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Buller uppmärksammas alltmer

▪ Bostadsbyggandet i fokus

▪ Bullret minskar inte

▪ END – EU:s bullerdirektiv

▪ Hälsopåverkan





27 000 f/d





▪ Regler/riktvärden

▪ Samsyn

▪ Goda exempel

Trafikbuller och planering I - V



Slutsatser
- Trafikbuller och planering
Faktorer som ökar störningen

 Höga bullernivåer inomhus

 Exponering för fler bullerkällor

 Buller på balkong/uteplats

 Bullrigt grannskap (långt till tyst miljö)

Faktorer som minskar störningen

▪ Låg ljudnivå inomhus

▪ Många boningsrum mot ljuddämpad sida

▪ ljuddämpad gård och gårdssida



Ett samordnat regelverk

➢Lagändringar 2/1 2015

➢Lagändringar 1/1 2016

➢Förordning om riktvärden för trafikbuller

➢Vägledningar industribuller
➢ (Vägledning & AR Barn och ungas utemiljö)

De bullernivåer som godtas i plan- och 
bygglovsskedet ska även godtas vid 

tillsyn enligt miljöbalken

Ett tydligare och mer förutsägbart 
regelverk 



Pågående aktiviteter 
och publicerat material



/



Webbutbildningar

• Att arbeta med PBL

Består av 4 avsnitt

• Introduktion i PBL för politiker

• Klimatanpassning i planeringen

• EKS – Boverkets konstruktionsregler

• Huvudmannaskap och planbestämmelser 

• Planera för handel

• Utformningskrav och tekniska egenskapskrav 

• Ändring och ombyggnad

• Buller 7 st moduler



Börja här



Övrigt publicerat om buller
www.boverket.se/buller

•Texter kunskapsbanken + hemsidan

•Frågor & svar

•Två st webbseminarier

•Två st kunskapsdialoger

•Film om goda ljudmiljöer

• Infoskrift – ”Hur mkt bullrar vägtrafiken”

•Vägledning industri- och verksamhetsbuller

http://www.boverket.se/buller


2018

•AR industri- och verksamheter

•Uppdatera bef mtrl

•Fler frågor & svar

•Vägledning Tbf

•Ev flera publikationer liknande ”så mycket 
bullrar vägtrafiken”

•Medverkan konferenser

•Fortsatt dialog bygg- och bostadsföretag



Goda ljudmiljöer



Buller = oönskat ljud

45 dBA - Ljud 35 dBA - Buller



Vad är en god ljudmiljö?

• Räcker det med att den inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa? 

• Vad är egentligen en skadlig effekt på 
människors hälsa?

Oacceptabelt - Skadlig, dvs olaglig
Acceptabelt - Ok, men kan möjligen vara skadligt under vissa 

speciella förutsättningar
God - Aldrig skadligt, men kan bli bättre
Mycket god - Bästa möjliga



Guide till tystnaden



Skapa goda ljudmiljöer –
HANDBOK I TRAFIKBULLERSKYDD

▪ Inledning

▪Planering och åtgärdsprogram

▪Åtgärda vid källan

▪Skyddsåtgärder

▪Designåtgärder och grönska

▪Beräkna och mäta buller

▪Stomljud och vibrationer

▪Vad är ljud?

▪Hälsopåverkan



Designåtgärder och grönska

▪ Goda ljudmiljöer- mer än bara ljudnivå?

▪ Åtgärder under utbredningsvägen

▪ Träd och buskar

▪ Att förbättra mikroklimat med vegetation

▪ Bullerreducering med hjälp av 

markbehandling

▪ Vegetation på byggnaders ytor



AD - Att använda ljud som designelement, 
designa miljön gm rumsakustiska lösningar

•Begränsa oönskade ljud

•Förstärka positiva ljud

Akustisk design=god ljudkvalitet



Verktygslåda - akustisk design
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HOSANNA - Kombinerade åtgärder

www.greener-cities.eu



Analys av effekter med 
olika typer av 
absorberande 
konstruktioner t ex med 
växtkassetter på tak, 
väggar, skärmar

Låga skärmar och 
absorberande 
fasadmaterial



2018-02-16



Mätningar - Gröna väggar

Kunskap och exempel 
finns
Nu behövs fler 
verkliga projekt!

20 augusti 15 november

11 februari 26 juni



Grönare städer – statsbidrag till kommuner

• Ska främja ökad eller utvecklad
stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana 
miljöer

• 100 miljoner 2018, 500 miljoner 
2019, 500 miljoner 2020

• Kan sökas av kommuner

• Läs mer på 
www.boverket.se/gronarestader

http://www.boverket.se/gronarestader

