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TRAFIKBULLER 

1 BAKGRUND 

2 REGELVERK 

2.1 Ljudnivå utomhus 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 

och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
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vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för 

vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör 

överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 

fasad. 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 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 ljud-

nivå 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 första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 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. 

2.2 Ljudnivå inomhus 

2.3 Övrigt 

3 BERÄKNINGAR 
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4 KOMMENTAR TILL RESULTAT 

4.1 Modellens precision 
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4.2 Ljudnivå vid fasad 

4.3 Ljudnivå på uteplats 

4.4 Ljudnivå inomhus 

5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN 
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5.1 Ljudnivå på uteplats 

5.2 Ljudnivå vid fasad 

6 SAMMANFATTNING 
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BILAGA 1 LJUDNIVÅ 1,5 METER OVAN MARK  

  



4

RONDO

BORÅS STAD

PROJEKTNUMMER  RONDO 21395

SKALA

20M
0 2 10

N1:400/A3

ILLUSTRATIONSPLAN

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040



BORÅS STAD

PROJEKTNUMMER  RONDO 21395

SKALA

0 2

N1:400/A3

ILLUSTRATIONSPLAN

Max Ljudnivå 1,5 meter ovan mark

TECKENFÖRKLARING

< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
< 80 dBA
< 85 dBA
> 85 dBA 

TRAFIKBULLER 
FEMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2020-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040
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BILAGA 2 – LJUDNIVÅ VID FASADER 



< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot väst och nord.
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Beräkning avser prognos för år 2040

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING



Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot syd och öst.
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Beräkning avser prognos för år 2040



< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
< 80 dBA
< 85 dBA
> 85 dBA 

Fasad mot väst och nord.
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Beräkning avser prognos för år 2040

Max frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING



< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
< 80 dBA
< 85 dBA
> 85 dBA 

Fasad mot syd och öst. 
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Beräkning avser prognos för år 2040

Max frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING
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