
RAPPORT   1 (17) 

ÅF-Infrastructure AB , Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg 

Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm. www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001 
 

570750_rapport_bullerkartläggning_2012_Borås_stad_120706 

Handläggare 

Perry Ohlsson 

Datum 

2012-07-06 

Uppdragsnr 

570750 

Tel +46 10 505 84 38  

Mobil +46 70 184 74 38 

Fax +46 10 505 30 09 

perry.ohlsson@afconsult.com 

 

Borås Stad  

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås 

 

 

 Kartläggning av omgivningsbuller i Borås Stad 

 År 2012 

 Perry Ohlsson 
 Uppdragsansvarig 

 

 

 

Kartläggning av omgivningsbuller 

Borås Stad 

år 2012 
 

 

  



RAPPORT 2012-07-06 2 (17) 

 

570750_rapport_bullerkartläggning_2012_borås_stad_120706 

Uppdrag:   

Beräkning av omgivningsbuller från vägar och järnvägar inom Borås Stad enligt EU-

direktivet och förordningen av omgivningsbuller. Beräkning skall även göras för de 

nationella riktvärdena. Ingen beräkning än ovan nämnda bullerkällor har ingått i 

uppdraget. 

 

Sammanfattning:  

Beräkning av buller från väg – och järnvägstrafiken har gjorts för samtliga vägar med 

uppmätta trafikflöden inom Borås centralort samt Trafikverkets vägar och järnvägar 

som omfattas av EU-direktivet. Beräkning har gjorts för fasadpunkter samt som 

ljudutbredningskartor för Lden och Lnight på höjden 4 m över mark samt Leq24h och LFmax 

på höjden 2 m över mark. Samtliga ljudutbredningskartor redovisas som bilagor. 

Utöver ljudutbredningskartor redovisas inga ytterligare resultat i denna rapport. Analys 

av andel exponerade boende i Borås Stad har utförts av Borås Stad. Analysen har skett 

utgående från beräknade ljudnivåer i fasadpunkter från beräkningar utförda i detta 

uppdrag.  
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Bilagor - bullerkartor 

Bilaga 1 – Lden vägtrafik 

Bilaga 2 – Lnight vägtrafik 

Bilaga 3 – Lden järnvägstrafik 

Bilaga 4 – Lnight järnvägstrafik 

Bilaga 5 – Lden väg- och järnvägstrafik 

Bilaga 6 – Lnight väg- och järnvägstrafik 

Bilaga 7 – Lden vägtrafik > 3 miljoner fordon per år 

Bilaga 8 – Lnight vägtrafik > 3 miljoner fordon per år 

Bilaga 9 – Leq24h vägtrafik 

Bilaga 10 – Leq24h järnvägstrafik 

Bilaga 11 – Leq24h väg- och järnvägstrafik 

Bilaga 12 – LFmax vägtrafik 

Bilaga 13 – LFmax järnvägtrafik 
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1 Bakgrund 

Ett av de mest omfattande miljöproblemen inom EU är omgivningsbuller. För att 

samordna bullerarbetet inom EU har bullerdirektivet (1) tagits fram. I Sverige 

genomförs bullerdirektivet genom förordningen om omgivningsbuller (2).  

 

EU:s bullerdirektiv syftar till att samordna bullerarbetet i EU genom att sträva mot 

gemensamma bullermått, kartläggnings- och bedömningsmetoder. Direktivet anger att 

information ska delges allmänheten och fastställda handlingsplaner ska tas fram. Det 

skall också vara en grund för att ta fram åtgärder för att minska buller från större 

bullerkällor. Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller 

och upprättande av åtgärdsprogram sträva efter att omgivningsbuller inte medför 

skadliga effekter på människors hälsa. 

 

Kartläggningen har genomförts i en första fas för 2006 omfattande kommuner > 250 

000 invånare, vägar med >6 miljoner fordon per år, järnvägar med > 60 000 tåg per år 

och flygtrafiken på Arlanda och Landvetter flygplats.  

 

Fas 2 i kartläggningen avser en utökad kartläggning jämfört med fas 1 och påbörjades 

2011. I fas 2 ingår kommuner > 100 000 invånare, vägar > 3 miljoner fordon per år, 

järnvägar > 30 000 tåg per år samt Arlanda, Landvetter och Bromma flygplats. 

Resultaten av kartläggningen skall rapporteras till EU under 2012 och ligger även till 

grund för åtgärdsprogrammen, som ska vara utarbetade sommaren 2013. Kartläggning 

och åtgärdsprogram skall upprepas vart femte år. 

 

Borås kommun omfattas av kartläggningens fas 2 och skall redovisa omgivningsbullrets 

påverkan.  

2 Omfattning 

 

Uppdraget omfattar beräkning av omgivningsbuller från väg- och järnvägar inom Borås 

kommun enligt EU-direktivet (1) och förordningen av omgivningsbuller (2). Beräkning 

skall även göras kopplat till de nationella riktvärdena. Ingen beräkning för andra 

bullerkällor än de ovan nämnda ingår i uppdraget. 

 

Beräkning av buller från vägtrafiken skall göras utifrån samtliga vägar med uppmätta 

trafikflöden inom Borås centralort samt Trafikverkets vägar och järnvägar som omfattas 

av EU-direktivet.  

 

Beräkning skall göras som fasadpunkter samt som ljudutbredningskartor för följande 

bullermått och beräkningshöjd 

 

 Lden och Lnight på höjden 4 m över mark  

 Leq24h och LFmax på höjden 2 m över mark  
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3 Beräkningsnoggrannhet 

Beroende på tillgängliga data och andra omständigheterna finns olika behov av 

noggrannhet. En klassindelning har gjorts enligt Anvisningar för kartläggning av buller 

enligt 2002/49/EG (3): 

 Klass A är bäst och används när man eftersträvar högsta möjliga noggrannhet 

 Klass B är minimum för åtgärdsplaner 

 Klass C bedöms uppfylla minimikraven för bullerkartläggning enligt END-

direktivet 

 Klass D rekommenderas inte och används bara då det inte finns andra 

möjligheter 

Klasserna är avsedda som en vägledning till beställare och utförare av konsulttjänster. 

Skillnaden mellan de olika klasserna är inte lika stor för alla parametrar. Vissa 

parametrar är känsligare än andra, se tabell 2 för exempel. Detta innebär att man i vissa 

fall kanske kan blanda t.ex. klass B och C och ändå uppnå motsvarigheten till klass B. 

Det går dock inte att generalisera möjligheterna utan en total 

noggrannhetsbedömning behöver göras i varje enskilt fall. I tabell 1 redovisas klasserna 

för de viktigaste beräkningsparametrarna. Klassindelningarna avser främst väg- och 

tågtrafikbuller. Beskrivningen får ses mer som en indikation än ett absolut krav. 

Tolkningen av klasserna framgår av kapitlen 4-6. Med schablonvärden avses antingen 

de värden som rekommenderas i dessa anvisningar eller andra motsvarande värden. 

Indata enligt minimikrav bör endast användas när indata med högre noggrannhet inte 

är tillgängliga. 
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Tabell 1 Noggrannhetsklasser enligt Anvisningar för kartläggning av buller enligt 

2002/49/EG (3). Skrafferade rutor avser bedömd noggrannhet för genomförd 

kartläggning av Borås Stad 2012. 

Parameter Klass A Klass B Klass C Klass D 

Trafikmängd, 4.5 Mätt under minst 

en vecka, yngre än 

3 år 

Extrapolerad eller 

mätt korttid 

Schablon, se 4.5  

Dygnsfördelning, 4.5 Mätt under minst 

en vecka 

Extrapolerad eller 

mätt korttid 

Schablon, se 4.5  

Fordonsfördelning, 4.5 Mätt under minst 

en vecka 

Extrapolerad eller 

mätt korttid 

Schablon, se 4.5  

Tåglängd, 4.5 Verklig Tågtypens 

medellängd 

Schablon, se 4.5  

Hastighet, 4.5 Mätt under minst 

en vecka för varje 

fordonstyp 

Skattad på basis av 

skyltad hastighet 

och annan info 

Schablon, se 4.5  

Vägbeläggning, 4.6 Verklig Korrektion för 

extremfall 

Schablon, se 4.5  

Bullerskärmar 4.4 Uppmätt höjd och 

placering 

Uppskattad efter 

visuell inspektion 

< 2m försummas Alla 

försummas 

Byggnader som skärmar, 4.4 Tas med Tas med Tas med i tätort, 

Försummas i övrigt 

dB/m 

Byggnadshöjder, 4.1.1. Verklig Uppskattad efter 

visuell inspektion 

Schablon, se 4.1.1  

Terrängmodell, 4.1.2 Laserskannade 

punkthöjder, 

alternativt 

≤0,5m+visuell 

inspektion 

≤ 0,5m ekvidistans 

eller rutnätsdata av 

typen 2+ 

Höjdlinjer 5m 

ekvidistans, eller 

rutnätsdata av 

typen 50+ 

>5m 

Väg-/banvallshöjd, 4.1.3. Uppmätt höjd 

känd 

Uppskattad efter 

visuell inspektion 

Schablon, se 4.1.3  

Beräkningshöjd Bullerkonturer: 

normalt 1,5 eller 

2m. Fasadpunkter: 

samtliga 

våningsplan. 

Bullerkonturer: 

normalt 1,5 eller 

2m. Fasadpunkter: 

samtliga 

våningsplan. 

4m  

Antal reflexer, 5.1.1 Efter behov (fel< 

0,2 dB i 

fasadpunkterna) 

Efter behov 

(fel<0,5 dB i 

fasadpunkterna) 

Tät bebyggelse: 

fasadpunkter 3 och 

rutnätspunkter 2. I 

övrigt: samtliga 

punkter 1 

 

Markimpedans, 4.2. Mätt eller 

satellitdata 

Uppskattad efter 

visuell inspektion 

Schablon, se 4.2  

Väderlek , 4.3. Verklig statistik  Uppskattad  Schablon för hela 

landet, se 4.3 

 

Beräkningstäthet, 5.2 och 

5.3 

Rutnätspunkter: 

≤5m i 

tätbebyggelse, ≤10 

m i övrigt. 

Fasadpunkter 2,5m 

Rutnätspunkter: 

5m i 

tätbebyggelse, 10 

m i övrigt. 

Fasadpunkter 5m 

Rutnätspunkter: 

≤10m i 

tätbebyggelse, 

≤30m i övrigt. 

Fasadpunkter: 5 m i 

stadsbebyggelse, 1 

per fasad annars 
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För bedömning av vilken numerisk noggrannhet som man kan förvänta sig från 

resultaten av bullerkartläggningen kan tabell 2 användas. 

 

Tabell 2.  Vägledning för bedömning av numerisk noggrannhet enligt Anvisningar för 

kartläggning av buller enligt 2002/49/EG (3) 

Problem  Riskfaktor Bedömd typisk 

noggrannhet för Lden 

Trafikmängd  Fel uppskattning  0,5 dB per 10%  

 

Dygnsfördelning(vägtrafik) Fel uppskattning Nattrafik 1 dB per 10% 

Andel tunga fordon (vägtrafik) Fel uppskattning 1 dB per 20% 

Hastighet Fel uppskattning  1 dB per 10% 

Hus som skärmar Schablonhöjd  Liten 

Anlagda skärmar  Utelämnas Liten 

Terrängmodell vid källan  Olika aktörer har olika höjd 

på källan re. terräng 

0-3 dB 

Beräkningshöjd Flyg beräknas på 1,2m 0-1 dB 

Marktyp Fel marktyp väljs 0-9 dB för vägtrafikbuller 

Mest exponerad del av fasad Överskattning av antalet 

exponerade om bara högsta 

nivån används 

Liten vid villabebyggelse, stor 

överskattning vid vissa större 

byggnader typiska för 

storstäder 

Bestämning av antal boende Felaktigt antal Stor i det enskilda fallet men 

osäkert vid storskalig 

tillämpning 

Fördelning av antal boende Placering i fel byggnad Stor i det enskilda fallet men 

osäkert vid storskalig 

tillämpning 

 

För att skapa en uppfattning om vilken noggrannhet man kan förvänta sig hos 

resultaten behöver värdering göras av de olika ingående delarna. Utgående enbart från 

beräkningsmodellernas egna osäkerheter uppgår noggrannheten för dygnsekvivalent 

ljudnivå från vägtrafiken till mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd. På större avstånd ökar osäkerheten ytterligare. Värt att notera är att 

giltigheten i beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt 

vinkelrätt mot vägen. För spårburen trafik uppgår noggrannheten för dygnsekvivalent 

ljudnivå till mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på avstånd upp till 3-500 m. Maximal 

ljudnivå bedöms bli aningen större.  

 

I underlagsmaterialet finns en del uppgifter som begränsar noggrannheten i 

slutresultaten. Dels gäller det aktualiteten hos trafikdata och då främst vägtrafiken samt 

vilka gator och vägar som ingått i beräkningarna. Trafikuppgifterna för Borås Stads 

mätpunkter avser mätningar genomförda år 2006-2010. Trafikuppgifterna för 

Trafikverkets mätdata omfattar en större tidsperiod år 1999-2010. Väg 40 öster om 

Borås har mellan år 1999-2010 haft en ungefärlig trafikökning av 60 % vilket innebär att 

dygnsekvivalent ljudnivå beräknats haft en ökning på cirka 2 dB.  
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4 Ingångsdata 

4.1 Kartunderlag/terrängmodeller/byggnader 

Underlagsmaterialet har levererats av Borås Stad och har bestått av kartunderlag, 

byggnadsdata, bullerskydd och trafikdata. Allt kartmaterial har levererats i Borås Stads 

koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 i plan och RH70 i höjd. 

4.1.1 Byggnader 

Uppgifter om placering av samtliga byggnader i kommunen har funnits i 

underlagsmaterialet. Alla byggnader med höjdinformation har identifierats och sparats 

ner i separata filer för inläsning i beräkningsprogrammet med angivna höjder. Dock har 

takkantshöjden saknats för de flesta byggnader. För de byggnader där takkantshöjden 

har saknats har schablonhöjder använts utgående från anvisningar som redovisas i 

Anvisningar för kartläggning av buller enligt 2002/49/EG (3), se nedan. 

 

Byggnadshöjder i tätort: 

 Enfamiljshus: 6 m 

 Flerbostadshus: 15 m 

 Byggnader med byggnadsyta < 50 m
2
: 3 m 

 Övriga byggnader: 8 m 

Byggnadshöjder i glesbygd: 

 Samtliga byggnader: 6 m 

Absorptionen hos byggnadernas fasader har satts till α = 0,2, vilket motsvarar 1 dB 

reflektionsförlust. 

4.1.2 Terrängmodell 

För att kunna använda underlagsmaterial i beräkningarna har bearbetning av materialet 

krävts. I beräkningsprogrammet SoundPLAN har en digital terrängmodell skapats. 

Underlaget till terrängmodellen har bestått av dwg-filer med höjdkurvor med 0,5 m 

ekvidistans. För att kunna skapa en terrängmodell som kan hanteras i SoundPLAN har 

nya höjdkurvor genererats för att förenkla och reducera ursprungsdata. Till hjälp för 

detta har programmet Global mapper använts. De nya förenklade höjdkurvorna med 

0,5 m ekvidistans har sedan använts för att skapa en digital terrängmodell i SoundPLAN 

 

Terrängmodellen som har skapats avbildar den överyta som bildas av markytor, sjöar, 

vägar och järnvägar. I denna modell har sedan byggnader, bullerskydd, vägar och 

järnvägar lagts in så att en tredimensionell modell har skapats. Objekt såsom 

byggnader, bullerskydd, vägar och järnvägar får en höjd utgående från höjdmodellen. 

 

De vägar och järnvägar som går på broar har identifierats och fått ändrade egenskaper 

så att de efterliknar en bro. Höjden har justerats utgående från ortofoto och gatuvyer 

så att den i största möjliga mån motsvarar den korrekta höjdnivån då denna har 
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saknats i höjdmodellen från Borås Stad. De väglinjer med delar som sträcker sig utanför 

gränsen för höjdmodellen har rensats så att ingen del går utanför höjdmodellen. 

4.2 Val av marktyp 

4.2.1 Markabsorption/markimpedans 

Sjöar och hårdgjorda ytor i Borås tätort har kompletterats utgående från kartunderlag 

och ortofoto. 

4.3 Väderlek 

Vädersituationen som har ingått i beräkningarna avser ett fall med medvind i alla 

riktningar samtidigt. Detta är en osannolik situation och används enbart för att 

presentera ett sk ”värsta” fall som inträffar då man har en situation med medvind från 

ljudkällan till mottagarpositionen.  

 

4.4 Hänsyn till skärmar 

Uppgifter om befintliga bullerskydd har funnits i underlagsmaterialet. Dock saknades 

uppgifter om vissa bullerskydd och läge för dessa har insamlats på plats. Uppgift om 

bullerskyddens exakta höjd och läge i förhållande till vägmitt har saknats. 

Schablonvärde för bullerskyddens höjd har satts till 2,5 m över mark och avstånd till 

vägmitt har satts till 10 m. Vägmittlinjer innehållande placering av bullerskydden i 

vägens längdriktning har används som underlag. Linjerna har sidoförflyttats utgående 

från ortobilder och gatuvyer där bullerskydden har identifierats i webbtjänsten Google 

maps och funktionen gatuvy. Bullerskyddens höjd har ansats manuellt.  

 

Enligt uppgift saknas bullerskydd utmed järnvägsspåren i Borås Stad. Inga bullerskydd 

utmed järnvägsspåren finns med i beräkningarna. 

4.5 Använd trafikmängd, sammansättning, hastighet och 

tidsfördelning av trafik, schabloner 

Trafikdata har levererats av Borås Stad och omfattar både statliga och kommunala 

vägar. Trafikdata för de statliga vägarna kommer ursprungligen från Trafikverket och 

omfattar hela vägnätet i Borås kommun där även de kommunala vägarna ingår. I Borås 

tätort har mätdata för de större vägarna ingått i underlaget. För några vägar och gator 

som inte har ingått i Borås Stads mätpunkter har dessa kompletterats med bedömning 

gjord över trafikdata. Eftersom uppgifter har saknats för många av de mindre gatorna i 

Borås tätort har dessa inte inkluderats i beräkningarna.  

 

Trafikdata för ingående vägar har varit uppdelade i flera olika delar där vägarnas läge i 

plan, trafikflöde, hastighet och andel tung trafik har ingått. Från Borås Stad har 

uppgifter om uppmätta trafikflöden funnits i 334 mätpunkter. Trafikflödena från dessa 

mätpunkter har kopplats till väglinjerna med programmet Mapinfo Professional. För de 

statliga vägarna användes väglinjer innehållande trafikmängder för olika trafikår. Dessa 
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två underlag har slagits samman och sedan rensats manuellt så att enbart en väglinje 

har funnits kvar innehållande senaste trafikår. Datafiler innehållande hastighet för 

vägsträckor kopplades ihop med vägnätet samt andelen tungtrafik lades till. För de 

kommunala vägarna har andel tung trafik adderats. 

 

Andel tung trafik i Borås tätort har justerats på de gator som har en förhöjd andel 

busstrafik. Justeringen har gjorts utgående från aktuella tidtabeller för busstrafiken i 

Borås kommun 2012. Där uppgifter om andel tung trafik i Borås tätort saknas har 

värdet 7 % tung trafik per dygn använts som schablonvärde enligt uppgift från Borås 

Stad. 

 

Trafikfördelningen har schablonmässigt fördelats med följande värden för dag, kväll 

och natt-perioden: 80 % (kl 06-18), 10 % (kl18-22), 10% kl (22-06) 

 

All trafikdata för järnvägen har levererats av Borås Stad. Underlaget kommer 

ursprungligen från Trafikverket. I Borås kommun finns fyra olika järnvägsspår. Utgående 

från trafikfördelningen under dygnet har en uppdelning gjorts för dag, kväll och 

nattperioden. Uppgifter om tåglängder och kompletterande uppgifter om tågtyper och 

hastigheter har erhållits från Trafikverket. 

4.6 Vägbanor 

För samtliga vägbanor har referensvägbeläggning (typ 1a ) enligt Naturvårdsverkets 

beräkningsmodell för vägtrafikbuller (4) använts. På utpekade gator i Borås tätort 

består beläggningen av gatsten istället för asfalt. Dessa gator har identifierats utgående 

från underlag från Borås Stad och en korrektion för beläggningen har gjorts. Enligt 

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (4) och annex A har gator med gatsten 

korrigerats med +2-3 dB vid hastigheter upp till 60 km/h.  

5 Inställning av kartläggningsprogram 

5.1 Inställningar för avsökning av modell 

5.1.1 Antal reflektioner 

Antal reflektioner har satts till 1 för samtliga beräkningar.  

5.1.2 Maximalt avstånd källa-mottagare 

Längsta sökavstånd har satts till 1000 m för samtliga beräkningar förutom maximal 

ljudnivå där avståndet har satts till 1500 m. 

5.2 Täthet hos beräkningspunkter i rutnät 

Bullerkartor har beräknats med 5 m mellan beräkningspunkterna i tätorterna och med 

10 m mellan punkterna i övriga områden. 
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5.3 Täthet hos beräkningspunkter på fasader 

 Fasadpunkterna har placerats med en punkt per fasadsida. 

5.4 Beräkningshöjd 

Beräkningshöjden för samtliga beräkningar enligt Lden har varit 4 m över mark. För de 

nationella riktvärdena Leq24h och Lmax har beräkningshöjden varit 2 m över mark.  

1.1 Övrigt 

För beräkning av Lmax-värdet har andel överskridande satts till 5 %. 

6 Beräkningar 

All beräkning av buller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.1 

vilket följer de gällande beräkningsmetoderna, vilka är praxis att använda i Sverige idag 

och har använts i denna kartläggning. De ingående beräkningsmetoderna är: 

 

 Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, Naturvårdsverket 

rapport 4653 (4) 

 Buller från spårburen linjetrafik, Naturvårdsverket rapport 4935 (5) 

 

Vägtrafikbullermodellens giltighet är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt 

vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s 

medvind) eller vid motsvarande temperaturgradienter. Tågbullermodellens giltighet 

gäller för sommarförhållanden på marken och en meteorologisk situation med 

inversion eller medvind. 

 

Beräkningsprogrammet SoundPLAN tar bl.a. hänsyn till markytans höjd, skärmande 

objekt som byggnader, bullerskärmar, jordvallar etc., ljudreflektioner i byggnader och 

skärmar och skärmande objekt. Hänsyn tas även till avstånd mellan bullerkälla och 

beräkningspunkt, luftens absorption, markytans ljuddämpning (mjuk eller hård mark). 

Hänsyn till eventuell dämpning pga. av inverkan av vegetation har inte tagits med då 

detta inte ingår i beräkningsmetoderna. 

6.1 Beräkningsintervall och avrundning 

Bullerintervallen redovisas inom följande värden: 

 

Lden : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, ≥75 dBA 

 Lnight : 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, ≥70 dBA  

Leq24h : 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, ≥75 dBA 

Lmax : 50-54, 55-59, 60-64, 65-70, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, ≥90 dBA 

 

Bullerkonturer beräknas utgående från oavrundade värden.  
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6.2 Frifältsnivån i rutnät med bullerkonturer 

Rutnätspunkter används för att beräkna bullerkonturer vilka redovisas 5 dB intervall på 

bullerkartorna. De beräknade ljudtrycksnivåerna avser frifältsnivåer vilket innebär att 

ljudreflexen från bakomvarande byggnad inte skall tas med. Detta är lätt att göra för 

fasadpunkter men betydligt svårare för rutnätspunkter där SoundPLAN inkluderar 

denna reflex. På grund av svårigheten att göra denna korrektion på ett enhetligt sätt 

har den inte gjorts för rutnätspunkterna vilket innebär att för höga ljudtrycksnivåer 

visas närmast byggnaderna., se Anvisningar för kartläggning av buller enligt 

2002/49/EG (3) 

 

Bullerkonturlinjer har dragits med räta linjer mellan framinterpolerade heltalsvärden i 

steg om 5 dB. 

7 Kvalitetssäkring 

För att säkerställa att de resultat som redovisas från beräkningarna visar ett förväntat 

värde behöver en kvalitetskontroll genomföras. Då hela hanteringen av 

bullerberäkningarna sker i många olika steg, indatamaterialet är mycket omfattande 

och beräkningarna är automatiserade är det viktigt att kontrollera de olika ingående 

delarna. För att få ett hanterbart material och en effektiv arbetsgång har följande 

kvalitetskontroller gjorts. 

 

 Genom att i största utsträckning automatisera inläsning av indata i 

beräkningsprogrammet SoundPLAN har mycket manuellt arbete och 

eventuella inmatningsfel kunnat undvikas.  

 Manuell kontroll av att inställningarna i beräkningsprogrammet SoundPLAN är 

rätt avseende Lden och Leq24h. 

 Visuell kontroll av beräkningsmodellen i SoundPLAN har utförts. Här har 

kontroll skett där vägar och järnvägar går på broar, att vägar och järnvägar ej 

har för stor lutning, att bullerskärmar får rätt placering och så vidare 

 Stickprovsberäkning med hjälp beräkningsprogrammet Trivector 

 Visuell kontroll av bullerkartorna. Här har eventuella fel i modellen identifierats 

och ny beräkning kunnat göras. 

8 Redovisning 

Beräkningsresultaten har successivt levererats till Borås Stad under uppdragets 

genomförande. Först har alla fasadpunkter leverats då Borås Stad själva har utfört 

analysen av hur många innevånare som exponeras för olika bullermått och 

bullerintervall. Fasadpunkterna har exporterats till GIS-formatet shape och till format 

läsbart i Microsoft Excel. Bullerkartorna har leverats dels som färdiga bullerkartor i pdf-

format och dels som bullerkurvor i shape-format.  
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9 Begrepp 

9.1 Exempel på ljudnivåer  

För att ge en viss uppfattning av vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel på 

ljudnivåer vid olika aktiviteter. 

9.2 Störningsmått 

För beskrivning av buller vars styrka är konstant i tiden används ljudnivå i dB(A), vilket 

är ett enkelt störningsmått att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare. I 

Sverige används bl.a. ekvivalent- respektive maximal ljudnivå för trafikbuller och 

externt industribuller.  

 

Ekvivalent ljudnivå (Leq) avser energimässig medelljudnivå under en given tidsperiod, 

för trafikbuller nästan uteslutande för ett dygn (Leq24h). 

Lden 

Med Lden (Lday/evening/ night) avses sammanslagna ekvivalenta ljudnivåer under dag, kväll 

respektive  natt där kvällsvärdet ökas med 5 dB och nattvärdet ökas med 10 dB innan 

adderingen. Med dag, kväll och natt avses de 12 timmarna mellan kl 06-18 för dag, de 

4 timmarna 18-22 för kväll och de 8 timmarna 22-06 för natt. Samtliga ekvivalentnivåer 

avser årsmedelvärden liksom den vägda dygnsekvivalentnivån Lden som ges av följande 

ekvation: 

 

 

I sovrum
Nyprojektering Nivå storstadsgata Diskotek Smärtgräns

I närhet av jetplanPasserande gods- Normalt samtalSvagt vindbrus

fattbara ljud
Svagast upp-

1800 10 20 30 40 11080 90 10050 60 70 120 130 140 150 160 170

194

Ljudnivå dB(A)

Högsta ljudnivå
som kan uppträda

190

och persontåg
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Lnight 

Avser ekvivalent ljudnivå under natten kl 22-06 

Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis för en 

serie fordonspassager. Har normalt endast betydelse nattetid, kl. 22-06. Riktvärde 

dagtid gäller för uteplats. För maximal ljudnivå är det viktigt att ange vilken tidsvägning 

som används vid ljudmätning och beräkning. Normalt är det inställning FAST som 

motsvarar en medelvärdesbildning under 125 ms. Ibland används inställning SLOW, 

som motsvarar en medelvärdesbildning under ca 1 s. I denna utredning avses 

inställning FAST. 

Anm.: Figuren visar ett exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå 

9.3 Addition av ljud 

Decibel är ett logaritmiskt begrepp. Det innebär bl.a. att vid addition av buller från två 

lika starka linjekällor, ökar ljudnivån med 3 dBA. På samma sätt ger en 

fördubbling/halvering av trafikmängden på en gata 3 dBA högre/lägre ekvivalent 

ljudnivå. 

9.4 Akustiska nyckeltal 

Upplevelsen av skillnader i bullernivå kan sammanfattas som att: 

 3 dBA kan förnimmas som en knapp hörbar förändring. 

 8-10 dBA upplevs som en fördubbling eller halvering av ljudet. 

Notera att dessa värden är framtagna i lyssningsförsök i laboratorium. Om man lyssnar 

på trafikbuller en dag och jämför med hur det låter senare efter åtgärd, kan det vara 

svårt att göra denna typ av jämförelse. 

 

En fördubbling eller halvering av trafikmängden ändrar den ekvivalenta ljudnivån med 

3 dBA. Den maximala ljudnivån berörs ej av mängden trafik, det är endast det 

bullrigaste fordonet som bestämmer maximalnivån.  

 

En hastighetsminskning från 70 km/h till 50 km/h ger teoretiskt ca 4 dBA lägre 

ekvivalentnivå medan en minskning från 50 km/h till 30 km/h ger 2 dBA lägre 

ekvivalentnivå. 

 

Ljudnivå,  dB(A)

Tid, sekunder

Maximalnivå 74

Ekvivalentnivå 68
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Ett annat sätt att jämföra ljudnivåer är att beräkna antal exponerade. Då kan en 

sänkning av ljudnivån med några få dB ge en avsevärd sänkning av antal exponerade 

för ljudnivåer över 55 dBA och framförallt en sänkning av beräknat andel bullerstörda i 

tätort.  
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