
Bullerskyddsskärmar kräver i princip alltid bygglov, eftersom de kan ha stor 
inverkan på stadsbilden. Vid bygglovsprövningen tas därför också stor hänsyn till 
denna, vad gäller skärmens höjd, placering och utformning.  Exempelvis kan krav 
ställas på att skärmen dras in något från vägen, med plantering framför. En lokal 
bullerskyddsskärm som anordnas i direkt anslutning till bostadshuset och håller 
sig inom av staden uppsatta kriterier är dock ej bygglovspliktig. Avstämning med 
bygglovshandläggare bör alltid göras för att avgöra om det planerade 
bullerskyddet är bygglovspliktigt eller ej. 
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Figur 6. Bild på befintlig bullerskyddsskärm i Eskilstuna. Bullerskyddsskärmen 
finns på Eskilstunavägen i Torshälla. 

 

När en skärm byggs utefter en väg görs detta oftast för att skydda boende eller 
områden bakom skärmen. Däremot görs sällan en utredning av vad som händer 
med ljudnivåerna på andra sidan vägen.  
För att motverka att ljudet studsar på bullerskyddsskärmen bör man i största 
möjliga mån använda skärmar med ljudabsorberande material på den sida som 
vetter mot vägen.  

 

Åtgärd- Långsiktig strategi 

Vid all nybyggnation av bullerskyddsskärmar där det finns risk för störande 

reflektioner ska skärm utföras med absorbent mot väg/spår. 

 
Kostnadsuppskattningar för att i kommunal regi uppföra bullerskyddsskärmar 
återfinns i tabell 4 längre fram i rapporten. 

 
Då ljudet färdas över skärmen har dess krön effekt på hur ljudet utbreder sig 
bakom skärmen. Ett skarpt skärmkrön ger upphov till att ljudet bryts och sprider 
sig bakom skärmen. Genom att bygga ett rundat krön på skärmen kan 
spridningen minskas. Om skärmkrönet även görs i ett material som absorberar 
ljud blir effekten ännu bättre. 
För att en skärm ska fungera optimalt är det viktigt att den är tät. Detta betyder 
att öppningar som planerat eller oplanerat uppkommer i skärmen minskar dess 
effekt. Därför bör noggrann hänsyn tas till att inspektera det färdiga skärmbygget 
så att inga otätheter uppkommit mellan mark och skärm i underkant men även 
mellan brädor och i skarvar. Särskild hänsyn ska även tas vid projektering av 
skärmen om man planerar att innefatta genomgångar till exempelvis busshållplats 
eller övergångsställen så att dessa konstrueras på ett sätt så att ljudet får så liten 
chans som möjligt att smita igenom. Ett alternativ vid genomgångar kan vara 
självstängande portar med mjuka anslag och tätningslister. Ett annat alternativ 
kan vara att låta skärmarna överlappa varandra. Överlappningen bör då vara minst 
3 gånger så långt som avståndet mellan skärmarna, se figuren nedan.  
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Figur 7. Figuren visar hur överlappningen vid öppningar i bullerskyddsskärmar 
skall utformas 

För att lokalisera uteplatser med överskidande bullernivåer bör en analys med 
GIS-verktyg utföras. Med hjälp av GIS kan ljudnivån på uteplats bestämmas t.ex. 
genom kontroll av ljudnivå vid fasad närmast uteplats.  
 

Åtgärd- Planerad inom 5 år 

Med hjälp av GIS och bullerkartläggningen kan fastigheter med uteplatser med 

höga ljudnivåer lokaliseras. 

 
Kommunen bör på sin hemsida ge matnyttiga tips till invånarna på utformning av 
bullerskyddsskärm vid uteplats. På hemsidan kan typexempel presenteras 
tillsammans med tips på utformning och val av material (tät skärm, 
genomsiktlighet), bygglovsansökan mm.  
 

Åtgärd- Planerad inom 5 år 

På Eskilstuna kommuns hemsida informeras om ”tips och trix” kring byggnation 

av bullerskyddsskärmar vid uteplats. 

 

3.6 Bullervallar 
I kommunen används bullervallar företrädesvis framför andra typer av 
bullerskyddsskärmar. Det finns mycket massor att använda för detta syfte och 
genom god planering inom kommunen med lokalisering av bullerutsatta 
områden och möjliga platser för bullerskyddsvallar så att massor kan placeras ut 
med god effekt när de finns tillgängliga. Bullervallar ska placeras på stabil mark 
och helst inte på lera. 
Kostnaden för att bullerskydda bostäder/skolor/förskolor med hjälp av en vallar 
skulle då potentiellt vara lägre än att uppföra bullerskydd som plank eller murar. 
En nackdel med vallar är att de kräver stor bredd och man räknar normalt med att 
vallen behöver vara 6 ggr bredare än hög.  
 

Åtgärd- Planerad inom 5 år 

Kommunen ska inventera möjliga och lämpliga platser för lokalisering av 

bullerskyddsvallar i kommunen för god ljuddämpande effekt i skyddsvärda 

utemiljöer så som bostadsområden, skolor/förskolor och rekreationsområden 

 

 
Om bullerskyddsvall placeras nära väg eller spår så skall problemet med snödrev 
beaktas så att drivbildning som riskerar störa trafiken undviks. 
Bullerskyddsvallar kan kombineras med en bullerskyddsskärm för att begränsa 
höjden på vallen. Vallens karaktär bör anpassas till omgivningens lutningar, 
höjdformer och vegetation. Även valet mellan vall och skärm skall ske med hänsyn 
till omgivningen. Skärmar passar bättre i stadsmiljöer medan jordvallar med 
plantering kan vara lämpligare på landsbygden i parker och grönområden. Vid 
vallar bör driftskedet beaktas – hur säkerställs att vallen sköts så att den blir en 
naturlig del av omgivande miljö?  

 
  

a

Bullerskydd
>3a
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4 Organisation 
Bullerfrågorna involverar flera av stadens nämnder som i arbetet med stadens 
planering och tillsynsarbete har olika roller. Stadens olika förvaltningar förbereder 
och genomför de beslut som fattas i nämnderna. Det är viktigt att den 
övergripande målsättningen är den samma inom kommunens berörda nämnder 
och förvaltningar.  

4.1 Nämnder 

Kommunledningskontoret 

Ledningsgruppens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp 
verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv samt att leda 
kommunledningskontoret och samarbeta med konsult och uppdrag samt bolags- 
och förvaltningsledningarna. 
Kommunledningskontoret består av enheterna ledningsstab, välfärd, ekonomi och 
kvalitet, kommunikation och delaktighet, HR, näringsliv samt miljö och 
samhällsbyggnad. 
 

Fastighet och exploatering 

Fastighet och exploatering representerar kommunen som markägare och ansvarar 
för kommunens mark. Marken består av jordbruks- och skogsmark, mark för 
fritids- och industriändamål samt småhustomter.   
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att köpa och sälja mark, skötsel av skog 
och mark samt att teckna olika typer av exploaterings-, tomträtts- och arrende-
avtal 
 
Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt 
som främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för att planera kommunens mark, 
vatten och trafik. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för bygglov med rådgivning 
och tillsyn över byggandet i kommunen. Till nämndens uppgifter hör också 
kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar. 
 
Andra delar är kollektivtrafik, parkering och myndighetsutövning inom färdtjänst 
och samhällsbetalda resor. Modeller, kartor och kommunens geografiska 
informationssystem - GIS ligger här. Nämnden arbetar för trafiksäkerhet, 
framkomlighet och att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en 
mer trivsam stad för människorna. 

 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- 
och räddningstjänstområdet: 

• avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, alkoholtillsyn och 
miljöövervakning där nämnden ansvarar för myndighetsutövning och ska 
bedriva tillsyn, pröva tillstånd och lämna yttranden till andra 
myndigheter 

• samråda med kommunstyrelsen i frågor som rör Agenda 21-arbetet och 
folkhälsa 

• svara för säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen 
• svara för operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom 

kommunen, myndighetsutövning när det gäller tillsyn, sotning samt 
information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag 
inom kommunen 

 
Nämndens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att 
bo och vistas i. Nämnden ska arbeta för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna. Risken för bränder 
och olyckor ska minska genom riskbedömningar och skadeförebyggande insatser. 
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Målet ska nås genom samarbete med kommunens förvaltningar, enskilda, 
organisationer, myndigheter, andra samhällsorgan och andra kommuner.  
  

4.2 Förvaltningar 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kontoret arbetar bl a med detalj- och översiktsplanering, hantering av 
bygglovsärenden. Vid utveckling av infrastruktur och nyproduktion av bostäder 
lyfts bullerfrågan fram som en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. 
Förvaltningen bedriver utveckling inom trafikfrågor, gatuansvaret, park- och 
naturvård samt utveckling av projekt inom staden.  

 

Figur 8. Figuren visar organisationen vid Stadsbyggnadsförvaltningen. Bild tagen från 
Eskilstuna kommuns hemsida. 

 

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 

Kontoret arbetar med räddningsfrågor samt bedriver tillsyn inom bland annat 
miljö- och livsmedelsområdet. Miljökontoret är uppdelat i två enheter. En enhet 
för bland annat avlopp-, hälsoskydd-, livsmedel- och alkoholtillsyn och en enhet 
för miljöskydd och miljöövervakning. Kontoret ser till att lagar och regler i 
miljöbalken och livsmedelslagen följs.  
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Kommunens tillsynsmyndighet hänvisar i första hand den klagande till ansvarig 
spår- eller väghållare. Om det föreligger risk för människors hälsa och spår- eller 
väghållaren inte självmant vidtar nödvändiga åtgärder kan tillsynsnämnden fatta 
beslut om att så ska ske. Innan ett sådant beslut fattas ska alltid en avvägning 
göras om kostnaden är rimlig i förhållande till hälsonyttan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla 
Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och 
möjligheter till en stimulerande fritid. 
Förvaltningen hanterar motorsportcenter samt friluftsområden i kommunen. 
Det övergripande långsiktiga målet för våra verksamheter är att alla erbjuds ta 
del. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade, och därför erbjuder alla enheter 
barn- och ungdomsaktiviteter. Vi ser också till att det finns ett kulturutbud på 
finska i Eskilstuna. 
 

Kommunfastighet AB 

Kommunfastighet AB är ägare och förvaltare av skolor i Eskilstuna kommun.  

4.3 Bullergrupp och databas 

En sk bullergrupp bör införas där intressenter från flera delar i kommunen är 
representerade. I gruppen skall nyinkomna ärenden diskuteras och eventuella 
frågeställningar och ansvarsfrågor prioriteras. Bullergruppen är ansvarig för att 
åtgärderna i rapporten utförs och följs upp. 
 
I bullergruppen skall representanter från följande instanser: 

• Kommunledningskontoret 
• Miljö 
• Park- och naturavdelningen 
• Projekt/GIS-avdelning 

• Planavdelningen 
• Gatuavdelning 
• Bygglovsavdelning 
• Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Samtliga instanser återfinns i figur 8 och 9.  
 
I bullergruppen skall samordning av bullerfrågor hanteras. Gruppens syfte är att 
skapa en enhetlig syn och förhållningssätt till bullerfrågor i kommunen. Gruppen 
bör samlas minst en gång i kvartalet. 
 
Länsstyrelsen är positiv till att Eskilstuna har tagit fram en åtgärdsplan för buller 
vilket möjliggör former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete med 
bullerfrågor i kommunen. 
Att enligt förslag i planen ta fram en bullergrupp i kommunen underlättar för att 
ta fram rutiner för t ex, granskning och uppföljning av buller i bygglovsskedet, att 
kvalitetssäkra bullerutredningar som upphandlas och tar fram i kommun regi och 
ta fram planeringsstöd för buller i fysisk planering. 
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Figur 9. Figuren visar en möjlig utformning av en sk bullergrupp som 
hanterar kommunens bullerskyddsarbete. 

 
En GIS-baserad databas bör upprättas för att kunna dokumentera genomförda 
bullerskyddsåtgärder. Både åtgärder genomförda av kommunen (t ex vallar och 
skärmar) och åtgärder utförda av fastighetsägare (t ex fönsteråtgärder, 
bullerskyddsskärmar vid uteplats) skall föras in i databasen. Eventuella bygglov 
och dokumentation i form av ritningar, överenskommelser skall återfinnas i 
databasen. Detta gör att kommunen kan få ett samlat grepp om vilka åtgärder 
och invånare som är bullerutsatta. För att hantera synpunkter avseende 

bullerstörning är detta en viktig punkt. I databasen ska man kunna utläsa om 
huruvida fastigheten har erhållit bidrag för fönsteråtgärder eller när/om 
fastigheten har erbjudits bidrag men tackat nej.  
 

Åtgärd- Planerad inom 5 år 

Bullergrupp med representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och 

räddningstjänstförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 

Kommunfastighet AB inrättas. 

 

Åtgärd- Långsiktig åtgärd 

Upprätta en GIS-baserad bullerdatabas över fastigheter i Eskilstuna kommun. 

Den ska bland annat innehålla genomförda åtgärder (både kommunala och 

statliga). 

 

 

 

 

 

Bullergrupp

Stadsbyggnadsförva
ltningen

Planavdelningen

Projektavdelningen

Gatuavdelningen

Miljö- och 
räddningstjänstförva

ltningen
Miljökontoret

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Kommunfastighet 
AB
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5 Övriga aktuella 
utredningar och 
åtgärdsförslag 

5.1 Hastighetsplan 

Eskilstuna kommun arbetar med att ändra skyltade hastigheter i enligt med 

nationella direktiv från Trafikverket. Stora delar av stadens skyltning är redan 

utförd men vid vissa sträckor bibehålls 50 km/h i väntan på att området skall 

förätas eller byggas om. Kommunen har en beslutad trafikplan där mer 

information kan återfinnas.  

Med hjälp av matris i avsnittet ”Hastighet” fås en översikt över vilka konsekvenser 

förändrad hastighet får för trafikbullernivån. Tills det att en ny bullerkartläggning 

med korrekta hastigheter finns att tillgå ska det vid bestämning av ljudnivå vid 

fasad för en bostadsfastighet tas hänsyn till förändring av skyltad hastighet på de 

fåtal vägsträckor där förändringen innebär en höjning av ljudnivån.  

Åtgärd- Planerad inom 5 år 

Där förändring av skyltad hastighet innebär en höjning av ljudnivån ska hänsyn 

till detta tas vid bestämning av ljudnivån vid bostäder till dess att förnyad 

bullerkartläggning finns att tillgå. 

 

 

5.2 Tysta områden 

En utredning över tysta områden i kommunen kan tas fram. Med utredningen 

som underlag skulle en plan kunna tas fram om hur man genom aktiva åtgärder i 

kommunal regi och/eller som villkor i detaljplaner kan verka för att tysta områden 

bevaras och där önskvärt om möjligt även utökas.  Kommunen skall på sin 

hemsida kommunicera vart tysta områden i kommunen finns. 
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En positiv aspekt av inventera tysta områden i kommunen är för att säkerställa 

invånarnas rätt till tysta områden. Den kan även användas som kunskapsunderlag 

vid till exempel fysisk planering eller vid tillståndsprövningar. 

Åtgärd- Skydda områden med hög kvalitet 

Tysta områden ska bevaras och kommunen ska utforma en plan för att aktivt 

bevara samt även om möjligt utöka tysta områden. 

 

5.3 Åtgärd vid upphandling 

Staden kan genom att ställa krav vid upphandling av varor och tjänster verka för 

en förbättrad ljudmiljö. Exempel på områden som kan vara aktuella är:  

• Transporter, ljudkrav på fordon 
• Lokaltrafik, ljudkrav på fordon samt utformning av kollektivtrafiklinjer för 

att minimera störning. T.ex. bör busshållplatser inte placeras i eller direkt 
före en brant uppförsbacke då en accelererande buss ger upphov till 
höga ljudnivåer. 

• Skolor, krav på högsta trafikbullernivå i lokaler och utemiljö där elever 
och personal vistas. 

• Förskolor, krav på högsta trafikbullernivå i lokaler och utemiljö där barn 
och personal vistas. 

• Vård- och omsorgslokaler, krav på högsta trafikbullernivå i lokaler och 
utemiljö där patienter och personal vistas.  

 

 

 

Åtgärd- Långsiktig plan 

Staden ska genom att ställa krav vid upphandling av varor och tjänster verka för 

en bättre ljudmiljö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

5.4 Sammanfattning kostnadsuppskattningar 
bullerskyddsåtgärder 

Nedan återfinns en kostnadsuppskattning på möjliga bullerskyddsåtgärder i 

kommunal regi 

Tabell 2. Tabellen visar kostnadsuppskattningar för möjliga 
bullerskyddsåtgärder.  

Bullerskyddsåtgärder Kostnad Lätt-medel-

svår 

arbetsinsats 

Kommentar 

Tyst asfalt   Svår Kräver 

spolning/rengöring 

minst 1 ggr per år för 

att bibehålla effekt. 

Slits mer av 

dubbdäck. Se Bilaga 

3 för mer 

information 

Bullerskyddsskärm 

• Låg 

• Medel 

• Hög 

 

• 10’ 

kr/löpmeter 

• 15’ 

kr/löpmeter 

• 20’ 

kr/löpmeter 

Medel Beroende på mark 

och område.  

Bygglov krävs 

Bullerskyddsåtgärder Kostnad Lätt-medel-

svår 

arbetsinsats 

Kommentar 

Fönsterbidrag 1250 kr/kvm 

fönster samt 

1100 kr/don 

Lätt-Medel Kräver en tydlig 

organisation i 

kommunen. Se Bilaga 

4 för mer information 

Sänkt hastighet  Medel Kräver mycket 

samarbete och 

planering i 

utformning av staden 

Planerad bebyggelse - Lätt Tydliga instruktion 

från kommunen i ett 

tidigt planskede 

Bullervall  Lätt-Medel Finns tillgängliga 

massor i kommunen 

som kan användas 

istället för 

bullerskyddsskärm.  

Minskad stenstorlek i 

asfalten 

 Medel. Kan ge 

ca 3 dB vid 

halverad 

stenstorlek 

Kan krävas ett mer 

frekvent 

omläggningsarbete 

av beläggningen 
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6 Prioriteringar av 
bullerskyddsåtgärder 

En prioritering av bullerskyddsåtgärder skall tas fram av kommunen. Ett förslag till 

prioritering inom kommunen presenteras nedan. Denna prioritering är avsedd 

inom 5 år. 

o Inomhusnivå skall vara efter åtgärder Leq 30 dBA samt Lmax 45 

dBA.  

o Utomhusnivån på de delar av gården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet bör innehålla Leq 50 dBA samt 

Lmax 70 dBA. 

 

 

o Inomhusnivå skall vara efter åtgärder Leq 30 dBA samt Lmax 45 

dBA 

o Utomhusnivån på de delar av gården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet bör innehålla Leq 50 dBA samt 

Lmax 70 dBA. 

 

 

 

 

 

 

1. Förskolor utsatta för väg- och järnvägstrafikbuller över 65 

dBA. Åtgärda förskolegårdar där riktvärden överskrids på 

grund av buller från både kommunala vägar och/eller 

Trafikverkets vägar och spår. 

 

2. Skolors utsatta för väg- och järnvägstrafikbuller över 65 

dBA. Åtgärda skolgårdar där riktvärden överskrids på 

grund av buller från både kommunala vägar och/eller 

Trafikverkets vägar och spår. 
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o Inomhusnivå skall vara efter åtgärder vara högst Leq 30 dBA 

samt Lmax 45 dBA. 

o Uteplats, antingen gemensam eller enskild skall innehålla Leq 50 

dBA samt Lmax 70 dBA.. 

o Området bör innehålla Leq 55 dBA. Speciellt utpekade tysta 

områden bör innehålla Leq 40-45 dBA. 

 

o Inomhusnivå skall vara efter åtgärder Leq 30 dBA samt Lmax 45 

dBA. 

o Utomhusnivån på delar av gården skall innehålla Leq 50 dBA 

samt Lmax 70 dBA. 

3. Boenden utsatta för väg- och järnvägstrafikbuller 

över 65 dBA. I första hand skall 55 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 

innehållas. Om det inte bedöms möjligt ska 30 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå inomhus innehållas. 

 

4. Rekreationsmiljöer och stadsparker. Åtgärda trafikbuller 

vid de mest utsatta parkerna i kommunen. 

5. Vårdlokaler samt dess eventuella utemiljö 
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7 Nyetablering 
Nyetablering av verksamhet inom kommunen ska göras med hänsyn till 
bullerpåverkan från vägtrafik. Nedan beskrivs tillvägagångssätt för nyetablering av 
industri/verksamhet, infrastruktur och bostäder. För fullständiga gällande 
riktvärden och krav se kap 7 samt Bilaga 1. 

7.1 Industri och bullrande kommersiell verksamhet 

Vid nyetablering av industrier och andra verksamheter, som leder till en 
betydande trafikökning, ska ljudberäkningar utföras i förstudien. Beräkningarna 
ska redovisas för transport till- och från verksamheten med Nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik. En nybyggd eller ombyggd verksamhet kan 
innebära stora förändringar i både trafikmängd och fördelning mellan tunga och 
lätta fordon. Genom den behovsbedömning som görs av alla planer och program 
kan problem med buller från vägtrafik belysas i ett tidigt skede i planprocessen. 
Rapporteringen ska inkludera de beräknade iso-dB linjerna i GIS-format och/eller 
dwg-format, så att kommunen själva kan inkludera dessa i sitt kartmaterial för att 
underlätta hantering av framtida exploatering. 

7.2 Infrastruktur 

En väsentlig ombyggnad eller nyetablering av infrastruktur innebär bullerpåverkan 
på omgivningen. För detta finns riktvärden ställda av regeringen och dessa 
innebär ofta att åtgärder måste vidtas för att skydda befintlig bebyggelse. Vid 
dimensionering av åtgärder används beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer. Vid 
åtgärder för vägar med mindre trafik ska även maximala ljudnivåer beräknas och 
bör då användas för att säkerställa att kraven för inomhusnivåer nattetid innehålls. 
De åtgärder som vidtas för att riktvärdena ej överskrids bör i första hand ske 
genom ljudreducerande vägbeläggning, lägre hastighet eller avstängning för tung 
trafik. I andra hand bör insatsen ske så nära källan som möjligt med hjälp av en 
ljudabsorberande bullerskyddsskärm. Då dessa åtgärder inte är tillräckliga, 

tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga åtgärdas den sammanvägda 
fasadisoleringen hos den utsatta bebyggelsen, dvs. oftast åtgärder på fönster och 
uteluftdon. 

7.3 Bostäder 

Vid nyetablering av bostäder ska riksdagsbeslutet tillika huvudregeln i Boverkets 
Allmänna råd 2008:1 följas samt förordningen 2017:359 Förordning om ändring i 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen innebär 
ett förändrat ljudkrav vid fasad från trafikbuller.  Kommunen skall beakta bästa 
möjliga ljudmiljö vid exploateringsområdet.  
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Vid bedömning av ljudmiljön vid planering bör den ekvivalenta ljudnivån från 
väg- och spårtrafik adderas.  
 

7.4 Yttre påverkan på nyetablering 

Vid nyetablering av bostäder ska ljudnivån från relevanta trafikkällor i området 
beräknas i förstudien. Resultatet kan användas för att i ett tidigt skede anpassa 
byggnadernas placering, form och funktion för att slippa problem med buller 
senare i projektet. Beräkningen ska göras till byggnadens alla våningsplan. 
Ljudmiljön på innergård och gemensamhetsytor ska också studeras. 
Dimensionering av åtgärder för trafikbuller ska i första hand göras utifrån 
beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer men vid detaljprojektering måste även 
hänsyn tas till maximala ljudnivåer.  
Uppförandet av ett nytt bostadsområde kan också medföra bullerpåverkan på 
befintlig bebyggelse i området. Hänsyn bör därför tas till ökade trafikmängder, 
nya busslinjer, bullerskyddsskärmar etc. och hur dessa kommer att påverka 
befintlig bebyggelse. Även här är det viktigt att kommunens förvaltningar 
samarbetar för att hitta långsiktiga lösningar och för att belysa problem med 
buller från vägtrafik i ett tidigt skede. 
 

7.5 Skolor och förskolor 

Vid nyetablering av skolor och förskolor ska ljudnivån från relevanta trafikkällor i 
området beräknas i förstudien. Resultatet kan användas för att i ett tidigt skede 
anpassa byggnadernas placering, form och funktion för att slippa problem med 
buller senare i projektet. 
Dimensionering av åtgärder för trafikbuller ska i första hand göras utifrån 
beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer men vid detaljprojektering måste även 
hänsyn tas till maximala ljudnivåer.  
 

Bullerskyddande åtgärder måste genomföras så att minst 50% av 
skolgården/gården har max 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 
 
Vid uppförande av bullerskyddsskärmar vid förskolor och skolor  är det viktigt att 
tänka på ljusgenomsläpp och använda genomsiktliga skärmar växelvis med 
traditionell skärm. Det är en säkerhetsaspekt då det kan bli en avskärmad och 
skyddad zon på helger och kvällar om det endast används en hög tät träskärm. 
 
Att använda leksaksförråd och barnvagnsförråd som barriärer mot trafikbuller är 
en möjlighet. Planeringen av gården bör utföras i tidigt skede för att maximera 
möjligheter till tysta och välplanerade gårdar att bedriva pedagogisk verksamhet 
vid. 
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8 Nationella riktvärden 
och mål 

 

Förordning om trafikbuller vid bostäder 2015:216 samt 2017:359 

Den 1 juni 2015 trädde en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande i kraft, 
den tog över tidigare riktlinjer i Boverkets allmänna råd från 2008 och riktvärden i 
infrastrukturproposition från 1997. Förordningen justerades sedan under 2017 för 
att tillåta högre ljudnivåer. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden 
för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 
av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i 
planläggning, bygglov och förhandsbesked. Bestämmelserna om buller från 
flygplatser ska även tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser 
enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken. 

 

8.1 Buller från spårtrafik och vägar 

Buller från spårtrafik och vägar bör enligt förordningen inte överskrida 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

Om ljudnivån överskrider 60 dBA vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och minst hälften av bostadsrummen skall vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Om den ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00 och 22.00.  

 

Krav enligt BBR från trafikbuller inomhus i bostäder 

Högsta totala ljudnivå från all yttre bullerkällor, dB(A) 

 

Inomhus                                             Ekvivalentnivå/Maximalnivå 

Utrymme för sömn och vila 

och daglig samvaro, 

exempelvis sovrum och 

vardagsrum 

30/45 

Utrymme för matlagning och 

hygien, 

exempelvis kök, bad etc. 

35/- 
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Figur 10. Figuren visar utdrag för Eskilstunas bullerkartläggning utförd 2017.  

 

Nationellt åtgärdsprogram för befintlig bebyggelse 

Åtgärdsprogram mot störningar i befintlig bebyggelse av trafikbuller, syftande till 
att på sikt uppnå riktvärden inomhus enligt ovan, bör genomföras för statlig 
infrastruktur. I en första etapp bör åtgärdsprogrammen avse minst de fastigheter 
som exponeras för buller vid följande nivåer och däröver: 

• 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller. 
• 55 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från 

järnvägstrafik. 

Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som 
överstiger 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå. 

Förskolegårdar och skolgårdar 

Naturvårdsverket gav i september 2017 ut en vägledning i hantering av buller på 
skolgårdar och förskolegårdar från väg- och spårtrafik. Riktvärden är uppdelade 
på nya verksamheter och befintliga. Tabell 1 visar riktvärden för nya skolor och 
förskolors gårdar.  

Tabell 3. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 
(frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 

för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 

skolgården 55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldyn, under den 

tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18)  

 

Vid äldre skolor och dess skolgårdar bör motsvarande nivåer tillämpas som gäller 
för bostäders uteplats enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 samt av 
efterföljande praxis, se tabell nedan.  
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Tabell 4. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid äldre skolgård 
(frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 

för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldyn, under den 

tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18) 

 
 

 

 

 

Parker och rekreationsmiljöer 

Naturvårdverket har i sin rapport 5709 ”God ljudmiljö... Mer än bara frihet från 
buller” bedömt att parker i en stad bör hålla åtminstone bullerklass E för att 
erhålla en tillräcklig bullerfrihet. Bullerklass E innebär enligt Naturvårdsverkets 
klassificeringssystem att en ekvivalent ljudnivå på 40-45 dB(A) erhålls alternativt 
10-20 dB(A) lägre än omgivningen. Detta riktvärde bör eftersträvas, men kan ofta 
vara svårt att uppnå i tätort. Naturvårdsverket anger också riktvärdet 55 dBA för 
rekreationsområden i tätort för vardagsmedeldygn. 
 

FN:s miljömål 

Kommunen arbetar aktivt med FN:s miljömål och följer gällande praxis och krav.  

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska 
saker till år 2030. 

• Att avskaffa extrem fattigdom. 
•  Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.  
• Att främja fred och rättvisa.  
• Att lösa klimatkrisen. 

 Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. 
 

Miljömål  

Det svenska miljömålssystemet innehåller 1 generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 28 etappmål.  
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet:  

• Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

• Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. 

• Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. 
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Generationsmålet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska 
vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt 
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

• Miljökvalitetsmålen 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna 
förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. 
  

Uppföljning och utvärdering 

Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad 
utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen. Respektive myndighet 
ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket 
sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar en samlad redovisning till 
regeringen. 
Miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö” ett av 16 miljökvalitetsmål 
Ett antal av de sexton olika miljökvalitetsmålen innehåller skrivningar om 
begränsning av buller. För denna åtgärdsplan bedöms dock miljökvalitetsmålet 
”God bebyggd miljö” vara det mest relevanta och definitionen och preciseringen 
av målet samt Boverkets bedömning av när och hur vi skall nå målet följer nedan. 
 

 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”  
 

Preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Regeringen har beslutat om nya preciseringar till God bebyggd miljö och de 
andra miljökvalitetsmålen den 26 april 2012. 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att: 
 
- en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering 
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av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade, 
 
- städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt 
miljö- och hälsorelaterade frågor, 
 
- infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors 
behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, 
samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och 
säkerhet, 
 
- kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att 
det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 
 
- det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet, 
 
- det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 
 
- den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur, 
 
- människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker, 
 
- användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 

främst förnybara energikällor används, och  
 
- avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på 
och risker för hälsa och miljö minimeras. 
 

 

Når vi målen 2020? 

Boverket bedömer att God bebyggd miljö inte kommer att nås till år 2020. De 
delar som bland annat omfattar människors hälsa och bebyggelsens 
kulturvärden är svårast att nå. Trafikbuller och dåliga inomhusmiljöer hotar 
människors hälsa. Kulturvärden förstörs för att de inte uppmärksammas och 
skyddas.  
Högkonjunktur, ökad bilanvändning, en kraftigt ökad befolkning och ett ökat 
bostadsbyggande har lett till större påfrestningar på miljön. Samtidigt görs 
många åtgärder som är positiva för målet, exempelvis finns ett flertal statliga stöd 
som stadsmiljöavtalen, upprustning av inne- och utemiljön i skolor, stöd till 
jämställda offentliga miljöer och stöd till energieffektiviserande renovering 
 

Vilka åtgärder behövs för att nå målet? 

En mängd åtgärder på olika nivåer krävs för att målet ska nås. Det kan handla om 
allt från internationella överenskommelser om exempelvis buller från fordon, till 
ökad miljöhänsyn i samhällsplaneringen om var vägar ska dras och 
bostadsområden förläggas. Hur nya hus utformas och byggs har också stor 
betydelse, liksom förvaltning och renovering av befintlig bebyggelse. För att nå 
målet krävs även förändringar i enskilda personers livsstil och 
beteende, exempelvis hur vi reser och hur vi värmer upp och renoverar våra 
bostäder samt hur vi använder hushållsel. Den största utmaningen är att med det 
ökade bostadsbyggandet lyckas behålla, utveckla och skapa goda livsmiljöer för 
alla. Andra utmaningar är att minska bilresandet, att minska mängden 
uppkommet avfall och att öka resurseffektiviteten i byggande och förvaltning. 
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9 Kommunens 
målsättning befintlig 
miljö 

Eskilstuna kommun har som mål att till år 2020 ska ingen medborgare i sin 
boendemiljö eller skolmiljö ha överskridande av gällande riktvärden i kommunen. 
Detta tas upp i kommunens trafikplan. Dock har ingen speciella åtgärder eller 
budget vidtagits för att säkerställa målet förutom det som sker i den löpande 
verksamheten. Detta målet bör skjutas upp till år 2030 och en plan bör utformas 
för att nå detta mål. 
 

Åtgärd- Långsiktig plan 

Alla fastighetsägare med bostäder som idag har dygnsekvivalenta ljudnivåer vid 

fasad på 65 dB(A) eller däröver ska erbjudas bidrag för bullerskyddsåtgärder före 

2020. Målet är att dessa fastigheter är åtgärdade senast år 2030. 

 

 

Åtgärd- planerad inom 5 år 

Analys av antal bullerutsatta utmed bullerstörda vägsträckor, prioritering och 

framtagande av åtgärdsförslag på bullerdämpande åtgärder i kommunal regi 

före 2020. 

 
Att skjuta upp målet görs för att kunna fokusera resurserna som idag finns för 
bullerbekämpning för dem som behöver det mest. Se vidare under bilaga 4 för 
utformningen av regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder. Då rimliga 
förutsättningar finns för att utföra bullerdämpande åtgärder i kommunal regi 
längs bullerstörda vägsträckor kan staden i specifika fall genomföra denna lösning 
i form av t.ex. tystare beläggning, sänkt hastighet eller bullerskyddsskärmar. Se 
vidare under ”Bullerkartläggning” och ”Vägbeläggning” för förslag till 
delutredningar i detta arbete. Efter utförd bullerinventering av förskolor, skolor 
och vårdlokaler tar bullergruppen fram prioritering och åtgärdsförslag samt plan 
för genomförande. Eventuellt kan även föreläggande mot verksamhetsutövare bli 
aktuellt.  

Åtgärd- Långsiktig plan 

Alla förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler ska inventeras ur 

trafikbullerperspektiv både vad gäller utomhus- och inomhusmiljön. 
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I dagsläget finns ingen överskådlig bild av kommunens tidigare utförda 
bullerskyddsåtgärder. En inventering av bullerskyddsskärmar, bullervallar samt 
den information som finns om vidtagna fönsteråtgärder bör sammanställas i 
databas. 
 

Åtgärd- Långsiktig plan 

Kommunen ska utföra en inventering av utförda bullerskyddsåtgärder och 

dokumentera detta i en databas. 

utomhus- och inomhusmiljön. 
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Bilaga 1 – Riktvärden trafikbuller 

 

Riksdagsbeslut trafikinfrastruktur 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa värden bör normalt inte 
överskridas vid bostäder till följd av nybyggd/väsentligt ombyggd 
trafikinfrastruktur. 

Riktvärden för trafikbuller vid bostäder som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad/väsentligt ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30  

(nattetid)  45 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 55  

På uteplats  70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

 

 

Boverkets allmänna råd 2008:1 

I Allmänna råd 2008:1. ”Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden 

utsatta för buller från väg- och spårtrafik” anger Boverket när det gäller planerade 

bostäder med 60 – 65 dBA ekvivalentnivå: 

”Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad överskrider 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst 
sida (högst  
45 dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst 
hälften av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller 
ljuddämpad sida.  
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre 
än  
50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, 
normalt för lägenheter på de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas 
för flertalet lägenheter somt vid uteplatser och gårdsytor.” 
 

Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 

SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 

1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-

07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 

bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan.  
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Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
SFS 2017:359. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, 

frifältsvärden dBA 

Ekvivalent 

ljudnivå 

Maximal 

ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 

35 m2 
65 - 

På uteplats (om sådan ska 

anordnas i anslutning till 

bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida 
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i a) 1. att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Buller från flygplatser 

6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal 

ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.  

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning  som  

anges  om  maximal  ljudnivå  flygtrafik  i  första  stycket  mellan kl. 06.00 och 

22.00. 

7 §    Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § 

första stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än  

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 

2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

 

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som 

anges i första stycket 1. 

 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte befintliga 

regelverk gällande ljudnivåer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

 

 

  



 

   

 

41 
 

Krav och råd enligt BBR 

Bostäder 

Följande krav och råd anges i Boverkets Byggregler, BBR, och gäller vid 
nybyggnation samt vid väsentlig ombyggnation av bostäder. 
 

Utrymme 
Ekvivalentnivå  

LpAeq 

Maximalnivå natt  

LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1) 

Kök 35 dBA - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

 
Förskolor, skolor och vårdlokaler 

Värden för ljudklassning av lokaler ges i svensk standard, SS 252 68. I standarden 
anges fyra ljudklasser där ljudklass C motsvarar kraven enligt Boverkets 
Byggregler, BBR. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre ljudmiljö. 
Nedan anges översiktligt de trafikbullerrelaterade målen för ljudklass C enligt 
svensk standard.  
 
Ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total 
frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, 
dB(A) i rum möblerade för avsedd verksamhet och med stängda fönster men 
eventuella uteluftdon öppna. 

 Förskolor, fritidshem och 

grundskolor  

 

Högsta totala ljudnivå från 

all yttre bullerkällor, dBA 

Ekvivalentnivå/Maximalnivå 

Utrymme för gemensam samlingar 

och undervisning 

exempelvis aula, klassrum, grupprum 

och musiksal 

30/45 

Utrymme för vila, lek, hälsovård, enskilt 

arbete, samtal och idrott 

exempelvis vilrum, lekrum, kontor, 

kurator, lärar- och personalrum 

35/50 

Övriga utrymmen där människor vistas 

mer än tillfälligt 

exempelvis uppehållsrumrum, matsal 

och cafeteria 

40/- 

Utrymmen där människor vistas 

tillfälligt 

exempelvis korridorer, entréhall, 

trapphus, omklädningsrum och WC 

-/- 
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Skollokaler för gymnasial eller högre 

utbildning 

 

Högsta totala 

ljudnivå från all 

yttre bullerkällor, 

dBA  

Ekvivalentnivå/ 

Maximalnivå 

Utrymme för föreläsningar, gemensam- och 

gruppvis undervisning 

exempelvis aula, föreläsningssal, klassrum, 

grupprum och musiksal 

30/45 

Utrymme för vila, skolhälsovård, enskilt arbete, 

samtal och idrott 

exempelvis vilrum, kurator, kontor, lärar- och 

personalrum 

35/50 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt 

exempelvis uppehållsrumrum, matsal och 

cafeteria 

40/- 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempelvis korridorer, entréhall, trapphus, 

omklädningsrum och WC 

-/- 

 

 

  

Vårdlokaler 

 

Ekvivalentnivå/ 

Maximalnivå 

Utrymme för patienters sömn och vila eller 

utrymme med krav på tystnad 

exempelvis patientrum, vårdrum, uppvakning och 

jourrum 

30/45 

 

Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, 

samtal eller personalens vila 

exempelvis expedition, kontor, undersökning, 

avd.korr. och vilrum 

35/50 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt 

exempelvis väntrum, matsal och personalrum 

40/- 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempelvis gångstråk mellan avd.,   entréhall, 

trapphus och WC 

-/- 

 

Detaljplanekrav 

I detaljplanen kan kommunen ange krav på ljudnivåer inom- och utomhus. Avsteg 

från kravet på högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster kan förekomma. 

Kommunen har möjlighet att skärpa kraven över det som BBR anger som 

miniminivå, ljudklass C. Boverket avråder dock från detta i sina Allmänna råd. 
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

Folkhälsomyndighetens författningssamling FoHMS 2014:13 innehåller riktlinjer 

för buller inomhus som bör tillämpas vid bedömning av om olägenhet för 

människors hälsa föreligger. Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i 

permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, 

rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna 

råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

och sovrum i tillfälligt boende. 

Råd och rekommendationer vad gäller buller inomhus, FoHMS 2014:13. 

Krav gällande dBA 

Maximalt ljud, LAFmax
1 45 dBA 

Ekvivalent ljud, LAeq,T
2 30 dBA 

Ljud med hörbara tonkomponenter, LAeq,T
2   25 dBA 

Ljud från musikanläggningar, LAeq,T
2 25 dBA 

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

Lågfrekvent buller 

Riktvärden finns även för lågfrekvent buller. Högsta rekommenderade ekvivalenta 

kontinuerliga ljudtrycksnivåer från exempelvis installationer i utrymme för sömn 

och vila anges i tabellen nedan. 

Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt FoHMS 2014:13. 

Tersband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Högsta ekvivalenta kontinuerliga 

ljudtrycksnivå, Lpeq (dB) 
56 49 43 42 40 38 36 34 32 
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Bilaga 2 – Beräkningshjälp 
Vägtrafikbuller 

För att på ett översiktligt sätt kunna förutse vilken effekt en förändring av 
trafikmängden eller en förändring i hastighet uttryckt i ljud kan enkla samband 
användas. 
 
Nedan beskrivs hur en förändring i trafikmängd påverkar ljudtrycksnivån Lp. 









⋅=∆

1

2log10
n

n
Lp  (med log menas logaritmen med basen 10) 

där n1 är antalet fordon före förändringen och n2 är antalet fordon efter 
förändringen. 
 
Exempel 1: 
Antalet fordon på Storvägen är idag 3500 fordon/dygn. Värdet är uppmätt som 
ÅMD. Efter byggnaden av en ny vägsträcka (Genvägen) förväntas antalet fordon 
minska till 2400 fordon/dygn på Storvägen. För att uppskatta förändringen i 
ljudtrycksnivå runt Storvägen sätts värdena in i formeln. 
 

dBL p 6,1
3500

2400
log10 −=







⋅=∆  

 
Skillnaden i ljudtrycksnivå blir således ca -1,6 dB-enheter i närheten av Storvägen, 
dvs. en minskning av ljudet till följd av det minskade antalet fordon. 
 
Exempel 2: 
Då byggandet av Genvägen minskar fordonsflödet på Storvägen ökar tyvärr 
antalet fordon på Gårdsvägen från 300 fordon/dygn till 600 fordon/dygn, dvs. en 
fördubbling. Förändringen runt Gårdsvägen kan beräknas på samma sätt. 

 

dBLp 0,3
300

600
log10 =







⋅=∆  

 
Runt Gårdsvägen ökar alltså ljudtrycksnivån med 3 dB-enheter. 
 
Effekten av en hastighetsminskning är svårare att beskriva. För bilar dominerar vid 
låga hastigheter motorljudet och vid höga hastigheter dominerar däck/väg-ljudet. 
För tyngre fordon kan allmänt sägas att motorljudet dominerar högre upp i 
hastighet än för lätta fordon. 
För att göra en mycket enkel uppskattning av skillnaden i ljudtrycksnivå till följd 
av en förändrad hastighet kan man använda graferna för utgångsvärden i 
Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rev 1996 (SNV rapport 4653), se figur 
nedan. 
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Figur 11. ”Utgångsvärden” tagna från Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik, rev 1996, rapport 4653. 

  

 
Effekten av en hastighetsökning kan nu avläsas ur diagrammet genom att utläsa 
skillnaden mellan de två hastigheter som undersöks. Absoluta värden ska inte 
användas. 
 

Exempel 3: 
Hastighetsgränsen på Gårdsvägen sänks från 50 km/h till 30 km/h samt att man 
introducerar hastighetsbegränsande åtgärder för att sänkningen skall efterföljas 
av trafikanterna.  
 
Avläsning i diagrammet ger: (den största delen av fordonen antas vara lätta 
fordon) 
50 km/h  73,5 dB 
30 km/h  71,1 dB 
Skillnaden av att sänka hastigheten från 50 till 30 km/h blir således 73,5-71,1=2,4 
dB-enheter. 
 
Exempel 4: 
Som följd av hastighetssänkningen på Gårdsvägen minskar antalet fordon från 
600 fordon/dygn till 450 fordon/dygn. Den totala sänkningen av ljudtrycksnivån 
inklusive hastighetssänkningen i närområdet blir då:  
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Bilaga 3 – Ljudreducerande 
vägbeläggning 

Till skillnad från bullerskyddsskärmen är ljudreducerande vägbeläggning en 

dämpning av ljudnivån som kan komma fler till fördel längs en bullerstörd 

vägsträcka. Med en ljudreducerande vägbeläggning erhålls en minskning av buller 

till samtliga bullerstörda områden, även på de våningsplan som ej kan 

bullerskyddas genom skärmning. 

 

För fritt flytande vägtrafik med hastigheter överskridande ca 35 km/h utgör 

ljudemissioner från däck/väg-kontakten den dominerande bullerkällan. 

Vägbeläggningsparametrar som påverkar ljudgenereringen är stenstorlek, ytråhet 

och om beläggningen är öppen eller ej. Exempelvis är skillnaden i ljudgenerering 

mellan ABT8 (asfaltsbetong) och ABS16 (stenrik asfaltsbetong) ca 3 dB(A)-enheter, 

och mellan ABD11 och ABT11 ca 4 dB(A)-enheter. I dag används som standard 

ABS16 som är den absolut bullrigaste men det mest slittåliga alternativet. 

För vägsträckor med högre hastighet, >70 km/h, är en öppen beläggning att 

föredra. Denna medför dock försvårande omständigheter i stadsmiljö då avrinning 

krävs och att den öppna beläggningen med tiden sätter igen av sand och 

partiklar. I stadsmiljö med hastigheter omkring 50 km/h föredras därför att en tät 

beläggning med mindre stenstorlek nyttjas. Vägar med hastigheter kring 30 km/h 

kan idag ej bulleråtgärdas med hjälp av ljudreducerande vägbeläggning då 

drivlinebuller (buller orsakat av motor, transmission etc.) står för huvudbidraget. 

 
 

 

Slät beläggning 

Hur slät en beläggning är karaktäriseras av den maximala stenstorleken i 

beläggningen. Generellt kan sägas att en halvering av maximal stenstorlek ger en 

bullerreduktion om ca 3 dB(A)-enheter. Detta innebär att en övergång från en i 

Sverige vanlig beläggning ABS16 (stenstorlek maximalt 16 mm) till en beläggning 

av typen ABS8 (stenstorlek maximalt 8 mm) innebär en bullerreduktion om 

3-4 dB(A)-enheter. På grund av den stora användningen av dubbdäck i Sverige 

begränsas stenstorleken neråt till ca 8 mm. Kostnaden för utläggning av en 

beläggning är oberoende av stenstorleken men slitaget ökar för beläggningar 

med liten stenstorlek vilket innebär en indirekt kostnad i form av en något 

tidigare nyläggning, ca var 4-5 år. 

Porös beläggning 

En porös/öppen eller dränerande vägbeläggning innehåller håligheter/hålrum där 

luft kan tryckas igenom och ljud från fordonen som passerar över 

vägbeläggningen absorberas således. En sådan vägbeläggning ger 3-4 dB(A)-

enheters ljudreduktion nyutlagd relativt en motsvarande tät beläggning med 

samma stenstorlek. För att bullerreduktionen skall bibehållas krävs att 

vägbeläggningen tvättas med jämna mellanrum så att beläggningens hålrum inte 

sätts igen. Kostnaden för utläggning av en porös vägbeläggning kan likställas 

med kostnaden för utläggning av en konventionell. Porösa vägbeläggningar 

kräver dock ofta tätare underhåll bl.a. innefattande tidigareläggning av 

omläggning.  

Porös dubbellager-beläggning 

Genom att lägga ett tunt lager med mindre stenstorlek överst och ett poröst 

tjockare lager med större stenstorlek kan en bullerreduktion om 6 dB(A)-enheter 
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erhållas. Detta görs genom att optimera både stenstorlek och hålrum med 

avseende på buller. En sådan vägbeläggning kräver regelbunden tvättning minst 1 

gång/år för att hålla porerna/hålrummen öppna. Dessutom behöver 

beläggningen läggas om i tätare intervall, ofta redan efter 4-6 år. Däremot 

behöver sällan båda lagren nyläggas utan det räcker oftast med att slitlagret 

(tunna lagret med mindre stenstorlek) läggs om. Kostnaden för utläggning av en 

dubbellager-beläggning brukar vara det dubbla mot en konventionell beläggning. 

Till detta tillkommer tvättning minst en gång per år.  

 

 
Figur 12. Tvärsnitt av en porös dubbellager-beläggning med ett övre 

lager bestående av mindre stenstorlek och ett undre tjockare lager med 

större stenstorlek för effektivare dränering. 
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Bilaga 4 - Regler för bidrag till 
bullerskyddsåtgärder 

• Följande åtgärder är aktuella inom ramen för Eskilstuna kommuns åtgärdsplan 
för bullerskyddsåtgärder i befintlig bostadsmiljö: 

o Fasadåtgärder i form av fönsterkomplettering och 
ljuddämpande uteluftdon 

o Bullerskydd vid uteplats. En skyddad uteplats per 
bostadshus, gäller även flerbostadshus 

• Ljudnivån från vägtrafik definierat som dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid 
fasad, utan hänsyn till fasadreflex, skall vara 65 dB(A) eller högre. Senast 
utförda trafikbullerkartläggning ligger till grund för bestämmandet av 
ljudnivån utomhus.  
 

• Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder ska gälla bostadshus byggda före år 
1998.   

 

• Innan åtgärder upphandlas av fastighetsägaren, görs en inventering genom 
stadens försorg på stadens bekostnad. Fastighetsägaren kallar till inventering 
efter anvisning från staden. Av inventeringen framgår vilka 
bullerskyddsåtgärder som är bidragsberättigade för fastigheten. Placering av 
bullerskydd för uteplats bestäms härvid i samråd med fastighetsägaren och 
specificeras på skiss. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga en 
bullerskyddsskärm. 
 

• Skriftligt avtal skall tecknas mellan Eskilstuna kommun och fastighetsägaren, 
utförd inventering skall bifogas till avtalet. 
 

• Målet för föreslagen åtgärd ska vara en ljudreducering av vägtrafikbuller och 
därvid ge en förbättring, så att dygnsekvivalent ljudnivå inomhus blir högst 30 
dB(A). 

 

• Om det bedöms att inomhusvärdena kan nå ned till 30 dB(A) med enbart 
justering av tätningslister, ventilationsöppningar mm föreligger inte rätt till 
bidrag.  

 

• Endast åtgärder på fönster i sovrum, vardagsrum och kök som vetter mot 
trafikled och vinkelrätt däremot är bidragsgrundande.  

 

• Bidraget täcker fönster 15 meter in på tvärgata. Detta bör markeras upp på 
bild/karta och skickas till fastighetsägaren. 

 

• Man skall alltid se till att bullerskyddsåtgärda hela rum. Dvs vid en tvärgata 
kan 15 meter in på gatan sluta mitt i ett rum. Då skall bullerskyddsåtgärderna 
utföras för hela rummet. 

 

• För skärm vid uteplats gäller att den ska vara tät, även mot mark och cirka 1,80 
m hög och ha en längd som täcker en sittgrupp i trädgården, gärna lätt U-
formad eller vad som är lämpligt på platsen. 

 

• Då samtliga åtgärder utförts, görs en besiktning genom stadens försorg på 
stadens bekostnad. Fastighetsägaren kallar till besiktning. Om staden inte 
godkänner vidtagna åtgärder ska ytterligare åtgärder vidtas. Eventuella nya 
besiktningar ska betalas av fastighetsägaren genom avdrag på 
bidragssumman. Detsamma gäller om besiktningsman inte ges tillträde för att 
utföra besiktningen. 

 

• För flerfamiljshus gäller dessutom att en besiktning av provmontage av fönster 
och uteluftdon i en bostad skall göras innan åtgärder utförs i övriga delar. 
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Fastighetsägaren kallar till besiktning. Om staden inte godkänner vidtagna 
åtgärder debiteras fastighetsägaren ytterligare erforderliga besiktningar av 
provmontage genom avdrag på bidragssumman. Detsamma gäller om 
besiktningsman inte ges tillträde för att utföra besiktningen. 
 

• Fönsteråtgärder, ljuddämpade uteluftdon och skärm vid uteplats kan 
besiktigas vid skilda tillfällen. 

 

• Senast ett år från datum för det skriftliga avtalet skall godkänd besiktning av 
genomförda åtgärder föreligga. Giltig fördröjning är dock i det fall 
bygglovsförfarandet väsentligt försenar utförandet. Utbetalning av bidrag ska 
därefter ske inom en månad från godkänd besiktning.  
 

• Åtgärder som genomförts innan avtal har tecknats är inte bidragsgrundande. 
 

Bidrag för bullerskyddsåtgärder gäller för bostadsfastigheter med 65 dB(A) 

eller högre vid fasad enligt nedan:  

Bidrag utgår med 75% av kostnaden för åtgärderna dock högst 

• 1250 kr/m2 fönsteryta beräknat på karmyttermått  
 

• 1 100 kr per rum för ljuddämpande uteluftdon 
 

• 35 000 kr för bullerskydd vid uteplats. Dessa bidragsnivåer gäller från år 
2017 

 

Figur 13. Figuren visar en schematisk hantering av fönsterbidragsärenden. 

 

Ett exempel på hur hantera bidragsärenden är Umeå kommun som hanterar 
fönsterbidragsärenden per årsbasis. I november så annonserar kommunen i 
tidningar, facebook och riktade utskick till fastighetsägare att nu är det dags att 
ansöka om fönsterbidrag från kommunen. Den 31/12 stängs ansökningsfönstret 
och därefter börjar hanteringen av inkomna ärenden. I figur 15 nedan visas 
schematiskt kommunen upplägg för hantering av ärenden. 
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Figur 14. Figuren visar hantering av fönsterbidragsärenden per ett årsbasis. Alla 
ärenden följer samma tidsförlopp och genomförs under 1 år.



    

Bilaga 5 - Buller och dess hälsopåverkan 

Buller är, framförallt i större tätorter, ett stort folkhälsoproblem. I Sverige utgör 
trafiken den vanligaste orsaken till bullerstörningar. När människan utsätts för 
buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag men buller kan också 
orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och 
sömnstörningar samt påverkan på talkommunikation, prestation och inlärning. 
Nedan följer allmän information om buller och bullers hälsopåverkan samt 
trafikbuller. 

Bullertermer 

Allmänt om ljud 

Ljud är en tryckvariation i kompressibel media så som t.ex. luft. Om variationen i 
tryck sker mellan 20 och 20 000 gånger per sekund uppfattas den av det 
mänskliga örat som ljud. Antalet tryckvariationer per sekund benämns frekvens 
(Hz). En låg frekvens motsvarar dova ljud medan en hög frekvens motsvarar 
ljusa/höga ljud. 

Det mänskliga örat har möjlighet att uppfatta tryckvariationer mellan 20 μPa och 
100 000 000 μPa. Därför har man valt att redovisa tryckvariationerna som en 
logaritmisk skala, ljudtrycksnivå (dB), där 0 dB motsvarar den mänskliga 
hörseltröskeln.  

Definitionen av buller är oönskat ljud. 

 

Störningsmått 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används ofta ljudnivå i 
decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har 
viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta 
störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare. 

Ingående undersökningar har även visat, att ljudnivån kan användas som grund 
för konstruktion av mer sofistikerade störningsmått som beskriver störningen vid 
fluktuerande buller. 

I Sverige används två olika störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive 
maximal ljudnivå.  

Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given 
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. 

LDEN är medelvärde av ljudnivån över dygnet, där bullret kvälls- och nattetid 
värderas högre (5 respektive 10 dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

52 
 

 

Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis 
en fordonspassage.  

 

Akustiska nyckeltal 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär bland annat att vid addition av 
buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt 
ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent 
ljudnivå. 

När det gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå kan 3 dB(A) upplevas som en 
hörbar förändring medan en skillnad på 8 - 10 dB(A) upplevs som en 
fördubbling/halvering av ljudet. Även om små skillnader i ljudnivå inte är direkt 
uppfattbara påverkar varje dB störningsupplevelsen. 

Exempel på ljudnivåer 

För att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel 
på ljudnivåer vid olika aktiviteter. 

Fakta om buller och 
hälsopåverkan 

Buller, eller rättare sagt, bullerfrihet har idag blivit 
en faktor som mäts i pengar. Det är inte ovanligt 
att man idag ser husannonser som utlovar ett tyst 
läge. Buller har också blivit uppmärksammat då 
forskning visar på de negativa hälsoeffekter som 
kan påvisas på människor som lever eller arbetar i 
bullriga miljöer. Utöver de mest uppenbara 
effekterna av lång och stark bullerexponering 
såsom hörselskador eller ansträngda stämband 
med talsvårigheter som följd har även andra 
symptom som inlärningssvårigheter hos barn, 
sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar uppdagats. Buller har därför fått en 
mer framträdande roll i samhällsdebatten och 
möjligheterna att hindra bullerspridning redan i 
planeringen av nya områden prioriteras.  

I en lång rad undersökningar av bullerproblem i 
bostadsområden har visat att genomsnittliga 
störningsnivåer och andelen som anger sig vara 
mycket störd av buller är starkt kopplat till 
gruppens genomsnittliga exponeringsnivå av 

buller 1). 

1) Kryter KD The handbook of hearing av the effects of noise (1994). 

Bullerpåverkan 

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som berör flest antal 
människor i Sverige. Buller kan påverka människors hälsa och välbefinnande både 
direkt och indirekt. Direkta effekter är hörselpåverkan och öronsus s.k. tinnitus. 

Indirekta effekter är sömnstörningar, samtalsstörningar och effekter på vila och 
avkoppling. Prestation och inlärning kan också påverkas och psykologiska och 
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fysiologiska stressrelaterade symtom förekommer som kan ge upphov till 
försämrad livskvalitet.  

Kroniska fysiologiska effekter med högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom är också 
beskrivet. Samhällsbuller som huvudsakligen omfattar buller från väg-, spår- och 
flygtrafik är främst kopplat till ovan beskrivna indirekta effekter. 

Störningen av buller är mycket subjektiv och störkänsligheten varierar från person 
till person samt även beroende på personens inställning till bullerkällan och 
tidpunkten för bullerhändelsen. Maskering av tal innebär att ljud försvårar eller 
omöjliggör uppfattandet av ett annat ljud. Om man tar t.ex. ett normalt 
ljudspektrum av buller från motorvägstrafik så kan man beräkna att en A-vägd 
trafikbullernivå på ca 55dB representerar gränsen för acceptabel 
talkommunikation.  

År 2011 gjordes en uppskattning av samhällsbullrets påverkan på antalet 
funktionsjusterade levnadsår (Disability-Adjusted Life Year, DALY) i Europa. Man 
tog hänsyn till för tidig död och allmän funktionsnedsättning orsakat av hjärt- och 
kärlsjukdomar, kognitiv nedsättning, sömnstörningar, tinnitus och allmänt 
obehag. Resultatet var nedslående; över en miljon hälsosamma levnadsår gick 
förlorade till följd av höga bullernivåer från trafik i Europa. 

Störst påverkan på antalet funktions-justerade levnadsår hade sömnstörningar, 
som beräknades ligga bakom över 900 000 DALY. Därefter kom obehag (654 000 
DALY), hjärtkärlsjukdomar (61 000 DALY), kognitiva nedsättningar (45 000 DALY) 
och tinnitus (22 000 DALY). 

 

Hörselskador 

Den vanligaste orsaken till hörselskadligt buller är höga ljudnivåer i arbetsmiljön. 

Höga ljudnivåer som kan ge hörselskada förekommer också i den allmänna 
miljön. Exponering vid konserter, på diskotek, vid skjutbanor och musiklyssning 
via hörlurar är exempel på sådana tillfällen. Att det ringer och tjuter i öronen efter 
speciellt musiklyssning är ett vanligt fenomen. 

Trafikbuller är däremot normalt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador. 

Sömnstörningar 

Sömnstörningar är en av de vanligaste följderna av högt trafikbuller och 
människor vänjer sig inte ens efter flera års exponering2). Både kontinuerligt och 
intermittent ljud kan ge upphov till sömnproblem. 

Mätbara effekter startar redan vid en bakgrundsnivå kring 30 dB(A). Objektiva 
effekter som registrerats är förändringar i sömnmönstret, speciellt en minskning 
av förekomsten av den s.k. REM-sömnen. Subjektiva effekter är störd insomning 
och försämrad sömnkvalitet med huvudvärk och trötthetskänsla vid 
uppvaknandet. 

Ostörd sömn är väsentlig för vår fysiska och mentala hälsa och en förutsättning 
för att vi ska fungera väl i vårt dagliga liv. Väckningseffekter har påvisats vid 
maximala ljudnivåer från 45 dB(A) och uppåt. För att skydda människor är det 
därför viktigt att begränsa antalet bullerhändelser med maxnivåer över 45 dB(A) 
nattetid såväl som att inte överskrida ekvivalentnivån 30 dB(A).  

2)Referens: Griefahn B., Scheumer-Kohrs A., Scheumer R., Moehler U.,Mehnert P. (2000) Physiological, 

subjective and behavioural responses during sleep to noise from rail and road traffic. Noise & Health 

3; 9: 59-71 

Talkommunikation 

Omgivningsbuller, till exempel från olika typer av trafik, speciellt tåg- och flyg, kan 
maskera talet och därigenom direkt försvåra möjligheten att föra samtal och 
indirekt genom att det är ansträngande att höja rösten eller upprepa tal i bullriga 
situationer. Vilken bullernivå som kan accepteras varierar med använd röststyrka, 
innehållet i det sagda och egenskaper hos individen (ålder, hörselförmåga och 
modersmål). I vissa fall, som vid fikabordet utomhus, kan det erfordras att 
bakgrundsnivån inte överstiger 55 dB(A). 

Prestation och inlärning 
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Redan vid lägre bullernivåer finns effekter på grund av försvårad möjlighet till 
kommunikation och störd koncentration. Buller påverkar alltid arbete om viktig 
information maskeras. Huruvida effekter på arbetsprestationen uppkommer beror 
i övrigt framför allt på uppgiftens art, bullrets egenskaper och faktorer hos 
individen. Enkla monotona arbetsuppgifter påverkas normalt inte av buller. 
Däremot störs prestationsförmågan när det gäller komplexa uppgifter. Det är inte 
möjligt att ange en generell nivå som inte får överskridas, eftersom det är 
beroende av vilken typ av arbete som utförs.  

Vissa förebyggande åtgärder kan dock alltid rekommenderas. Exempelvis tycks 
längre tids exponering för flygbuller under barndomen kunna försämra 
läsförmågan och förvärras alltmer ju längre i tiden som exponeringen varar3). 

En svensk forskare studerade två skolor i Tyskland där en låg vid en blivande 
flygplats och en av skolorna låg vid en flygplats som skulle avvecklas. Elevernas 
minnesförmåga kontrollerades både före och efter öppnandet av den nya 
flygplatsen. Förmågan att koncentrera sig och komma ihåg vad de precis hade 
läst reducerades när flygplatsen öppnade. De blev alltså tydligt påverkade i sin 
koncentration. Studien omfattade även kontroll av elevernas stresshormonhalter 
vilket ökade vid den nya flygplatsens öppnande. De hade även förhöjt blodtryck 
och högre puls än en referensgrupp av elever. 4) 

3)Referens: Stansfeld S. A, Berglund B on the behalf of the RANCH study team. Aircraft and road 
traffic noise and children’s cognition and health: a cross-national study. Lancet 2005, 365: 1942-49. 
4) Störande buller. Kunskapsöversikt för kriterierdokumentation 1999:27. Arbete och hälsa. ISBN 91-
7045-548-1 

 

Barn på förskola spenderar många timmar utomhus varje dag. I 
”Miljöhälsorapport 2013, institutet för miljömedicin, IMM” anges att barns 
sammantagna exponering för trafikbuller sannolikt är högre än för vuxna som en 
följd av att de tillbringar mycket tid utomhus. Forskning visar att det är viktigt för 
barns mentala, sociala och fysiska hälsa att vara utomhus i bra miljöer. En 
utomhusmiljö som möjliggör lek som innefattar kommunikation i samtalston är 
väsentlig inte minst då en del av förskolans pedagogiska verksamhet bedrivs 
utomhus. Barn är en känslig grupp i detta sammanhang. Deras språkförståelse är 
inte fullt utvecklad vilket gör det svårare för dem att uppfatta vad som sägs av 

andra om de samtidigt störs av buller. Höga ljudnivåer från trafik kan också 
medföra olycksrisker på grund av bristande uppmärksamhet eller försvårad 
kommunikation. En bullerutsatt gård försvårar utomhusvistelsen ytterligare för 
barn med hörsel- eller synnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning eller som 
har svenska som andraspråk.  

 

På samma sätt som för barn på förskolan är det viktigt att barn och unga i skolan 
har tillgång till en utomhusmiljö där det finns möjlighet för återhämtning, lek och 
kommunikation. Liksom i förskolan kan utomhusmiljön användas i pedagogiska 
syften. Taluppfattbarhet och möjlighet till att kommunicera i samtalston utan att 
bli störd av omgivande ljud är då en förutsättning. 

Psykosociala effekter och symptom 

Buller i såväl boendemiljön som i arbetsmiljön kan ge upphov till allmänt obehag 
och besvär som irritabilitet, huvudvärk och trötthet. Buller är också en stressfaktor 
som i samverkan med andra belastningsfaktorer och beroende på individens 
känslighet och förmåga att kunna hantera stress kan ge upphov till olika 
psykosomatiska besvär och psykosociala konsekvenser. 

Någon ”säker” bullernivå är i dag inte möjlig att ange, bland annat beroende på 
att människor är olika känsliga och att effekterna i hög grad visat sig vara 
relaterad till störningsgraden snarare än till själva bullernivån. 

Fysiologiska effekter 

Buller kan utlösa olika akuta fysiologiska reaktioner som exempelvis förändringar i 
hjärnans elektriska aktivitet, förhöjt blodtryck, stegrad andnings- och pulsfrekvens 
samt ökad insöndring av stresshormoner.  

Vissa undersökningar har visat att långvarig exponering för trafikbuller också kan 
öka risken för att utveckla olika kroniska fysiologiska förändringar. De senaste 
decenniernas forskning har indikerat ett samband mellan trafikbuller och hjärt-
kärlsjukdom och högt blodtryck hos vuxna. Sambandet har varit tydligast för 
ischemisk hjärtsjukdom som vanligen yttrar sig som kärlkramp eller hjärtinfarkt. 
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Allmänt om störning 

Bullerstörning är ett subjektivt begrepp. Ingen direkt koppling till bullernivån kan 
göras på individnivå, utan störningen beror bland annat på den situation som 
personen befinner sig i. Nivån på störning varierar med typ av aktivitet och på 
vilket sätt som aktiviteten störs. Störningen varierar dessutom mellan olika 
individer med olika känslighet för bullerpåverkan och även andra faktorer kan 
inverka, som individens inställning till bullerkällan. På gruppnivå har dock ett 
samband mellan faktisk exponeringsnivå och besvärsförekomst påvisats i ett 
flertal studier.  

Störningsnivån varierar också beroende på typ av buller. Genom att det finns en 
mängd variabler att ta hänsyn till försvåras möjligheten till generella bedömningar 
av bullersituationen på olika platser och med olika trafiksammansättning. Enbart 
den ekvivalenta bullernivån blir därför ofta ett alltför trubbigt instrument. 55 dB(A) 
invid en väg med 1000 fordonspassager per dygn och 55 dB(A) på större avstånd 
från en väg med betydligt högre trafikintensitet innebär helt olika påverkan. 
Därför används vid bedömningar en kombination av ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer, inomhus och utomhus. 

 

Bullerstörning från flera trafikslag 

Många bostäder i tätorter utsätts för buller från flera trafikslag och i en del fall 
även från andra källor än trafik. Det är svårt att entydigt beskriva buller från flera 
olika källor, eftersom upplevelsen av bullerkällorna inte kan adderas. Människor 
som exponeras för flera bullerkällor upplever sig dock ofta mer störda än 
människor som utsätts för buller från en källa, trots samma totala ljudnivå. 

Därför är det olyckligt om de olika källorna behandlas var och en för sig. En typisk 
situation är att vägtrafiken orsakar ett kontinuerligt buller, en bullermatta över ett 
område och dessutom förekommer järnvägs- och/eller flygtrafik som orsakar 
höga momentana bullertoppar. Detta medför totalt sett en hög belastning och 
uttalad störning kan befaras.  

I en svensk undersökning var till exempel den rapporterade störningen för 
vägtrafik och flygtrafik var för sig mer omfattande när de båda bullerkällorna 
förekom samtidigt*. 

*Referens: Öhrström E, Barregård L. Undersökning av störning av buller från vägtrafik, tåg och flyg i 

Lerums kommun. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Göteborg 2005. 
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Bilaga 6. Krav på innehåll I 
bullerkartläggning och 
åtgärdsprogram 

 

Vad som ska ingå i åtgärdsprogram styrs av förordningen (2004:675) samt 5 kap. 
miljöbalken. 

Förordningen om omgivningsbuller anger att följande uppgifter ska ingå: 

• uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med förordningen och 
vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet. 

o Se kap 1 Inledning och Nuläge 

• beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen ska kartlägga 

o Se kap 1 Inledning och Nuläge 

• sammanfattning av bullerkartläggningen, som ska innefatta en uppskattning av 
det antal personer som beräknas vara utsatta för buller  

o Se kap 1 Inledning och Nuläge, tabell 1 

• beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms 
vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut 

o Se kap 5 Prioriteringar av bullerskyddsåtgärder 

• sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kapitel 4 § miljöbalken 

o Samråd sker under våren 2018 inför fastställande av 
åtgärdsplanen. 

• beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, 
däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren 

o Se kap 2 Bullerskyddsåtgärder 

• beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en 
särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra 
natur- och kulturmiljöer 

o Se kap 2 Bullerskyddsåtgärder samt kap 4 Övriga aktuella 
utredningar och åtgärdsförslag 

• en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov 
även minskning av buller 

o Se kap 2 Bullerskyddsåtgärder samt kap 4 Övriga aktuella 
utredningar och åtgärdsförslag 

• beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att 
utvärderas 

o Se kap 8 Kommunens målsättning befintlig miljö 

• analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta,  

o Se kap 4 Övriga aktuella utredningar och åtgärdsförslag 

• sammanfattning av åtgärdsprogrammet 

o Se kap 9 Åtgärdsförslag I sammanfattning 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska åtgärdsprogrammen även innehålla: 

• åtgärder som angivna myndigheter och kommuner behöver vidta 

o Se kap 9 Åtgärdsförslag I sammanfattning 

• uppgifter om när åtgärderna behöver vara genomförda 

o Se kap 1 Inledning och Nuläge 

• uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika källor och olika 
åtgärder 

o Se kap 2 Bullerskyddsåtgärder samt kap 4 Övriga aktuella 
utredningar och åtgärdsförslag 
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• uppgifter om hur åtgärderna är avsedda att finansieras 

o Se kap 1 Inledning och Nuläge, kap 3 Organisation, kap 2 
Bullerskyddsåtgärder samt kap 4 Övriga aktuella utredningar och 
åtgärdsförslag  

• analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt 

o Se kap 1 Inledning och Nuläge 

• eventuell miljöbedömning enl. 6 kap. miljöbalken (behovsbedömning ska göras, 
se förordning 1998:905).  

o Se kap 1 Inledning och Nuläge 

 

  



    

Bilaga 7 Översiktlig bild av bullerkartläggning  

   

Figur 15Figuren är en översiktsbild av bullerkartläggningen I kommunen och avser tågtrafik samt kommunal- och statlig vägtrafik 


