
1MB

Trafikverkets arbete  
med buller i remissärenden

Trafikverket vill med detta informationsblad öka  
förståelsen hos kommuner och andra samråds- 
partners för Trafikverkets roll som samhällsutvecklare 
och vad det innebär i frågor som rör buller kopplat till 
bebyggelse och infrastruktur.

Trafikverket har ett ansvar för att bidra till en hälsosam 
boendemiljö och det innefattar bland annat minskat 
trafikbuller. Det är en följd av att Trafikverket ska bidra 
till att de transportpolitiska målen (funktions- och 
hänsynsmålet) uppnås. 

Det transportpolitiska hänsynsmålet handlar om  
säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet ska bidra  
till att de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppnås, 
däribland ”God bebyggd miljö”. God bebyggd miljö 
innebär att städer, tätorter och annan bebyggd  
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö,  
och byggnader och anläggningar ska placeras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt. Buller är en av 
utmaningarna i detta miljökvalitetsmål. För att bidra  
till målet om minskat buller ska Trafikverket bland 
annat arbeta genom dialog och samråd med 
kommunerna.

Trafikverket ska som verksamhetsutövare för statliga 
vägar och järnvägar utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka  
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Trafikverket 
ska tillhandahålla underlag för tillämpning av plan-  
och bygglagen och 3–5 kapitlet miljöbalken (om bland 
annat riksintressen). 

Trafikverket bevakar även de flygplatser som är  
utpekade som riksintressen för kommunikationer,  
där buller utgör ett av de områden Trafikverket  
bevakar för att flygplatsens funktion ska upprätthållas. 
Trafikverket bevakar också riksintressen för sjöfarten, 
såsom farleder och hamnar. Trafikverket är dess- 
utom verksamhetsutövare för de färjor som drivs  
av Färjerederiet.

Region Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som gör att planerings- 
förutsättningarna blir allt mer komplexa. Planeringen av transportsystemet sker  
inom ramen av flera lagar och i växelverkan mellan olika aktörer och finansierings- 
former. Trafikverkets utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv är att skapa  
förutsättningar för ett effektivt, konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem,  
därför strävar Trafikverket efter att delta i de frågor som påverkar samhällsstrukturen 
och därmed transportsystemet. 
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När Trafikverket får in en remiss som berör statlig  
infrastruktur där gällande riktvärden för buller och/ 
eller vibrationer kan riskera att överskridas kommer  
vi att be om att ärendet kompletteras med en buller- 
utredning om en sådan inte redan finns. Vi granskar 
först och främst att de trafikuppgifter som buller- 
utredningen baserats på stämmer med de prognoser 
som Trafikverket tar fram. Vi tittar även på att de 
skyddsåtgärder som föreslås är förenliga med  
Trafikverkets intressen. Skyddsåtgärder i form av  
bullervall eller bullerskyddskärm mot Trafikverkets 
anläggningar föreslås ofta som en del av skydds- 
åtgärderna. Det är såklart viktigt att skyddsåtgärden 
placeras där den får avsedd effekt, men andra  
faktorer som vem som är fastighetsägare, vägrätts- 
innehavare, bevakning av riksintressen och eventuell 
framtida utveckling av anläggningen och vem som  
ska äga och underhålla skyddsåtgärden måste  
också vägas in i bedömningen av vad som är en  
lämplig placering av en skyddsåtgärd. 

Vid planering av ny bostadsbebyggelse ska hänsyn  
tas till såväl nuvarande som framtida trafik. Buller- 
utredningen behöver innehålla ett resonemang om 
framtida utveckling och förändringar av ljudmiljön.  
Enligt Förordningen (2015:216) ska bullerutredningar  
ta hänsyn till framtida trafik som har betydelse för  
bullersituationen. Trafikverket har uppdrag från  
regeringen att tillhandahålla aktuella basprognoser.  
Nu gäller basprognos för år 2040. På Trafikverkets 
hemsida under Trafik- och transportprognoser kan  
ni läsa mer om basprognosen.

Trafikverket överklagar beslut om bygglov och 
antaganden av detaljplaner i de fall bullerutredning 
saknas, bullerriktlinjerna överskrids eller då buller- 
utredningen inte utgår från Trafikverkets basprognos 
för 2040 eller har brister i hur skyddsåtgärderna  
föreslås.

Trafikverket anser att det är viktigt att alla frågor där 
Trafikverket är samrådspart reds ut innan detaljplaner 
antas eller beslut om förhandsbesked och bygglov tas 
för att undvika domstolsprocess och överprövningar. 

Om ni vill ha stöd i att göra en första bedömning av  
när en bullerutredning behövs kan Hur mycket bullrar 
vägtrafiken, en information från Boverket och SKL,  
vara till hjälp. När det gäller järnväg kan ett avstånd  
på cirka 300–400 meter vara lämpligt som en väg- 
ledning till när det är nödvändigt. I de fall då rikt- 
värdena riskerar att överskridas, det vill säga när  
bullernivån förväntas ligga över 55 dBA enligt  
prognostiserad trafik för år 2040, behövs en 
bullerutredning.

Vi hoppas att denna information har ökat förståelsen 
för Trafikverket både i rollen som samhällsutvecklare 
och infrastrukturförvaltare men även som 
remissinstans.

Om ni har frågor som rör buller eller remisshantering  
i stort är ni välkomna att höra av er. Nedan finns en 
sammanställning av lagrum och olika typer av buller.

Med hopp om fortsatt gott samarbete och en hållbar 
och hälsosam samhällsutveckling!

Trafikverket Region Stockholm

Trafikverkets uppdrag som remissinstans
Trafikverkets ansvar enligt både PBL, MB och de Transportpolitiska målen innebär att vi 
behöver vara samrådspartner i många olika typer av ärenden. Det gäller allt från mycket 
tidiga skeden till genomförandet där våra anläggningar eller intressen berörs. 

Checklista bullerutredning

• Utredning behöver tas fram när 55 dBA  
riskerar att överskridas

• Utredningen ska alltid utgå från Trafikverkets 
basprognos (nu aktuell 2040)

• Alla planerade bostäder ska redovisas i bulle-
rutredningen, inklusive samtliga våningsplan

• Inom ett avstånd om 300–400 meter från 
järnväg behövs bullerutredning (ibland kan 
platsens topografi kräva utredning vid längre 
avstånd)

• För att avgöra behov av bullerutredning i  
närhet till väg rekommenderas Hur mycket 
bullrar vägtrafiken, en information från Boverket 
och SKL.
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PBL syftar till att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna  
i dagens samhälle och för kommande generationer. 
MB syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lagarnas  
övergripande syfte är alltså likartat. Utgångspunkten  
i PBL är dock i första hand exploateringsintresset  
medan det i MB är skyddsintresset.  

PBL och MB gäller parallellt, dvs lagarna tillämpas  
fullt ut vid sidan av varandra. Det innebär att en  
åtgärd som godtagits enligt PBL inte automatiskt  
kan anses uppfylla MB:s krav.

PBL anger att bostadsbyggnader ska lokaliseras  
till mark som är lämplig och som medför möjlighet  
att förebygga olägenhet för människors hälsa i  
fråga om omgivningsbuller (2 kap 6 a § PBL).  
Omgivningsbuller definieras som buller från flyg- 
platser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar  
(1 kap. 4 § PBL). Förordning (2015:216) om trafik- 

buller vid bostadsbyggnader ska tillämpas vid be- 
dömning av om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa är uppfyllt vid planläggningen  
(1§ i förordningen och 2 kap 6 a § PBL). Förordningen 
ska också tillämpas vid ärenden om bygglov samt 
ärenden om förhandsbesked. I förordningen anges 
vilken ljudnivå som är acceptabel ur hälsosynpunkt. 

Om en detaljplan eller ett bygglov avser en eller flera 
bostadsbyggnader ska handlingarna, om det inte kan 
anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
innehålla en redovisning av beräknade värden för  
omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och  
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden (4 kap. 33 a § PBL). Motsvarande krav 
på redovisningar av beräknade bullervärden gäller  
vid bygglov utanför detaljplanelagt område  
(9 kap 40 § PBL). Kommunen kan dessutom  
i detaljplaner ställa krav på att bullerskydds- 
åtgärder ska genomföras före bygglov eller start- 
besked för bostad medges (4 kap 14 § PBL). 

Planering av ny bebyggelse
Både i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om miljö- 
hänsyn som ska tas vid lokalisering av bebyggelse, anläggningar och verksamheter.  
Bestämmelserna är delvis av likartad karaktär, men kan också sägas komplettera varandra.  
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Enligt 3 § första stycket förordning om trafikbuller  
vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller  
från spårtrafik och vägar inte överskrida

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads- 
byggnads fasad, och

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

Av 4 § första stycket förordningen framgår att om 
den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör

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

• 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.

Enligt 8 § förordningen ska vid beräkning av buller- 
värden vid en bostadsbyggnad hänsyn tas till fram- 
tida trafik som har betydelse för bullersituationen.  
Vid bullerutredningar inför nybyggnad av bostäder 
ska beräknade gränsvärden för buller och vibrationer 
utgå från Trafikverkets basprognoser för år 2040  
för att de ska kunna bedömas av Trafikverket.  
Andra faktorer inom transportsystemet, vilka i  
förekommande fall inte omfattas av gällande  
basprognoser, kan också vara relevanta att beakta. 
Överskridanden av riktvärden för buller och  
vibrationer kan leda till en allmänt försämrad  
tillgänglighet både regionalt och lokalt, i form  
av restriktioner såsom nedsatt hastighet och  
begränsningar för tung trafik. 

Buller från flygplatser FBN
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid  
bostadsbyggnader innehåller riktvärden för buller  
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser.  
Bullernivåer som inte bör överskridas vid planering  
av bostäder intill flygplatser är FBN 55 dBA  
mätt vid fasad och maximal ljudnivå 70 dBA*.  
Bullerkurvor för framtida trafik finns framtagna  
för de flygplatser som har pekats ut som  
riksintressen. Markbuller på flygplatser som  
kommer från snöröjning, varmkörning av  
motorer med mera, räknas som industribuller.

Industribuller
När det gäller industribuller är det vissa 
verksamheter som har särskild betydelse 
för Trafikverket och där riktvärden för 
industribuller tillämpas. Exempel på sådana 
verksamheter är godshantering och rangering, 
uppställningsplatser, hamnar och färjelägen, 
flygplatser och övriga fasta bulleralstrande 
anläggningar. 

Ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads  

fasad får ej överskrida 
60 dBA.

60 dBA

*Läs mer om Bullernivåer
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Lågfrekvent buller
Lågfrekvent ljud ligger mellan 20 och cirka 200 Hz, 
och våglängden på lågfrekvent ljud varierar mellan 
1,7 meter (200 Hz) och 17 meter (20 Hz). Den långa 
våglängden gör att det är svårare att dämpa låga 
frekvenser än högre, vilket gör att lågfrekvent buller 
lättare sprids genom väggar, tak och golv. Den sämre 
dämpningen av lågfrekventa ljud gör också att ljudet 
kan spridas och uppfattas på mycket långa avstånd 
från källan. När ljud färdats en lång sträcka har de 
högre frekvenserna dämpats och ljud i de lägsta  
frekvenserna dominerar. 

Trafikverket måste, när det är befogat, ställa krav  
på att källor till lågfrekvent buller utreds särskilt i 
samband med planering av bostäder och annan  
störningskänslig verksamhet. Lågfrekvent buller  
från exempelvis stillastående diesellok kan spridas 
långt och det kan behövas särskild ljudisolering  
av fasader på ett avstånd upp till 300–400 meter  
från uppställningsplatsen. I dessa fall ska det  
säkerställas att fasaden utformas så att Folkhälso- 
myndighetens riktvärden för lågfrekvent buller  
klaras. Om lågfrekvent buller inte beaktas vid  
bostadsplanering eller bostadsbyggande kan  
Trafikverket riskera att få krav på bullerutredning  
och åtgärder vid framtida klagomål.

Vibrationer och stomljud
Buller i form av stomljud inomhus kan uppkomma  
till följd av trafik på väg och järnväg. Risken för  
stomljud behöver främst uppmärksammas när  
byggnader planeras på eller intill tunnlar och  
liknande konstruktioner. 

Stomljud är vanligast vid trafik i järnvägstunnlar.  
Ljudet orsakas av att vibrationer i rälsen transmitteras 
till underliggande banvall och vidare ut i omgivande 
mark och sedan fram till närliggande planerad  
eller befintlig bebyggelse. Vibrationerna fortplantas  
till golv, väggar och tak och ger upphov till stomljud  
i fastigheten. Markens egenskaper har stor betydelse 
för markvibrationernas spridning och amplitud, och 
därmed också för hur stomljudet upplevs i omgivande 
byggnader. Även fordonets hastighet och totalvikt är 
viktiga parametrar. 

Om järnvägen går på berg ovan mark eller genom  
en tunnel så kan vibrationerna föras vidare långa 
sträckor (≥ 100 m) innan de reduceras till så låga 
nivåer att det inte finns risk för stomljudsstörningar. 
Bergets beskaffenhet och förekomster av sprick- 
bildningar har betydelse för spridningen av 
vibrationerna.

Trafikverkets riktlinjer anger att vibrationsnivån  
i vårdlokaler och bostäder vid nybyggnad och  
väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte ska  
överskrida 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem till- 
fällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT).  
Trafikverket anser att samma riktvärde ska tillämpas 
vid nybyggnad intill infrastruktur. 
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Trafikverket,  781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se TR
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