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Trafikbuller i tidigt skede - Lägenhetsplanering 

I denna PM anges vägledning för lägenhetsplanering utgående från 

Trafikbullerförordningen SFS 2015:216 samt lägenhetsplanering även för god 

ljudkvalitet. 
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1. Bedömningsgrunder 

I denna PM kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens mål 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 

ekvivalentnivå vid någon sida. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 
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2. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt de samnordiska beräknings-

modellerna samt Boverkets och SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar 

vägtrafiken”. 

På bilaga B01 redovisas de dygnsekvivalenta ljudnivåerna i steg om 5 dB(A) vid 

skisserade byggnader. 

3. Lägenhetsplanering 

I första hand bör bostäderna planeras för att uppnå god ljudkvalitet. I andra hand, 

om/där det inte är möjligt att planera för god ljudkvalitet, kan planeringen ske 

enbart utgående från Trafikbullerförordningens riktvärden. 

Enligt SFS 215:216 samt god ljudkvalitet 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilaga 

B01 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla stadens 

vägledning för trafikbuller, god ljudkvalitet samt riktvärdena för trafikbuller 

utomhus enligt SFS 2015:216. 

Ekvivalentnivåer < 55 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan utan speciella åtgärder förläggas vid fasader med 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 56-60 dB(A) 

Bostäder kan förläggas vid fasader med 56-60 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 

55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 

På sida med högst 60 dB(A) ekvivalentnivå kan högst 55 dB(A) erhållas med 

exempelvis buller- och störningsminskande åtgärder enligt figur 1 nedan. 

Ekvivalentnivån vid fönster mot balkongen blir då högst 55 dB(A). 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan förläggas mot sida med högst  

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utan speciella åtgärder. 

Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

På sida med 61-65 dB(A) ekvivalentnivå kan högst 60 dB(A) erhållas exempelvis 

med buller- och störningsminskande åtgärder enligt figur 1 nedan. Om balkongen 

täcker alla fönster kan lägenhet på högst 35 m2 förläggas mot balkongen. 

Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 60 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet får fönster mot sida med högst 55 dB(A) 

ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 
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Enligt SFS 2015:216 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilaga 

B01 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla 

riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt SFS 2015:216. 

Ekvivalentnivåer < 60 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan, utan speciella åtgärder med avseende på 

trafikbullret utomhus, förläggas vid fasader med högst 60 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan, utan speciella åtgärder förläggas 

mot sida med högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 60 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 

55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 

På sida med 61-65 dB(A) ekvivalentnivå kan högst 60 dB(A) erhållas exempelvis 

med buller- och störningsminskande åtgärder enligt figur 1 nedan. Denna lösning 

kan i begränsad omfattning accepteras. 
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4. Buller- och störningsminskande åtgärder 

Buller- och störningsminskande åtgärd enligt figur 1 nedan kan diskuteras för att 

uppnå stadens vägledning och god ljudkvalitet för lägenheter som utan dessa 

åtgärder uppfyller Trafikbullerförordningen. För att innehålla riktvärdena enligt 

Trafikbullerförordningen kan åtgärderna i vissa lägen användas i mycket 

begränsad omfattning 

Kreativ utformning av balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 

av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa balkonger med täta räcken 

och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

sida mot balkongen med 5 – 8 dB(A). 

 

Figur 1. Bullerminskning 5-8 dB(A). 

Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 

sida mot balkongen samt på balkongen. Ljudabsorbent med lägst 

ljudabsorptionsklass B. Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med 

ovanliggande 45 mm mineralull. 
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5. Trafikuppgifter 

Följande trafikuppgifter som erhållits från kommunen samt en uppskattning av 

oss, prognos för år 2040, ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Gävlevägen 12 000 6 % 70 

Sveavägen 11 000 8 % 40 

Svarvargatan 3 000 5 % 30 

6. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 
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