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ABSTRACT  

This degree project illustrates today's noise problems caused by high-speed highways.  

 The area that has been studied is Kopparlunden along the E18, in Västerås which reflects a 

long and unique industrial history from the late 1800's. In the current situation  the 

municipality of Västerås is doing a transformation of the existing industry into a modern 

residential area with the  new homes, workplaces and services. The purpose of the work is to 

identify noise and study traffic-related noise problems in this area, partly to check the result 

of noise values against the requirements, and to propose noise reduction measures. This 

work is based on own noise measurements and calculations as well as on the study of a 

couple of relevant reference objects. The result of own noise  measurement and calculations 

at all four points was about 60 – 63 dBA equivalent on two meter high over ground and about 

61 – 67 dBA at five meters high over ground. This means that the measured values exceed the 

guideline values of approximately 8 dBA at two meters height and 12 dBA at 5 meters height 

according to BBR. For satisfactory sound levels to be obtained in Kopparlunden, several 

solutions need to be implemented such as an evacuation corridor between facades and 

apartments, increased distances between buildings and the noise source, noise screen and 

well proper placement and design of buildings. 

Keywords: Noise, motorway traffic, target value, distance, equivalent noise level, quiet 

side, double facades solutions, noise screen, calculations 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete belyser dagens bullerproblematik som orsakas av högtrafikerade 

motorvägar. Området som har studerats är Kopparlunden längs med E18 i Västerås. Området 

återspeglar en lång och unik industrihistoria från slutet av 1800-talet. I dagsläget sker en 

omvandling av den dåvarande industri till ett modernt område med möjlighet till nya 

bostäder, arbetsplatser samt service. Syftet med arbetet är att kartlägga buller samt studera 

trafikrelaterade bullerproblemen i Kopparlunden i Västerås, dels för att kontrollera resultatet 
av bullervärden mot kraven, dels för att kunna föreslå bullerreducerande åtgärder. 

Examensarbete bygger på egna bullermätningar och beräkningar samt på studien av ett par 

relevanta referensobjekt. Mätningarna gjordes på fyra mätpunkter och två höjder under 

femminuters perioder. Dessa mätningar används sedan tillsammans med 

årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för att beräkna ett medelvärde (ekvivalent ljudnivå) av 

bullernivåerna som trafiken orsakar. Beräkningarna är utförda enligt Nordtest Method och 

består av sex steg. För varje mätserie utförs beräkningen i fem steg, sedan summeras 

resultaten från alla mätserier i sista steget (steg sex) för att erhålla ett logaritmiskt 

medelvärde för varje mätpunkt och höjd. Dessutom studeras några referensobjekt med 

liknande motorvägsbuller problematik för att ta del av deras problemlösningar vid 

byggnation för att avskärma samt reducera buller och uppnå godtagbara bullernivåer i 

området. Föreslagna tekniska lösningar för bullerreducering i arbetet tas fram med hänsyn 

till riktvärden som antagits av riksdagen, till exempel 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid fasad samt 70 dBA maximala ljudtrycksnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  

Resultatet av egna bullerberäkningar gav ett värde för dygnsekvivalenta ljudnivån som 

varierar mellan 60–63 dBA för mätningar på två meter över mark samt 61–67 dBA för 

mätningar på fem meter över mark på alla fyra mätpunkter. Detta innebär att mätvärdena 

överskrider riktvärden med cirka 8 dBA på två meters höjd och 12 dBA på fem meters höjd. 

Även den maximala dygnsekvivalenta ljudnivån visade sig vara högre än det tillåtna värdet, 

där högsta erhållna värdet låg på 76 dBA för två meters höjd samt 80 dBA för fem meters 
höjd. 

För att tillfredställande ljudnivåer ska erhållas i Kopparlunden flera lösningar behöver 

implementeras som till exempel en utrymningskorridor mellan fasad och lägenheter, ökat 

avstånd mellan byggnader och bullerkällan, bullerskärm och rätt placering och utformning av 

boningsrummen. Avskärmning med högre byggnader är en ytterligare lösning som kan 
fungera som ljudbarriär för att skydda resterande området från buller.  



 

 

 

Slutsatsen är att Kopparlunden exponeras av bullernivåer som tydligt överskrider riktvärden. 

Trots detta finns det goda möjligheter för bebyggelser och nya verksamheter i området om 
rätt teknik och resurser nyttjas. 

Nyckelord: buller, bullerpåverkan, motorväg, Riktvärde, avsteg, Trafik, ekvivalent 

ljudnivå, tyst sida, beräkningar, utrymningskorridor  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
En hållbar samhällsutveckling uppnås genom en helhetssyn på stadsplaneringen, där trafik-, 

bebyggelse-, och grönstruktur utgör en del av planeringen. Utbyggnad av små och stora 

städer som pågår i många kommuner har bidragit till en ökad risk för störningar (Boverket, 

2010).  Ju tätare en stad är desto svårare blir det att undvika oönskat ljud från de trafikerade 

gatorna (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Boverket utsätts var fjärde invånare för högre 

bullernivå än vad riksdagen riktvärde rekommenderar. Buller är en stor miljöstörning för 

både människor och omgivningen, vilket också bidrar till stora och negativa 

samhällsekonomiska effekter som i sin tur berör många samhällspolitiska områden (SKL, 

2012). Den ökande bullernivån har sin grund i att kommunernas makt över att en planering 

förskjuts i allt större utsträckning från den offentliga företrädaren till privata intressen. Detta 

innebär även en överskridning av tröskelvärden för bullernivån i många fall (Boverket, 2010). 

Komplexiteten föreligger i att det krävs större förståelse kring bullerfrågor och därmed lyfta 
fram de negativa hälsoeffekterna för att skapa konstruktiva lösningar/åtgärder (SKL, 2012).  

I samband med planeringar för ny-eller ombyggnation ska bullerstörningarna i samhället 

begränsas. Denna begränsning återspeglas i Boverkets allmänna råd, till exempel maximala 

ljudnivån inomhus ska vara 45 dBA (Boverkets allmänna råd, 2008:1). Dessa värden ska 

uppnås oavsett var det byggs i samhället. Dock enligt den nya förordningen (SFS 2015:216, 

2015) som trädde i kraft 2015 kan mindre bostäder och studentlägenheter under 35 

kvadratmeter byggas i högre (60 dBA) bullerförhållande, så länge hälften av boningsrummen 
uppfyller kravet 55 dBA utomhus på den tysta sidan av byggnaden. 

Detta examensarbete belyser bullerproblematiken i ett specifikt exploateringsområde i 

Kopparlunden som orsakas av trafikerade motorvägar. Med motorvägar menas en väg med 

trafik i högre hastighet, vilket oftast består av två körbanor i vardera riktningen. Syfte med 

arbetet är inte enbart att kartlägga buller intill motorvägen utan även att föreslå tillämpbara 

och effektiva bullerreducerande åtgärder i form av tekniska- och arkitektoniska lösningar för 

att uppnå riktvärden.  
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1.2 Problemformulering 
Bullerproblemen har blivit en ledande fråga i dagens samhälle i samband med 

statsförtätningen. Sedan 1990 har Västerås Stad startat en stadsförändring som innebär att 

området Kopparlunden ska byggas om från industriområde till ett nytt bostadsområde. 

Bullerproblemet är särskilt relevant i Kopparlunden då området exponeras av flera 

bullerkällor, bland annat E18, järnvägen samt låghastighetsvägtrafik. Detta kan komma att 

bli ett stort problem för de boende både fysiskt och psykiskt. Därför måste åtgärder vidtags 
tidigt i projektplaneringen. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att studera trafikrelaterade bullerproblemen i Kopparlunden i Västerås 

för att dels kontrollera uppmätta bullervärden mot kraven, dels för att kunna föreslå 

bullerreducerande åtgärder. Dessutom görs en kort avstämning hur värden från resultat av 
egna beräkningar förhåller sig till Västerås bullerkartläggning. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur höga bullernivåer orsakas av E18 i Kopparlunden? 

2. Stämmer egna beräkningar med Västerås bullerkartläggning?  

3. Hur förhåller sig egna resultatvärden gentemot referensobjektens värden och 

lösningsmetoder? 

4. Vilka ljudreducerande åtgärder kan vidtas för en tystare miljö för det exploaterade 

området samt vilka lösningar från referensobjekten är relevanta att införa i 

Kopparlunden? 

1.5 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till omgivningsbuller (utomhusbuller) som orsakas främst av E18 

(vägtrafikbuller), samt hur lösningar kan implementeras vid byggnation av Kopparlunden; 

för att erhålla ett tyst bostadsområde där en lugn och tillfredställande miljö kan 

åstadkommas. Buller som orsakas av övrig trafik som spårbunden trafik eller flygtrafik tas 

endast upp ytligt, då området är omringat av flera trafikkällor. Oljud som klankljud, stomljud 
och ventilationsbuller som fortplantas i en byggnad studeras inte i examensarbetet.  
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2 METOD OCH MATERIAL 

I examensarbetet studeras bullerproblem av vägtrafik i allmänhet, och av motorvägstrafik i 

synnerhet. Arbetet innefattar litteraturstudie, studie av referensobjekt och en egen fallstudie 

med fältmätningar av bullernivåer utomhus i området Kopparlunden i Västerås samt egna 

beräkningar som kompletterar mätningarna.  

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie stöddes främst på rapporter från (Boverket, 2004), (Boverket, 2014), 

(Boverket, 2015), (Trafikverket, 2004-2005), (Naturvårdsverket, 1986), (Naturvårdverket, 

2013), (Socialstyrelsen, 2008), (Länsstyrelsen, 2006) och m.fl. I arbetet har även annan 
litteratur om buller varit till hjälp så som vetenskapliga artiklar och undersökningar.  

2.2 Referensobjekt 
För att få bättre underlag till förslag om reducerande åtgärder har som komplement till 

litteraturstudien referensprojekt studerats. Dessa objekt valdes utifrån dess läge gentemot 

bullerproblematiken från högtrafikerade motorvägar.  Bostäderna i dessa referensobjekt är 

byggda intill motorvägar som E4/E20 där bullerproblemen är avsevärd och kan uppgå till 70 

dBA intill fasad, vilket motstrider de tillåtna riktvärdena. I tabell 1 nedan beskrivs dessa 
referensobjekt samt deras relevans för arbetet. 

Tabell 1: Referensobjekt och dess relevans 

Referensobjekt  Relevans för den egna studien 

Nordanby äng, Västerås  

Området är omringat av flera trafikkällor, bland annat 
riksvägen 56 mot Sala samt Bergslagsvägen som antas 

vara en av stadens stora trafikleder. Dessutom är de 
uppmätta bullervärden höga gentemot de tillåtna 

riktvärdena  
Tunet 5 m.fl. inom Östertälje, Södertälje 

kommun 
Området exponeras av buller från en högtrafikerad 

motortrafikled (E4/E20) 

Timotejen 19 och 28 m.fl. i stadsdelen 
Västberga  

Planområdet ligger intill Södertäljevägen (E4/E20), där 
trafiken pågår nästan dygnet runt. Dessutom är området 
likt Kopparlunden ett industriområde som görs om till 
ett bostadsområde. 
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2.3 Fallstudie 
Resultatet baseras på fältmätningar som genomförts i Kopparlunden längs med E18, för att 

identifiera bullernivåerna och erhålla en bättre uppfattning av bullerproblematiken i 
området. Dessutom kompletteras dessa mätningar med egna beräkningar.  

 Kartläggning av bullermätningar 

Mätpunkterna valdes med hänsyn till bestämmelser enligt (MBR , 2008 ), där det anges hur 

nära byggnader får byggas i förhållande till järnvägen och E18 (se tabell 2). Med hänsyn till 

detta valdes fyra lämpliga mätpunkter. På samma punkter mäts bullernivån i två- och fem 

meter över mark för att studera hur bullret varierar med höjden. För att erhålla den 

ekvivalenta- och maximala ljudtrycksnivå under dygnet utfördes mätningarna mellan 

klockan 09.00-15.00 vilket undviker rusningstrafiken (där trafiken står stilla). Mätningarna 

gjordes i tio mätserier och varade i fem minuter på varje mätpunkt och höjd. Antal lätta och 
tunga fordon räknades var för sig.  

Tabell 2 är en sammanställning av figur 24, bestämmelserna är framtagna av Mälardalens 

brand- och räddningsombud (MBR) för att förbättra skyddsavståndet vid nybebyggelse och 
för en säkrare stadsplanering. Där beskrivs även de olika gatutyperna samt skyddszoner A-D. 

Tabell 2: Riktvärden för skyddsavstånd (MBR , 2008 ) 

Ny bebyggelse 

Gatutyp A Bebyggelsefritt B Skyddsanalys C Skyddsavstånd D Riskbedömning 

Industrigata 0 - 40 m 20 - 40 m 40 m X 

Stadsgata 0 - 40 m 40 - 100 m 100 m X 

E 18 0 - 40 m 40 - 100 m 100 m 100 - 200 

 Verktyg för bullermätningar 

Bullermätaren är från Brüel & Kjær och modellen heter ” Hand-held Analayzer-2205 Light”. 

Ljudmätaren var inställd på A-filter och trafikbuller. Mätaren visade den ekvivalenta och 

maximala ljudnivån. Mätinstrumentet lånades från Mälardalens högskola. Mätningarna 

gjordes i olika höjder och för det användes ett kolfiberspö vilket lånades av ”Williams Sale 
Partnership Sverige AB” (WSP).  
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 Beräkningar  

Bullerberäkningarna i arbetet utfördes för att sammanställa alla mätserier som ett 

medelvärde som i sin tur ger ett mer tillförlitligt resultat. Med hjälp av beräkningarna tas den 

dygnsekvivalenta ljudnivån fram, vilket blir ett medelvärde för alla fyra mätpunkter med tio 

mätförsök i varje höjd, som underlag. Dessa beräkningar baseras på indata från egna 

fältmätningar samt årsmedeldygnstrafik(ÅDT). Beräkningarna är genomförda enligt 

”Nordtest Method” (Nordic, 2002), se kapitel 7.2.1. För varje mätserie utförs beräkningarna i 

fem steg. I steg sex summeras resultat från alla mätserier för varje mätpunkt och höjd, för att 

erhålla ett logaritmiskt medelvärde. Resultat från logaritmisksummering används sedan som 
bullerkartläggning för det exploateringsområdet i Kopparlunden.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Nedan presenteras litteraturstudien som utgör en grund för arbetet och för att kunna tolka 
fältmätningarna som presenteras under kapitel 7 i resultatdelen.  

3.1 Ljud och buller  
”Oönskat ljud” är en annan definition för buller. Ljud klassas som buller utifrån människors 

obehag av ljudet. Ljud mäts i dB(decibel) och består av olika frekvenser som människans öra 

samlar ihop och sammanväger. Ljud skapas med hjälp av vibrationerna i olika 

tryckvariationer som fortplantar sig i luften och utbreder sig i form av ljudvågor. (Dahlgren, 

P, 2012). 

3.2 Ljudmätning 

Ljudets frekvenser sammanvägs och i sin tur fungerar som mått till människors hörsel. 

Beroende på frekvenser och ljudstyrkor används tre olika vägningar vid mätningar av ljud, A, 

B, och C-vägning (filter). Genom dessa filter kan mätaren avskilja oönskat ljud under 

mätprocessen. Vid normala frekvenser tillämpas en så kallad A-vägnings filter och skrivs med 

dBA. Denna avvägning förstärker medelhöga frekvenser och dämpar låga frekvenser.  A-

vägning är det mest tillämpbara mätfilter vid mätning av trafikbuller. Dock innebär det en 

risk på grund av att en underskattad bild kan erhållas av det verkliga bullerljudet då dova 

motorljud med låga frekvenser inte fångas upp av mätfiltret, vilket i verkligheten kan vara 

mer märkbara av människans öra (Boverket, 2014). 

 Lika energi-principen 

Denna princip används för att redogöra hur skadlig ett ljud är för människans hörselorgan. 

Energin som en ljudkälla medför bestäms av två parametrar, ljudtryck i kvadrat samt 

exponeringstid, vilket beskrivs i tabell 3. Dessa två parametrar är avgörande för hur ljudet 

uppfattas av människans öra på grund av att ljudeffekten fördubblas för varje ökning med 3 
dBA (Socialstyrelsen, 2008).  
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Tabell 3: Ljudeffekt i samband med ljudnivån  

Lika energi-
principen  

 

 

dBA Maximal exponeringstid i timmar  

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0.5 

 Bullermätningar 

Vid mätning av trafikbuller finns ett antal standarder att uppfölja för att erhålla ett rättvist 

värde från mätresultaten. Mätningarna utförs enligt Naturvårdsverkets rapport 3298 ”buller 

från vägtrafik” (Naturvårdsverket., 1987). Ett representativt mätvärde av en ljudkälla fås 

genom att tydliggöra mätvariationerna på fler sätt, vilket beror på att trycknivån av ljudet 

som mäts är beroende av mätinstrumentets tidsvägning. Det vill säga hur fort instrumentet 

reagerar på ljudimpulsen. Likt filtervägning av ljudets olika frekvenser styrs själva 

mätinstrumentet oftast av olika slags tidsvägningar som symboliserar ljudnivåmätarens 

reaktion och hur den registrerar olika ljudnivåskiftningar under mättiden (Socialstyrelsen, 

2008). Normalt förekommer olika standardiserade värden för tidsvägningen med olika 

beteckningar, där varje sådan benämning symboliseras av en tidskonstant i sekunder: S 

(slow, standardiserad konstant på 1 sekund), F (fast, standardiserad konstant på 0,125 

sekunder) och I (impuls, standardiserad konstant på 0,035). Vid ljudmätningar är det viktigt 

att en mätare reagerar snabbt och registrerar de snabba växlingar som sker i ljudnivån, vilket 

erhålls med inställningen F. På senare tid har en ny inställning kommit till för att kunna 

registrerar de hastiga impulsljuden som har väldigt snabba förlopp och därför täcks de inte 

med en F inställning på grund av att tidskonstanten inte är tillräcklig. Dessa ljudimpulser 

täcks av mätinställningen ”peak” som har en tidskonstant på mindre än 50 𝜇𝑠 

(Socialstyrelsen, 2008) 

3.3 Bullerpåverkan på människor 
Buller eller oönskadljud påverkar människors hälsa och välbefinnande negativt på olika sätt. 

Det råder stora individuella skillnader hur buller uppfattas och huruvida människor påverkas 

av dessa bullernivåer (Johansson, 2002). Till exempel uppfattas musik i hög volym för vissa 

människor som buller medan för andra som nöje. Enligt miljöbalken ska människor skyddas 

mot störningar som påverkar deras hälsa negativt. Dessutom skall hänsyn tas till människor 
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med skilda uppfattningar och känsligheter för olika bullernivåer. ”Vid bedömningen av om 

en olägenhet i balkens mening föreligger bör enligt regeringens uppfattning hänsyn således 

tas även till personer som är något mer känsliga än vad som kan anses normalt” 

(Miljöbalken, 1997).  Variation för bulleruppfattning är stor mellan människor och orsaken 

till det varierar beroende på grupp och sjukdom (Socialstyrelsen, 2008). Det finns även 

individer som uppges vara känsligare för ljud. Dessa personer kan uppleva buller mer 

irriterande än vad andra gör. Buller är en miljöstörning som påverkar allt fler människor i 

Sverige och andelen som störs och besväras av väg- och spårbunden trafik ökar kontinuerligt. 

De vanligaste bullerpåverkningar är hörselskada, sömnstörningar, störande när människor är 

i samtal, ger upphov till fysiologiska och psykologiska reaktioner och försämrar 

arbetsprestation. Effekter på vila och även forskningsresultat visar att höga bullernivåer ökar 

risken för hjärt-kärlsjukdom (Johansson, 2002). Bullerinverkan på människor beskrivs 

kortfattat i nedanstående rubriker och dessutom återspeglar i figur 1.  

Figur 1 visar olika ljudnivåer i dBA från olika ljudkällor, där människor hör under sin vardag. 

Det visas lägsta ljudnivån (0–10 dBA) som svagast uppfattbara ljud samt den högsta 

ljudnivån som kan uppträda (194 dBA). Ett normalt samtal mellan två personer uppskattas 

mellan 60–70 dBA medan ljudet i närheten av ett jetplan uppskattas mellan 140–150 dBA, 

vilket överskrider smärtgräns för en människors öra. 

 

Figur 1: Illustration av olika ljudkällor (Länsstyrelsen, i Stockholm, 2007) 

Andel människor som besväras av trafiken ökar i Västmanlands län.  I den nationala 

miljöhälsoundersökningen som gjordes år 1999 visas att cirka 8 procent av vuxna störs av 
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trafikbuller i sin bostad (Naturvårdverket, 2013). Denna undersökning gjordes om år 2007 

med samma metod. Resultatet visade en ökning upp till 13,4 procent vilket innebär en ökning 

på cirka 5,4 procent (figur 2). 

Figur 2 visar andelen vuxna (19–81 år) i Västmanlands län som minst en gång per vecka 

besväras av väg- eller tågtrafikbuller i närheten av sin bostad.  

 

Figur 2: Besvär av trafikbuller, Västmanlands län  (Naturvårdverket, 2013) 

Samma undersökning utfördes igen två gånger i ett antal olika län i Sverige både åren 1999 

och 2007. Andra undersökningen utfördes åtta år senare med samma metod. De personer 

som deltog i undersökningen hade varit bosatta Sverige under de senaste fem åren 

(Naturvårdverket, 2013). Figur 3 och 4 visar resultaten från undersökningen i form av grafer. 

 Figur 3 visar andelen vuxna (19–81 år) i olika län, som minst en gång per vecka besväras av 

väg- eller tågtrafikbuller i närheten av sin bostad. Undersökningen visar antal besvärade av 

trafikbuller i olika län år 1999 i Sverige, där Stockholms län, Södermanland län och Uppsala 
län visar de högsta värden i figuren.  
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Figur 3: Antalet besvärade av trafikbuller för olika län (Naturvårdverket, 2013) 

Figur 4 visar andelen vuxna (19–81 år) i olika län (undersökningsår 2007), som minst en 

gång per vecka besväras av väg- eller tågtrafikbuller i närheten av sin bostad. Figuren visar 

att antalet besvärade av trafikbuller har sjunkit anmärkningsvärd för länen Norrbotten, 
Uppsala och Södermanland, däremot en ökning för Stockholms län och Västmanlands län. 

 

Figur 4: Besvär av trafikbuller för olika län (2007) (Naturvårdverket, 2013)  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Bl
ek
in
ge
	lä
n

Da
la
rn
as
	lä
n

Go
tla

nd
s	l
än

Gä
vl
eb

or
gs
	lä
n

Ha
lla
nd

s	l
än

Jä
m
tla

nd
s	l
än

Jö
nk
öp

in
gs
	lä
n

Ka
lm

ar
	lä
n

Kr
on

ob
er
gs
	lä
n

N
or
rb
ot
te
ns
	lä
n

Sk
ån
e	
lä
n

St
oc
kh
ol
m
s	l
än

Sö
de

rm
an
la
nd

s	l
än

Up
ps
al
a	
lä
n

Vä
rm

la
nd

s	l
än

Vä
st
er
bo

tt
en
s	l
än

Vä
st
er
no

rr
la
nd

s	l
än

Vä
st
m
an
la
nd

s	l
än

Vä
st
ra
	G
öt
al
an
ds
	…

Ö
re
br
o	
lä
n

Ö
st
er
gö
tla

nd
s	l
änAn

ta
l b

es
vä

ra
de

 i 
%

År 1999

0

5

10

15

20

Bl
ek
in
ge
	lä
n

Da
la
rn
as
	lä
n

Go
tla

nd
s	l
än

Gä
vl
eb

or
gs
	lä
n

Ha
lla
nd

s	l
än

Jä
m
tla

nd
s	l
än

Jö
nk
öp

in
gs
	lä
n

Ka
lm

ar
	lä
n

Kr
on

ob
er
gs
	lä
n

N
or
rb
ot
te
ns
	lä
n

Sk
ån
e	
lä
n

St
oc
kh
ol
m
s	l
än

Sö
de

rm
an
la
nd

…
Up

ps
al
a	
lä
n

Vä
rm

la
nd

s	l
än

Vä
st
er
bo

tt
en
s	…

Vä
st
er
no

rr
la
nd
…

Vä
st
m
an
la
nd

s	…
Vä

st
ra
	…

Ö
re
br
o	
lä
n

Ö
st
er
gö
tla

nd
s	…

An
ta
l	b
es
vä
ra
de

	i	
%

År	2007



 

 

11 

3.4 Inverkan på sömn 
En av dem vanligaste hälsoeffekterna är att människor störs vid avkoppling och sömn, genom 

att buller påverkar sömndjupet som i sin tur orsakar väckning. Eftersom god sömn är viktig 

för människan kan bullerstörningar ha allvarliga konsekvenser på människors hälsa. 

Känsligheten för sömnstörningar av buller varierar från individ till individ beroende på ålder 

och vanan vid vissa typer av buller (Johansson, 2002). Människors sömnstörningar av buller 

börjar från cirka 30 dBA och mer. Redan vid ljudnivåer från 45 dBA har väckningseffekter 

påvisats (Åkerlöf, 2001). För att undvika sömnstörningar bör vid nybyggnad av bostäder 

strävas efter att den ekvivalenta ljudnivån understiger 30 dBA och den maximala ljudnivån 

inomhus (45 dBA) bör inte överskridas mer än fem gånger per dygn.  

3.5 Inverkan på kroppsfunktioner 
Kroppen kan reagera onormalt vid plötsliga, oväntade eller okända ljud, vilket medför 

”orienteringsreaktion”. Denna reaktion innebär att pulsen och blodtrycket sänks, däremot 

om bullret har en ljudnivå mer än 100 dBA kan pulsen öka istället och kroppen börjar darra. 

Blodflödet i fingrarna minskar och utsatta personer kan svettas mer än vanligt.  

Långvarig bullerexponering kan även orsaka förhöjt blodtryck, utsvettning av adrenalin samt 

muskelspänning (Johansson, 2002). Dessa effekter uppstår när utsatta personer försöker 

bibehålla samma arbetsprestation trots bullerstörningarna.  

3.6 Inverkan på hörsel 
Ett samlingsnamn för allt besvär som buller och höga ljudnivåer orsakar är hörselskador.   

Människans öra är väldigt känslig mot de ljudvågor som färdas igenom hela hörselsystemet, 

från ytterörat förbi mellanörat och ända till innerörat där trumhinnan sätts i vibrationer. 

Ljudvågorna omvandlas till signaler i hörselnerven som sedan når hjärnan och därmed tolkas 

som störande eller roande beroende av frekvens och exponeringstid (Johansson, 2002). 

Enligt (Socialstyrelsen, 2008) kan variation av bullerexponering ha en mildare påverkan på 

hörselsystemet än en kontinuerlig exponering men i vilket fall drabbas förr eller senare 

hörselorganet av bullerexponeringen. Detta kan leda till direkt fysisk skada på innerörat, 

tillfällig hörselnedsättning (vid kraftig/obehaglig bullerexponering) eller olika typer av 

reflexer och sekundära reaktioner som uppträder i samband med hjärnans tolkning av 

signalerna från hörselnerverna. Andra symptom som kan uppkomma i samband med 

kontinuerlig bullerexponering är tinnitus som upplevs i form av susningar i örat samt 
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hyperacusis som innebär förvrängningar av ljudupplevelse och extra känslighet. Risken för 

dessa symptom varierar bland individer men normalt uppvisar att en långvarig och stadig 

exponering av bullernivå omkring 75–85 dB vägd med A-filter medför en stor risk för 

hörselskada. Däremot är risken inte lika stor vid en ekvivalent ljudnivå omkring 75 dB vägd 
med A-filter (Socialstyrelsen, 2008). 

Hörselnedsättning är den mest förekommande permanenta skadan orsakad av höga buller 

och ljudnivåer. En sådan skada inverkar negativt på människors sociala förmåga att uppfatta 

tal från omgivningen. Svårigheten ökar ju mer bullrig omgivningen är. Enligt 

(Socialstyrelsen, 2008) finns i Sverige över en miljon människor som har någon form av 

hörselnedsättning, av dessa använder cirka en tredjedel hörselapparat och omkring tio 

procent av hela Sveriges befolkning har en sådan hörselskada som medför sociala svårigheter 
i samband med taluppfattning.  

Tinnitus är ytterligare ett symptom som drabbar människor i form av susningar och pipande 
ljud. Dessa ljud existerar sällan i verkligheten vilket innebär att de förekommer inne i örat.  

3.7 Inverkan på uppmärksamhet 
Tiden för att en människa ska bevara en oavbruten uppmärksamhet är begränsad. Detta blir 

vanligare vid ökad monotoni (enformighet) i arbetet eller ökad trötthet. För personer som 

utsätts för buller ökar risken för problem med ouppmärksamhet (Johansson, 2002). 

3.8 Inverkan på arbetsprestation och inlärning 
Bullers döljande effekter påverkar de arbetsuppgifter som kräver noggrannhet, särskilt vid 

uppfattning för människors tal eller ljudsignaler. Vid starka, långvariga och varierande 

bullernivåer ökas stress hos människor, vilket i sin tur försämrar arbetsprestation på grund 

av felreaktioner. Detta påverkar även de arbetsuppgifter som ställer stora krav på minne och 

koncentration för att till exempel ha koll på fler informationskällor samtidigt. Dessutom har 

buller negativa effekter på arbeten som kräver information i form av texter. I bullriga miljöer 

är det svårt att få grepp på sammanhanget i en text även om detaljerna uppfattas riktigt. De 

negativa effekterna på koncentration blir större med högre bullernivåer och ju mer 

varierande bullret är.  

Oönskade lågfrekventa ljud leder till trötthet som orsakar försummad information under 

utförande av arbeten. För att bibehålla arbetsprestationen krävs det större ansträngningar än 
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normalt, vilket leder till att människor måste anstränga sig mer. Större påfrestningar i 

arbetet lönar inte sig i längden eftersom presentationsförmåga försämras efter en viss period 

och till slut kan en hög frånvaro upplevas som en viktig trivselfaktor (Johansson, 2002). 

4 GRÄNSVÄRDEN OCH RIKTLINJER  

Följande kapitel beskriver de riktvärden som gäller för ny- och ombyggnation samt för 

befintliga byggnader. Dessa värden har antagits för att främja människors vardag. De 

myndigheterna som ligger till grund för dessa värden är Boverket, Arbetsmiljöverket och 
Socialstyrelsen (Lagerkvist, 2013).  

4.1 Riktvärden  
Riksdagen har antagit riktvärden i samband med andra myndigheter som Boverket, 

Naturvårdsverket, trafikverket med flera. Dessa värden utgör en form av vägledning som 

redovisar olika sorters tröskelvärden för buller utomhus vid bostäder från väg- och 

järnvägstrafik. Dessa värden bör tillämpas för att erhålla en god och acceptabel miljö trots 

oljudet som bullerkällor orsakar. Avsikten att tillämpa dessa bullervärden har sin grund i att 

undvika fara på människors hälsa och säkerhet som senare kan komma att leda till allvarliga 

indikationer på deras levnadssätt (Socialstyrelsen, 2008). Från och med 2 januari 2015 ska 

bullervärden vid behov anges i planbeskrivningen till detaljplanen enligt plan- och bygglagen. 

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spårtrafik, vägar och flygplatser i 

bostadsområden. Beslutet gör det möjligt för kommuner att förhålla sig rätten att fastlägga 

planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller. Denna lag kom till på grund av 

att en tillsynsmyndighet inte kan påverka bullervärdena vid senare prövningstillfälle enligt 

miljöbalken (Boverket, 2015).   

4.2 Svenskstandard för ljudklassning av bostäder 

Byggforskningsrådet, BFR presenterade det kompletta förslaget till bostäders ljudklassning i 

”Ljudguiden” 1992. Därefter en svensk standard (SS 02 52 67) för ljudklassning av bostäder 

fastställdes 1998 (Åkerlöf, 2001). Enligt SS 02 52 67 finns det fyra olika ljudklassningar: 
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 Ljudklass D 

Ljudklass D är avsedd att tillämpas när det är låg krav på arbetsmiljön och när ljudklass C 

inte kan uppnås till exempel vid ombyggnadsprojekt. Dessutom motsvarar ljudklassen 
förhållanden som kan förekomma i gamla stenhus.  

 Ljudklass C  

Ljudklassen överensstämmer i måna fall med praxis för byggnader med god ljudmiljö 

dessutom är avsedd att klara minimikravet i svenska byggnader. 

 Ljudklass B 

Denna ljudklass tillämpas om god boendemiljö eftersträvas och är bättre än standard 

ljudklassen C. Det finns tillgängliga och i princip billiga system samt produkter för att uppnå 

detta krav.  

 Ljudklass A 

Vid strävan efter mycket goda förhållanden kan ljudklass A tillämpas och motsvarar en 

mycket hög ljudstandard inom ramen för existerande teknologi.  

Tabell 4 visar olika värden i dBA för olika ljudklasser. Till exempel för ljudklass C- byggnader 

ska den ekvivalenta (kontinuerliga) ljudnivån inomhus för bostadsrum, fritidsbostad, 

vårdlokaler, hotell och undervisningslokaler inte överskrida 30 dBA nattetid samt den 

maximala ljudtrycksnivån (45 dBA) får endast överskrida fem gånger per natt. 
Anmärkningsvärt gäller riktvärden med stängda fönster och öppet uteluftsdon.  

Tabell 4: Ljudnivå inomhus, enligt svensk standard (Åkerlöf, 2001) 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, 𝑳𝒑𝑨 och 
𝑳𝒑𝑨	𝑭𝒎𝒂𝒙 

Utrymme Typ av krav Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C Ljudklass D 

Bostadsrum 
𝑳𝒑𝑨 22 dBA 26 dBA 30 dBA 34 dBA 

𝑳𝒑𝑨	𝑭𝒎𝒂𝒙+ 37 dBA 41 dBA 45 dBA 49 dBA 

Kök 𝑳𝒑𝑨 27 dBA 31 dBA 35 dBA 39 dBA 
1) Värdet, 𝐿-.	/012 får överskridas 5 gånger per natt (22.00–06.00). 
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Tabell 5 visar olika värden i dBA för olika ljudklasser utanför bostadsrummen i varje lägenhet 

dessutom i uteutrymmen i direkt anslutning till lägenheten (balkong).  Utrymmen utanför 

bostadsrummen har två olika typer av krav, den ekvivalenta samt den maximala 

ljudtrycksnivån. Medan för balkonger är det bara krav på den ekvivalenta ljudnivån. Detta på 

grund av att kravet för uteplatser som lekplatser och samlingsplatser utomhus har andra 

regler gällande ljudnivån. Vid uteplatser gäller riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent 

ljudtrycksnivå beräknad för ett trafikårsmedeldygn utan hänsyn till fasadreflektion; och 60 

dBA dygnsekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad. När det gäller den maximala ljudtrycksnivån 

utomhus på uteplats räknas riktvärdet till 70 dBA, beräknad av det mest bullrande fordon. 
Värdet får endast överskridas fem gånger per trafiktimme från 06:00 till 22:00. 

Tabell 5: Ljudnivå utomhus, enligt svensk standard (Åkerlöf, 2001) 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, 𝑳𝒑𝑨 och 
𝑳𝒑𝑨	𝑭𝒎𝒂𝒙 

Utrymme Typ av krav Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C Ljudklass D 

Utanför minst 
hälften av bo-
stadsrummen i 
varje lägenhet 

𝑳𝒑𝑨 46 dBA 50 dBA 54 dBA 58 dBA 

𝑳𝒑𝑨	𝑭𝒎𝒂𝒙+ 51 dBA 55 dBA    

På minst ett 
uteutrymme/ 
balkong i 
anslutning till 
lägenheten 

𝑳𝒑𝑨 46 dBA 50 dBA 54 dBA 58 dBA 

1) Värdet, 𝐿-.	/012 får överskridas 5 gånger per natt (22.00–06.00) 

Observera att nya regler om trafikbuller vid bostadsbyggnader (tabell 6) börjar gälla från och 
med 1 juli 2017. Denna lag tillåter riktvärde för nyproduktion öka från 55 dBA till 60 dBA 
(SKL, 2017).  

Tabell 6: Riktvärden för väg- och spårburentrafik (Länsstyrelsen, i Stockholm, 2007) 

 Vägtrafik Spårburen trafik 

Dygnsekvivalent nivå utomhus (vid fasad) 55 dBA –  

Dygnsekvivalent nivå vid uteplats –  55 dBA 

Maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 70 dBA 

Dygnsekvivalent nivå i bostadsområdet i övrigt – 60 dBA 
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4.3 Definitioner som bör gälla  
Enligt Trafikverket bör följande definitioner av riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller gälla 

vid planering för både ny- och ombyggnad av bostäder och infrastrukturläggningar. 

 Bostadsrum 

Alla rum i permanentbostäder och fritidshus som anses för sömn, vila och vardaglig samvaro 

definieras som bostadsrum, där en låg bullernivå eftersträvas.  

 Rum för vård 

Här avses också rum för sömn, vila och vardaglig samvaro där vistelse sker i en 
vårdinrättning och även strävan efter en låg bullernivå.  

 Rum för undervisning 

I sådana rum bedrivs undervisningar där en låg bullernivå eftersträvas.  

 Uteplats 

Uteplatser är områden eller yta som ligger i direkt anslutning till bostadshus, fritidshus eller 

vård- och undervisningslokaler. Exempel på sådana ytor är altan, balkong och terrasser, där 

en låg bullernivå eftersträvas. 

4.4 Vad gäller när det finns flera bullerkällor?  
För att skapa en acceptabel ljudmiljö där det finns fler bullerkällor med andra 

miljöstörningar bör höga krav ställs på åtgärder, eftersom störningen är förhöjd. Just därför 

bör beräkningar för fasadisolering beakta bullernivåerna av alla trafikslag gällande både den 

ekvivalenta och maximala ljudnivån (Boverket, 2004).  

4.5 Vad gäller för uteplats och balkong? 
Varje bostad bör ha möjlighet till en privat eller gemensam uteplats eller en balkong med en 

god ljudmiljö. Detta genom att antingen balkongen eller uteplatsen måste klara riktvärdena. 

Dessa utrymmen accepteras inte som uteplatser om de är helt inglasad för att uppnå 
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riktvärdena. I enskilda fall är det tillåtet med hälften eller trefjärdedels inglasning av balkong 
eller uteplats som åtgärd för bullerbegränsning (Boverket, 2004).    

4.6 Vad är tyst och ljuddämpad sida? 
”Tyst sida i urban bostadsbebyggelse är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre 

än 45 dBA (frifältsvärde, med sambandet + 3 dBA två meter från fasad och +6 dBA intill 

fasad) som en totalnivå – d.v.s. det sammanlagd a ljud et från olika källor t.ex. trafik, fläktar 

och industri. Den tysta sidan bör därutöver vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på” 

(Boverket, 2004). En ”tyst sida” efterkrävs alltid när ljudnivån på trafiksidan är mer än 55 

dBA. Den tysta sidan ska ha en ekvivalent ljudnivå lägre än 45 dBA vid fasad och uteplats, 

annars ska en ljuddämpad sida kunna skapas eller garanteras med en ekvivalent ljudnivå 
mellan 45–50 dBA (Boverket, 2004). 

4.7 Avsteg från riktvärdena 
Hälsoeffekterna är avgörande för avsteg från riktvärdena, vilket ska endast vid undantagsfall 

accepteras. Dessutom sätts tydliga gränser för hur stora avsteg från riktvärdena kan tillåtas. 

Detta genom att tillämpa en övre gräns för hur mycket det får bullra från källan samt ställa 
krav på existens av en ”tyst sida” för vila och avkoppling (Boverket, 2004). 

 Underlag för beslut om avsteg 

Tydliga motiv bör finnas för val gällande att bygga bostäder i bullerutsatta områden och inte 

på en annan plats. Det krävs särskilda krav vid utförandet av avsteg från riktvärdena, till 

exempel ett utförligt beslutsunderlag med en distinkt konsekvensbeskrivning skall redovisas, 

dessutom en sammanbunden handlingsplan som uppvisar åtgärder mot buller. I 

beslutsunderlagen ingår en beskrivning av ljudmiljön och konsekvenserna för både ett 

kortsiktigt och en långsiktig bullerdämpande åtgärd för de boende. De kortsiktiga åtgärderna 

vidtas vid inflyttning och de långsiktiga innefattar bullerdämpande åtgärder i efterhand 

enligt handlingsplanen, vilket är både arkitektonisk- och tekniska åtgärder. Ljudnivån bör 

avvägas mot andra faktorer samt jämföras med andra intressen. Det är väsentligt att beskriva 

vilka långsiktiga överväganden görs angående samhällsutvecklingen. Målen för ljudmiljön 

bör utredas och uppfyllas för staden som helhet (Boverket, 2004). 
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 När är det acceptabelt med avsteg? 

Det bör finnas skäl för att kunna motivera avsteg från riktvärdena. Dessa avsteg görs i 

samband med tillkomst av nya bostäder. Ett av skälen är att det bör finnas ett dokumenterat 

behov av att bygga nytt som inte är möjligt att tillgodoses på annan mindre bullerutsatt plats. 

Dessutom ska tydliga fördelar påvisas för den långsiktiga samhällsutvecklingen. För det bör 

kommuner bedriva ett arbete gällande hälsoeffekter orsakade av buller. Dessa effekter riktar 

sig på både befintliga och nytillkommande bostäder. Avvägningar som innebär avsteg från 

bullerriktvärdena tas i bruk vanligen vid tillägg av befintlig bebyggelse i tätorter, centralt i 
städer, bebyggelse av stadskaraktär med mer (Boverket, 2004). 

 Vilka avsteg kan göras? 

Ljudkvalitén inomhus ska alltid uppfylla kraven. Nya bostäder ska inte accepteras om den 

dygnsekvivalenta- och den maximala ljudnivån överskrider riktvärden (se tabell 4). Om 

ljudnivån överstiger dessa värde måste åtgärder vidtas vid bullerkällan innan produktionen 

påbörjar. Åtgärderna innefattar till exempel tystasfaltbeläggning, hastighetssänkningar, 

skärmar med fler. Nya lägenheter där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 

dBA ska endast vid undantagsfall accepteras med villkoret att en tyst sida bör finnas med 

högst 45 dBA vid fasad. Ibland kan det finnas motiv för avsteg från riktvärdena till exempel i 

stora städernas centrala delar. Sådana särskilda fall bör återvändas till 

konsekvensbeskrivningar, den maximala utformningen och kompensationsåtgärder. Enligt 

(Boverket, 2004) har en exempelsamling sammanställts för att finna goda helhetslösningar 

som anses gynna dagens bullerproblem i samband med bebyggelse intill trafikerade och 

bullerexponerade byggnader (Boverket, 2004). Avsikten med denna exempelsamling är att 

finna goda möjligheter att lösa förekommande bullerproblem beroende på vilka riktvärden 

som gäller och vilka avsteg som får göras. Exempelsamlingen graderas enligt tre modeller 

(typexempel Grön, Gul och Röd) som är specificerade efter dess goda ljudreducerade 
åtgärder, se figur 5, 6 och 7. 

Figur 5 visar ”grön” renodlat exempel för hantering av riktvärden, vilket symboliseras av en 

konsekvent utformad bebyggelse som placeras med hänsyn till minskad bullerexponering. 

Bebyggelsen utmärks genom dess centrala läge samt genom att ha samtliga balkonger, 

uteplatser och flertalet boningsrum mot gården (motsvarar tysta sidan). Mot den exponerade 

sidan där bullernivån stiger upp till 65 dBA, förekommer hög fasadisolering med ljudklass B. 

I Gröna bebyggelse förekommer utformningen med väl genomtänkta lösningar även i hörn 
och gavlar.  
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4.7.3.1. Typexempel Grön 

 

Figur 5: Typexempel ”grön” (Boverket, 2004)  

 

Figur 6 visar ”gul” renodlat exempel för hantering av riktvärden. Exemplet symboliseras av 

byggnader som inte är optimalt utformade med hänsyn till omgivningsbuller. Byggnader i 

detta typexempel exponeras av buller från flera håll. Många av lägenheterna har flera av 

boningsrummen mot den bullriga sidan som utgör 55–65 dBA, vilket inte uppfyller kraven. 

Dessa byggnader saknar oftast en innergård helt eller delvis. I detta falla är inglasade 

balkonger en vanlig åtgärd att vidta för att minska bullernivån. Inglasade balkonger är ett 
möjligt alternativ i detta fall. 

4.7.3.2. Typexempel Gul 

 

Figur 6: Typexempel ”gul” (Boverket, 2004) 

Figuren 7 visar ”röd” renodlat exempel för hantering av riktvärden. Typexempel ”röd” utgör 

den lägsta genomtänkta lösningen beträffande bullerproblematiken. Därför accepters inga 

som helst avsteg på grund av att det redan råder dålig ljudmiljö från flera trafikslag. Dessa 

byggnader är vanligen enkelsidiga och ligger mot trafiksidan, vilket saknar oftast en tyst- 
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eller ljuddämpande sida.  Denna typ av bebyggelse saknar planbestämmelser som styr 
bullerkraven eller så anges endast krav för fasadisolering.  

 

4.7.3.3. Typexempel Röd: 

 

Figur 7: Typexempel ”röd” (Boverket, 2004) 

4.8 Reducerande åtgärder 

 Tystasfalt 

Beläggningstypen på bilvägar påverkar bullernivån. Bullerdämpande beläggningar till 

exempel ”dränasfalt” minskar bullret med cirka 3–6 dBA till skillnad mot en vanlig 

asfaltbeläggning, dock minskar skillnaden vid slitage av beläggningen. En 

dränasfaltbeläggning fungerar för både låga och höga hastigheter (Trafikverket, 2004-2005). 

 Avstånd, markyta, Topografi och vegetation 

Buller minskar med ökat avstånd från bullerkällan. För varje fördubbling av avståndet 
minskar den ekvivalenta ljudnivån med cirka 3 dBA och den maximala ljudnivån med 6 dBA.  

Figur 8 visar att markytan parallellt med avstånd har en stor betydelse gällande minskning av 

buller. Mjukmark (åkermark, skog, gräs) dämpar ljud, medan hårdmark (asfalt, grus) sprider 

ljudet och ger ingen ljuddämpning. 50 meters mjukmark minskar bullernivån med 7 dBA 

bortom avtagandet från avståndsdämpningen. Topografin är ytterligare en faktor som 

dämpar buller.   Till exempel om vägen ligger på 2 meters bank med 50 meters avstånd från 

bullerkällan ökar bullernivån med 4 dBA jämfört med en plankmark.  Däremot en 2 meters 

djup skärning minskar bullernivån med 5 dBA på 50 meters avstånd. Vegetation, snö och 
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luftfuktighet bidrar också med ljuddämpning i mindre mån. Vegetation på 100 meters 
avstånd minskar bullernivån endast med 1–2 dBA (Trafikverket, 2004-2005). 

 

Figur 8: Avtagandet av ljudnivån (Trafikverket, 2004-2005) 

 Bullervallar och bullerskärmar 

Vallar och skärmar används när det inte går att dämpa bullernivån med andra metoder. 

Bulleravskärmningar (bullervallar och bullerskärmar) skall vara täta och bryta siktlinje 

mellan källan och mottagare. Dessutom skall det vara tillräcklig höga, stabila och breda i 

horisontalled. En 2 meters hög bullerskärm som är placerad nära vägen(bullerkällan) och 

täcker hela siktvinkeln ger en bullerdämpning på 10 dBA även om det är hårdmark mellan 

väg och bebyggelse. Bulleravskärmningar bör tillverkas av material som både klarar av den 

rekommenderade lutningen och som lätt kan underhållas. Kostnader för bullerskärmar 

varierar med utformning och grundläggningsförutsättningar. Det kan vara mellan 2500 

kr/m2 till 5000 kr/m2. Kostnad för drift och underhåll av bullerskärmar uppskattas till 10 
kr/m2 och år (Trafikverket, 2004-2005). 

 Störningsbegränsade åtgärder 

När det är svårt att minska bullernivåerna vid bullerkällan finns det möjlighet att ändra 

lokalanvändningar från bostäder till industriverksamheter (vid extrema fall). En annan 
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lösning är placering av byggnader gentemot bullerkällan, vilket bland annat kan innebära att 
placera sovrummen på den tysta sidan av byggnaden (Trafikverket, 2004-2005).  

 Fasadåtgärder 

Fasadåtgärder är i många fall aktuella särskilt när det är svårt att reducera bullernivåerna 

med avskärmningsåtgärder. I de flesta fall är det fönster, ytterväggar, samt placering av 

uteluftdon som är avgörande. Ett bra 3-glasfönster med god tätningsförmåga mellan karm 

och vägg ger en dämpning på cirka 30 dBA. Med speciella bullerreducerandefönster nås en 

reduktion på 35 dBA. I höga bebyggelser intill trafikerade vägar behövs både fasadåtgärder 

och avskärmningar för att klara ljudkraven inomhus i de högre våningarna (Trafikverket, 
2004-2005). 

Figur 9 visar olika bulleråtgärder som reducerar ljud i olika situationen. Dessa åtgärder bör 

tänkas till vid utförande ur estetiska synpunkter. När det gäller bulleravskärmningar ska 

skärmens höjd, material, utformning och färg variera för att minska monotonin. Detta ger en 

bra upplevelse för trafikanterna. Vegetation används även som variation på bullerskärmar; 

dock ska hänsyn tas till trafikanter som rör sig i höga hastigheter och inte kan uppfatta 

utformningen i detalj, utan bara upplever de i stora drag (Trafikverket, 2004-2005).

 

Figur 9: Reducerande bulleråtgärder (Trafikverket, 2004-2005)  
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4.9 Faktorer som påverkar bullernivån  
Trafikmängd påverkar bullernivån, till exempel en fördubbling av trafiken innebär en 

bullernivåökning med 3 dBA. Tungtrafik (tunga fordon) bullrar mer än personbilar, 

skillnaden rör sig kring cirka 10 dBA. Det är inte bara mängd- eller tungtrafik som ökar 

bullrandet, även hastighet påverkar buller. En hastighöjning från 50 till 70 km/h ger en 

bullerökning med 4 dBA. En ytterligare ökning till 90 km/h respektive 110 km/h ökar 

bullernivån med 3 dBA vardera. Det finns likaså andra faktorer som påverkar bullernivån 

som motorbuller, vägens lutning (varje procentlutning ger en bullerökning med cirka 0,5 

dBA) och korsningar där fordon stannar och sedan accelerera vilket ger en ökad 
bullerstörning (Trafikverket, 2004-2005). 

4.10 Upplevelse av dB 

Tabell 7 visar att en ljudnivåökning med 3 dBA inte ger en märkbar skillnad för det 

mänskliga örat. Däremot en ökning med 8–10 dBA upplevs ljudet mycket högre eftersom 

örat fungerar logaritmisk. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av en ökad ljudnivå är 

frekvensinnehåll och inlärningseffekt. Det är lättare att märka nivåskillnader med höga 
ljudfrekvenser.  

Tabell 7: Förändring av ljudnivåer och skillnadsupplevelsen (Lagerkvist, 2013) 

Förändring av ljudnivå i 
(dBA) Subjektiv upplevelse av ändringen 

3 Knappt märkbart 

5 Märkbar skillnad 

10 Dubbelt (eller 1/2) så högt 

15 Stor förändring 

20 Fyra gånger (eller 1/4) så högt 
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5 REFERENSOBJEKT  

5.1 Nordanby äng, Västerås  

 

Figur 10: Plankarta över Nordanby äng (Västerås Stad, 2008) 

 Områdets beskrivning  

Nordanby äng är beläget i Västerås norra del. Området ligger väster om Bergslagsvägen, 

söder om norrleden och sydväst om Nordanbymotet. Nordanby äng som planeras bebyggas 

omfattar cirka nio hektar och är ett övergångsområde mellan bostäder i Nordanby samt 

handel och verksamheterna i Tunbytorp och Stenby. området påverkas av bullerexponering 

från bland annat riksvägen 56 mot Sala samt Bergslagsvägen som antas vara en av stadens 

stora trafikleder. Syftet med projektet är att bygga nya attraktiva familjebostäder, mindre 

lägenheter i flerbostadshus samt radhus i området. Bebyggelse i området är förslagna med att 

utformas som punkthus och skivhus, dels för att ge ett landskapsintryck för de resande från 

trafikleden och dels för att skapa ett skydd mot vägtrafikbuller till en viss mån (Västerås Stad, 

2008). 

 Riktvärden  

Enligt ÖP 54, för Västerås tätort gäller riktvärden som ska beaktas vid nybyggnation av 

bostäder. Buller från trafikleder ska vara 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 55 dBA 

ekvivalentnivå vid fasad utomhus samt 70 dBA maximalnivå vid parker och uteplatser i 
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anslutning till bostaden. Dessa riktlinjer uppfylls i samband med arkitektoniska lösningar 

som bulleravskärmning med höghus och dess placering mot bullerkällorna samt genom 

tekniska lösningar som placering av luftventiler.  Utformningen av bebyggelserna gör det 

möjligt att uppnå de optimala värden för bullernivå som nämndes tidigare. I nuläget en del 

lägenheter som förkommer högre upp i de skivhus närmst Bergslagsvägen i våningsplan 3–5 

samt våningsplan 5–6 i öster har en ekvivalent ljudnivå på 65 dBA och 60 dBA vid fasad. 

Dessa måste kompletteras med speciell utformning (se figur 11) för att uppnå optimala 
riktvärden (Västerås Stad, 2008).  

 Lösningar för ett sunt byggande 

Riktlinjerna uppfylls med hjälp av bullerdämpande vallar och skärmar, genomtänkta val för 

fönster, ytterväggar, samt placering av uteluftdon. Dessutom kombinerades lösningar med 

placering av boningsrummen mot den tysta sidan. Målet är att minst hälften av dess rum ska 

placeras mot den tysta sidan. Huset närmst Bergslagsvägen är byggt i högre omfattning för 

att funka som bullerskydd mot trafikleden (Västerås Stad, 2008)(se bilden nedan, figur 11).

 

Figur 11: Byggnad- och placeringsutförande, Nordanby äng (Bostad AB Mimer, 2017) 
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5.2 Tunet, Södertälje 

 

Figur 12: Planområde, Tunet 5 m.fl. (Södertälje kommun, 2016) 

 Områdets beskrivning  

Området som planeras bebyggas är ca 0,6 hektar och avgränsas av Mossvägen i norr, i öster 

av ett villabebyggt område, Rimfrostvägen i söder samt E4/E20 i väst. Området ligger cirka 

två kilometer öster om Södertälje och åttahundra meter nordväst om Östertälje. I det 

förslagna området ska fem mindre flerfamiljehus byggas i två våningar, vilket består av totalt 

tjugoåtta nya lägenheter. I området finns en god kollektivtrafikförbindelse i form av 

pendeltåg och bussar (Södertälje kommun, 2016). 

 Riktvärden  

Likt alla andra projekt måste riktvärden för buller uppfyllas för att erhålla en god ljudnivå. 

Förordningen (SFS 2015:216, 2015) om trafikbuller vid bostadsbyggnader" som började gälla 

i juni 2015 är den som gäller för nybyggnation av bostäder, vilket är 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad samt 70 dBA maximal ljudnivå vid park/uteplats i anslutning till 

bygganden (Södertälje kommun, 2016). Där dessa riktvärden överskrids gäller tillämpningar 
som anges i kapitel 5.2.3. 
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Figur 13: Planförslag på utformning av bebyggelser (Södertälje kommun, 2016) 

 Lösningar för ett sunt byggande   

Figuren ovan beskriver planförslag på hur byggnaderna i området kan utföras för att erhålla 

en god ljudmiljö från de omgivande bullerkällorna. Den gulmarkerade bebyggelsen (figur 13) 

ligger närmast E4/E20 och är den enda som har cirka 56–60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad som vetter mot motortrafikleden. Problemet löses med att åstadkomma en ekvivalent 

ljudnivå på 55 dBA på byggnadens östra sida där också minst hälften av boningsrummen 

vetter mot. Dessutom är planområdet ska omringas med ett bullerskydd på sex meter 

bestående av bullervall. Fasaderna isoleras så att de ger en ljudisolering klass B inomhus 
enligt Boverket byggregler (BBR) (Södertälje kommun, 2016). 
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5.3 Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga 
Figur 14 visar en orienteringskarta över timotejen, där röd markering symboliserar 
exploateringsområdet. 

 

Figur 14: Orienteringskarta över planområdet Timotejen (Stadsbyggnadskontoret, 2017) 

 Områdets beskrivning  

Timotejen är belägen i södra delen av området Telefonplan. Hela området som planeras 

bebyggas är starkt exponerat av höga bullernivåer från E4/E20 (Södertäljevägen). I 

planområdet planeras en omvandling från industri och kontor till bostäder. I översiktsplanen 

utpekas området som en del av de centrala delarna i Västberga. Planområdet omfattar 

ungefär 3,4 hektar och ligger cirka 400 meter från tunnelbanestationen. Totalt innefattar 

projektet 930 lägenheter. Utformningen på byggnaderna varierar både i storlek och i 

omfattning mellan två till tretton våningar (Stadsbyggnadskontoret, 2017). De lägre 

byggnaderna är avsedda att utformas med terrasindragning och mindre uppbrutna kvarter 
för att skapa en människlig skala på byggnadsutformningen.  

 Riktvärden  

Eftersom området utsätts för höga bullernivåer ska riktvärden för dessa anges i 

planbestämmelserna för att försäkra att tillåtna värden inte överskrids. I området bedöms 

trafikbullernivåerna uppgå till ett ekvivalent värde på 70 dBA vid fasad mot E4/E20 
(Södertäljevägen) (Stadsbyggnadskontoret, 2017). 
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 Lösningar för ett sunt byggande   

En skyddad innergård tillskapas innanför den storskaliga avskärmande bebyggelsen mot 

E4/E20 (figur 15). Minst hälften av boningsrummen ska vara mot den tysta sidan där 

ljudnivån får högst vara 55 dBA ekvivalent för varje lägenhet.  Vibrationsdämpande åtgärder 

behövs i området. Välgenomtänkta val av fönster och placering av uteluftsdon förslagna så att 

ljudklass B kan erhållas inomhus. Balkongerna ska förses med täta räcken och 

ljudabsorbenter i tak vilket minskar ljudnivån på gård och bakomliggande fönster. Vissa 

balkonger som inte uppfyller kraven för riktvärden förses med bullerskyddsskärm från golv 

till tak. Byggnaderna mot vägbanan utförs med nivåskillnad på 6 meter mellan vägbanan och 

bebyggelsen för att minska bullernivåerna. Dessutom uppförs på delar längs med vägbanan 

en cirka 5 meters hög bullerskärm som också sträcker sig femtio meter i längd för att 
avskärma området mot vägbanan (Stadsbyggnadskontoret, 2017).  

 

Figur 15: Visar lösningsförslag för planområdet Timotejen längs med motorvägen (E4/E18), där 
området exponeras av höga bullernivåer. (Stadsbyggnadskontoret, 2017) 
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6 DEN AKTUELLA STUDIEN 

6.1 Beskrivning av Kopparlunden 
Kopparlunden är belägen öster om stadskärnan i Västerås. Området är cirka 26 hektar stort 

och sträcker sig längs med E18 mot norr, omringas i öster av järnvägen, i söder av pilgatan 

samt i väster av Östra Ringvägen och Kopparbergsvägen. I nuläget och efter att staden har 

vuxit och utvecklats har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. Ett område som är 

direkt intill stadskärnan och centralstationen. Området präglas av den växande 

industrihistoria som utvecklades i slutet av 1880-talet fram till 1990 talet där bland annat 

nordiska metallaktiebolaget, Nordic Brass, Outokumpu Copper samt svenska metallverken 

haft sina verksamheter (Västerås Stad, 2016). Många av de byggnaderna står fortfarande kvar 
i Kopparlunden i ett ganska bra skick.  

 

Figur 16: Kopparlundens läge i Västerås (Västerås Stad, 2013) 
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 Beskrivning av mätpunkterna i förhållande till området 

De rödmarkerade prickarna i figur 17 symboliserar mätpunkterna för bullermätningen och 

dess avstånd till mitten av vägbanan. Eftersom mätningsfältet omringas av en järnväg och en 

motorväg så valdes punkterna med hänsyn till bestämmelser enligt (MBR , 2008 ) se tabell 2. 

Punkt 1,2 och 3 ligger 40 m ifrån E18 (med hänsyn till bestämmelser från MBR2008 som 

återges i figur 24). Punkt 4 ligger 120 meter från E18. Dessa avstånd definieras från mitten av 
E18. 

 

Figur 17: Beskrivning av mätpunkterna i förhållande till området, Kopparlunden 

Figuren 18 visar bilder på mätpunkt 1 och 3. Mätpunkterna har en mindre avskärmning av 

byggnader än mätpunkt 2 och 4 i figur 19. Båda mätpunkterna har ett avstånd på 40 meter 

från vägbanans mittfält som karaktäriseras av en hård asfalterad yta. Höjdskillnaden mellan 

bullerkällan (E18) och mätpunkterna är ungefär 1,5 – 2,5 meter.  

 

Figur 18: Mätpunkt 1 till vänster (mitt emot ABB) och mätpunkt 3 till höger 

I figur 19 visas mätpunkt 2 och 4 som har samma position men olika avstånd till bullerkällan, 

där de röda ringarna indikerar bullerkällan (E18). Mätpunkt 2 (bilden till vänster) ligger 40 

meters avstånd från mitten av vägbanan samt mätpunkt 4 som ligger 120 meter från 
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mittenvägbanan. Båda mätpunkterna karaktäriseras av en hårdasfalterad yta samt avskärmas 
med stora tegelbyggnader. 

 

Figur 19: Mätpunkt 2 till vänster och mätpunkt 4 åt höger 

Figur 20 visar en verklig bild över Kopparlunden samt en indikation om mätpunkter i 

blåfärgade prickar. De tre första prickarna i figur nedan representerar mätpunkt 1,2,3 som 

ligger 40 meter från mitträcket av E18. Den fjärde punkten representerar mätpunkt 4 som 

ligger 120 meter från mitträcket av E18.   

 

Figur 20: Flygbild över Kopparlunden (Västerås Stad, 2013) 
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 Egna mätningar av buller 

Mätningarna utfördes under olika vardagar (20 april till 12 maj, 2017) mellan klockan nio på 

förmiddagen till femton på eftermiddagen i området Kopparlunden nära E18. Tanken med de 

valda tiderna var att undvika rusningstrafiken. Detta för att undvika stopp i trafiken som i det 

här fallet inte är av intresse eftersom det bidrar till låga värden som inte stämmer överens 

med större delen av dagen. Mätningarna gjordes på fyra olika punkter och utfördes i tio 

mätserier som varade i fem minuter vardera. Mätningarna utfördes två olika höjder för att 

erhålla en bättre uppfattning av den stigande variationen av bullernivåerna som ökar i takt 

med höjden. Höjderna valdes till två- och fem meter. Totalt gjordes 70 mätningar som 

sammanställdes under kapitel 7.1.1 och beräkningarna redovisas under kapitel 7.1.2. 

Avståndet mellan de första tre mätpunkterna (punkt 1–3 enligt figur 17) och E18 är 40 meter 

och avståndet för punkt 4 från E18 (se figur 17) är 120 meter. Vägbanan som mätningarna 

gjordes mot bestod totalt av fyra körfiler, vilket innebär två åt varje håll. Enligt trafikverket 

beräknas årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för området till cirka 31 250 fordon/ dygn varav 11 

procent är tunga fordon och medelhastigheten är 80 km/h.  

Egna beräkningar 

 Egna beräkningar av buller 

Beräkningarna är baserade på egna bullermätningar. För att hitta den beräknade ekvivalenta 

ljudnivån baserad på det årsgenomsnittliga trafikförhållandet (𝐿.34,0316,789) används den 

ekvivalenta ljudnivån (𝐿.34,0316,;99) som uppmättes på fält. På så sätt har egna mätningar 

bidragit till slutresultatet av beräkningarna som baserats på bland annat avstånd, 

trafikmängd, avskärmning och den aktuella hastigheten. Den aktuella hastigheten används i 

ekvationen för de teoretiska utgångsvärdena för både lätta fordon och tunga fordon. 
Trafikflödet används vid beräkning av korrektion för lätta fordon och tunga fordon. 

 

Tabell 8: Förklaring av beteckningar för ekvationerna (Nordic, 2002) 

Beteckning  Förklaring  

𝑣 Medelhastighet  

𝐿.=  Ekvivalenta ljudnivån som uppmättes under 5 minuters period för 
både lätta fordon och tunga fordon var för sig  

𝐿.012  Maximal ljudtrycksnivå som uppmättes under 5 minuters period för 
både lätta fordon och tunga fordon var för sig 
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Beteckning  Förklaring  

𝐿.34,+> Ekvivalenta ljudnivån som uppmättes under 5 minuters period 
multipliceras med 12  

𝑛>31@A Antal tunga fordon  

𝐿.=,>31@A Korrigering av trafikflödet för tunga fordon under en timmes period  

𝑛BCD>E Antal lätta fordon  

𝐿.=,BCD>E Korrigering av trafikflödet för lätta fordon under en timmes period 

𝐿+,;99 Ekvivalent ljudnivå som beräknas med hjälp av ekvationen i steg 3 
(enligt förutsättningar som erhölls från mätdata) 

𝐿+,789 Ekvivalent ljudnivå som beräknas med hjälp av ekvationen i steg 4 
(enligt trafikverkets årsmedelsdygn)  

𝐿.34,0316,;99 Ekvivalent ljudnivå uppmätt under mätintervall  

𝐿.34,0316,789 Beräknad ekvivalent ljudnivå baserad på det årliga genomsnittliga 
trafikförhållandet 

𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) logaritmiskt summeras för den maximala ljudnivån  

Nedan visas en förklaring på hur de fem stegen i ”Nordic Method” används i beräkningarna: 

Först beräknas 𝐿.=  för både tung- och lätta fordon med hjälp av formlerna nedan, med den 

aktuella hastigheten.  

𝐿.= =
80.5 + 30 log @

UV
80.5	; 30 ≤ 𝑣 ≤ 50	𝑘𝑚/ℎ

; 50 ≤ 𝑣 ≤ 90 ]0
>
→ För tunga fordon (steg 1)  

I steg 1 Beräknas 𝐿.=  , det vill säga det teoretiska utgångsvärde gällande aktuell hastighet för 

tunga fordon. Med en medelhastighet på 80 km/h som vägen är skyltat med (Nordic, 2002).  

𝐿.= =
73.5 + 25 log @

UV
71.1	; 30 ≤ 𝑣 < 40	𝑘𝑚/ℎ

; 𝑣 ≥ 40 ]0
>
→ För lätta fordon (steg 2)  

I steg 2 Beräknas den teoretiska utgångsvärde gällande aktuell hastighet för lätta fordon. 
Med en medelhastighet på 80 km/h som vägen är skyltat med (Nordic, 2002).  

𝐿.34,+>	;99 = 10 log +
efVV

𝑛>31@A ∗ 10
hij,klmno

pq + 𝑛BCD>E ∗ 10
hij,rstku

pq →	korrektion (steg 3) 

I steg 3 beräknas sedan korrektionen för trafikflödet, i det fallet räknas antalet lätta fordon 

och tunga fordon om till en timme. Antal lätta fordon och tunga fordon under 5 minuters 
perioder multiplaceras med 12 (Nordic, 2002). 
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𝑛>31@A och 𝑛BCD>E är de genomsnittliga siffrorna per timme tung 

respektive lätta fordon i trafikflödet. 

𝐿.34,+>	789 = 10 log +
efVV

𝑛>31@A ∗ 10
hij,klmno

pq + 𝑛BCD>E ∗ 10
hij,rstku

pq →	korrektion (steg 4) 

I steg 4 beräknas korrektionen för trafikflödet, i det fallet hämtas värdena från trafikverket 

som motsvarar årsmedeldygnstrafiken sedan räknas lätta fordon och tunga fordon om till en 
timme (Nordic, 2002). 

𝑛>31@A och 𝑛BCD>E är de genomsnittliga siffrorna per timme tung 

respektive lätta fordon i trafikflödet (värden från trafikverket). 

𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99  Steg 5 

I steg 5 görs beräkning för trafikflöden som normalt passerar per timme under ett 
årsmedeldygn (vars värde hämtats från trafikverket) Steg 5 (Nordic, 2002). 

𝐿+,;99 värdet som räknades i steg 3 

𝐿+,789 värdet som räknades i steg 4 

𝐿.34,0316,;99 är ekvivalentnivå som uppmättes under 5 minuters period. 

Slutligen beräknas alla 5 minuters perioder som en summa av det logaritmiska värdet för att 
få fram medelvärdet, steg 6 (Nordic, 2002).  

𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq + ⋯/(𝑥)  (steg 6) (Nordic, 2002) 

Där x i ”ekvation 6” är antal mätserier.  

6.2 Kommunens utvecklingsplan för Kopparlunden   
Intentionen i Västerås översiktsplan är att vidareutveckla Kopparlunden till ett levande 

område där bland annat nya bostäder och arbetsmöjligheter tar plats. Området och dess 

markanvändning går ut på att bygga vidare på de befintliga byggnaderna och binda samman 

med moderna byggnader. En av visionerna är att bygga om Kopparlunden från 

industriområde till ett attraktivt, tätt och levande bostadsområde. Eftersom det nya området 

ska fungera som ett hem för alla grupper av människor och olika verksamheter ska det tas 
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extra hänsyn till störningar i form av buller med tanke på dess geografiska beläggande 
(Västerås Stad, 2016). 

 

 Bullerberäkningar av Västerås Stad  

De blå prickarna som framgår i figur 21 indikerar den ungefärliga placeringen för 

mätpunkterna 1–4 (för detta arbete). I figuren presenteras den ekvivalenta ljudnivån för 

Kopparlunden (E18) som är beräknade på 2 meters höjd ovanför mark. Dessa värden är en 

grov uppskattning av de beräknade medelvärdena under dygnet utifrån aktuell biltrafik. 

Värden som visas i figuren är relativt höga gentemot normer och riktlinjer, vilket har sin 

grund i att området saknar bullerdämpande åtgärder. 

 

Figur 21: Bullerkarta för Kopparlunden (Västerås Stad, 2016) 

I figur 22 visas årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) som är en uppskattning av det genomsnittliga 

trafikflödet per dygn som varierar under ett år. Stickproven är uppmätta på E18 strax intill 

Kopparlunden, vilket visar en årsdygnstrafik på cirka 31 250 fordon varav 11 % av dem är 

tunga fordon. Denna siffra anses vara låg jämfört med andra stickprov (Iggebygärdet som 

visar cirka 51 000 fordon per dygn) som ligger lite längre bort på samma sträcka. 

Mätningarna i figuren nedan är utförd år 2014, två gånger under varje månad. Ur figur 22 

utläses även att antal fordon är högre under maj-oktober, vilket är ganska rimligt med tanke 
på vägunderlag. 
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Figur 22: Medeldygnsflöde på E18 nära Kopparlunden (Trafikverket, 2017) 

Figur 23 indikerar stickprovspunkten 11 620 205 som trafikverket utfört under 2014. Ur 
figuren utläses antal fordon per timme och medelhastighet. Figuren visar en tydlig ökning av 
antal fordon mellan klockan 15.00 – 17.00. Under denna tid märks även en sänkning av 
medelhastigheten till ungefär 86 km/h vilket beror på begränsad framkomlighet 

 

Figur 23: Antal fordon per timmer – medelhastighet (Trafikverket, 2017) 
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 Skyddsavståndbeskrivningar intill E18 och Järnväg  

Figur 24 visar en illustration av olika skyddszoner längs E18 på grund av de stora 
konsekvenser som kan uppkomma med att farligt gods transporteras på leden. Därmed finns 
det begränsningar på hur marken får exploateras vid utformning av bebyggelser. Dessa 
begränsningar innebär att särskilda krav ställs på utformning av byggnader samt dess 
användning, innehåll och lokalisering. Zon A utgör en bebyggelsefri zon på 40 meter från 
vägbanan, vilket innebär att inga byggnader får placeras närmare en 40 meter från vägbanan. 
Zon B utgör ett skyddsanalysområde på 100 meter. 

 

Figur 24: Skyddsavstånd för bebyggelse intill motortrafikled, E18 (MBR, 2008) 

Illustrationen nedan (figur 25) beskriver skyddsåtgärderna för nybebyggelse intill en järnväg 

enligt Mälardalens brand- och räddningsförbund. Bestämmelserna varierar med typ av 

bebyggelse. På 20 meters avstånd från järnvägen får endast industrier, parkeringar, kontor, 

handel bebyggas.  På 50 meters avstånd kan bland annat bostäder, hotell och vård byggas. 

Dock måste vissa riskreducerande åtgärder föreläggas, för att minska risken för de vistande. 

På 100 meters avstånd kan alla typer av byggnader bebyggas utan några riskreducerande 

åtgärder. 
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Figur 25: Skyddsavstånd vid bebyggelse intill järnväg (MBR, 2utfördes008)  
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7 RESULTAT  

Kapitlet presenterar resultat i form av egna bullermätningar samt beräkningar för att 
kartlägga bullerproblematiken och ge eventuella lösningar för området Kopparlunden. 

 Egna mätningar av buller 

Samtidigt som ljudnivåerna mättes så observerades (räknades) antal lätta och tunga fordon 
som passerade på E18 närmast respektive mätpunkt i Kopparlunden. Antalet fordonspassager 
anges som summan i båda riktningarna för respektive 5-minuters period. I detta avsnitt finns 
både uppmätta ljudnivåer och samtidigt observerade fordonspassager sammanställda i fyra 
tabeller. 

Tabell 9 visar decibelvärden för den ekvivalenta- och maximala ljudnivån som erhölls från 

mätningarna i mätpunkt 1. Värdena varierar både i 2- och 5 meters höjd, men den egentliga 

skillnaden i dBA är mellan höjdskillnaden. Uppmätta ljudnivåer och observerade 

fordonspassager vid mätpunkt 1, 40 meter från mitten av E18. Alla mätningar avser 5 

minuter långa perioder. Mätning 1–10 gjordes två meter över mark och mätning 11–20 

gjordes fem meter över mark. Ur tabellen utläses att den ekvivalenta ljudnivån är nästan lika, 

den rör sig mellan 1–3 dBA för både mätningar på 2 och 5 meters höjd. Däremot erhölls en 

skillnad på 12 dBA för den maximala ljudtrycksnivån. 

Tabell 9: Egna mätningar, mätpunkt 1 (40 meter från bullerkällan) 

Bullermätning 

Mätpunkt 1 

Höjd 
över 
mark 
[m] 

Antal 
tunga 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Antal 
lätta 
fordon 
/ 5 
minuter 

Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨𝒆𝒒 [dBA] 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 14 387 61 70 

2 2 13 438 61 67 

3 2 11 391 61 76 

4 2 11 420 61 64 

5 2 14 360 60 64 

6 2 13 308 61 64 

7 2 16 286 60 66 

8 2 13 302 63 71 

9 2 19 299 63 70 

10 2 14 319 62 70 
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11 5 19 377 62 82 

12 5 20 401 62 82 

13 5 15 351 62 66 

14 5 25 394 63 68 

15 5 13 434 64 67 

16 5 16 452 62 65 

17 5 19 357 62 77 

18 5 16 399 63 70 

19 5 16 335 61 72 

20 5 19 382 62 70 

Tabell 10 visar decibelvärden för den ekvivalenta- och maximala ljudnivån som erhölls från 

mätningarna i mätpunkt 2. Värden varierar både i 2- och 5 meters höjd, men den egentliga 

skillnaden i dBA är mellan höjdskillnaden. Ur tabellen utläses att den ekvivalenta ljudnivån 

varierar med cirka 7 dBA, däremot den maximala ljudtrycksnivån varierar betydande mer, 

vilket är mellan 68–92 dBA. Uppmätta ljudnivåer och observerade fordonspassager vid 

mätpunkt 2, 40 meter från mitten av E18. Alla mätningar avser 5 minuter långa perioder. 
Mätning 1–10 gjordes två meter över mark och mätning 11–20 gjordes fem meter över mark.  

Tabell 10: Egna mätningar, mätpunkt 2 (40 meter från bullerkällan) 

Bullermätning 

Mätpunkt 2 

Höjd 
över 
mark 
[m] 

Antal 
tunga 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Antal 
lätta 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨𝒆𝒒 [dBA] 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 23 222 63 79 

2 2 19 233 63 71 

3 2 15 221 63 70 

4 2 27 214 64 69 

5 2 20 230 63 72 

6 2 26 249 63 73 

7 2 23 247 63 72 

8 2 25 241 63 68 

9 2 26 246 63 68 

10 2 16 250 65 92 

11 5 19 376 68 74 

12 5 21 326 68 74 
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13 5 17 392 69 75 

14 5 24 402 69 76 

15 5 17 365 69 74 

16 5 16 388 70 75 

17 5 17 372 70 76 

18 5 21 386 70 73 

19 5 19 346 70 75 

20 5 16 374 69 75 

Tabell 11 visar decibelvärden för den ekvivalenta- och maximala ljudnivån som erhölls från 

mätningarna i mätpunkt 3. Värden varierar både i 2- och 5 meters höjd, dock framgår ingen 

stor variation mellan 2 och 5 meters höjd ovanför mark på den ekvivalenta ljudnivån, 

förutom bullermätningar 12 och 14 (tabell 10) som sticker ut mer än alla andra mätningar 

och är dessutom det högsta uppmätta värdet på mätpunkt 3 i ekvivalent nivå. Återigen så 

erhölls stor variation på den maximala ljudtrycksnivån som är 91 dBA.  Uppmätta ljudnivåer 

och observerade fordonspassager vid mätpunkt 3, 40 meter från mitten av E18. Alla 

mätningar avser 5 minuter långa perioder. Mätning 1–10 gjordes två meter över mark och 

mätning 11–20 gjordes fem meter över mark. Eftersom tågbullret dominerade i denna 

mätpunkt, utfördes mätningarna när inget tåg passerade.   

Tabell 11: Egna mätningar, mätpunkt 3 (40 meter från bullerkällan) 

Bullermätning 

Mätpunkt 3 

Höjd 
över 
mark 
[m] 

Antal 
tunga 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Antal 
lätta 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨𝒆𝒒 [dBA] 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 31 234 62 77 

2 2 24 246 63 77 

3 2 33 267 63 74 

4 2 27 248 64 75 

5 2 22 247 66 83 

6 2 25 261 62 69 

7 2 26 277 62 70 

8 2 22 237 62 69 

9 2 21 241 62 68 

10 2 31 297 62 72 

11 5 23 303 65 83 
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12 5 21 280 68 90 

13 5 19 328 65 79 

14 5 23 387 68 91 

15 5 18 317 65 83 

16 5 19 281 65 78 

17 5 23 293 64 69 

18 5 21 303 65 80 

19 5 26 293 65 70 

20 5 16 409 66 77 

Tabell 12 visar decibelvärden för den ekvivalenta- och maximala ljudnivån som erhölls från 

mätningarna i mätpunkt 4. Mätningen utfördes endast i en höjd på 2 meter. Ur tabellen 

utläses att den ekvivalenta ljudnivån är nästan lika, skillnaden den rör sig mellan 5 dBA. 

Däremot den maximala ljudtrycksnivån varierar betydande mer, vilket är mellan 69–80 dBA. 

Uppmätta ljudnivåer och observerade fordonspassager vid mätpunkt 4, 40 meter från mitten 

av E18. Alla mätningar avser 5 minuter långa perioder. Mätning 1–10 gjordes två meter över 
mark. 

Tabell 12: Egna mätningar, mätpunkt 4 (120 meter från bullerkällan) 

Bullermätning 

Mätpunkt 4 

Höjd 
över 
mark 
[m] 

Antal 
tunga 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Antal 
lätta 
fordon 
/ 5 
minuter 

 

Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨𝒆𝒒 [dBA] 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 23 283 63 75 

2 2 26 233 59 72 

3 2 22 197 60 72 

4 2 26 210 59 72 

5 2 24 272 62 78 

6 2 15 243 60 69 

7 2 18 217 64 80 

8 2 17 229 61 73 

9 2 19 199 60 73 

10 2 24 213 60 73 
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 Egna beräkningar av buller 

Beräkningsresultaten som presenteras i detta arbete har gjorts enligt beräkningsexemplet 
nedan:  

𝐿.= =
80.5 + 30 log }V

UV
80.5	; 30 ≤ 𝑣 ≤ 50	𝑘𝑚/ℎ

; 50 ≤ 𝑣 ≤ 90 ]0
>
→ För tunga fordon (steg 1)  

𝐿.= = 86,6	 

𝐿.= =
73.5 + 25 log }V

UV
71.1	; 30 ≤ 𝑣 < 40	𝑘𝑚/ℎ

; 𝑣 ≥ 40 ]0
>
→ För lätta fordon (steg 2)  

𝐿.= = 78,6 

𝐿.34,+>��� = 10 log +
efVV

𝑛>31@A ∗ 10
hij,klmno

pq + 𝑛BCD>E ∗ 10
hij,rstku

pq →	korrektion (steg 3) 

𝑛>31@A	 = 14 ∗ 12 = 168 (antal tunga fordon multiplicerade med femminutersperioder under 

en timme).  

𝑛BCD>E = 387 ∗ 12 = 4644 (antal lätta fordon multiplicerade med femminutersperioder under 

en timme). 

𝐿.=,>31@A = 86,6  (se beräkning steg 1 ovan)  

𝐿.=,BCD>E = 78,6 (se beräkning steg 2 ovan) 

𝐿.34,+> = 10 log
1

3600
168 ∗ 10

}f,f
+V + 4644 ∗ 10

�},f
+V 	 

𝐿.34,+> = 80,6	 

𝐿.34,+>��� = 10 log +
efVV

𝑛>31@A ∗ 10
hij,klmno

pq + 𝑛BCD>E ∗ 10
hij,rstku

pq →	korrektion (steg 4) 

𝑛>31@A	 =
V,++∗e+�UV

+�
= 286 (antal tunga fordon per timme från trafikverket, figur 22). 

𝑛BCD>E =
V,}�∗e+�UV

+�
= 2318 (antal lätta fordon per timme från trafikverket, figur 22).  

𝐿.34,+>��� = 10 log
1

3600
286 ∗ 10

}f,f
+V + 2318 ∗ 10

�},f
+V 	 

𝐿.34,+>��� = 	79,2 
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𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99  steg 5 

𝐿.34,0316,;99 = 61	(ekvivalenta ljudnivån från egna mätningar i tabell 9, första försöket i två 

meters höjd)) 

𝐿+,;99 värdet som räknades i  steg 3 

𝐿+,789 = 79,2	𝑓𝑟å𝑛	𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑖	𝑠𝑡𝑒𝑔	4	𝑜𝑣𝑎𝑛 

𝐿+,;99 = 80,6 

𝐿.34,0316,789 = 61 + 79,2 − 80,6 = 59,6	 ≈ 60	𝑑𝐵𝐴(Värdet motsvarar den rödmarkerade 

siffran i tabell 13). Detta värde motsvarar 𝐿+ i ekvationen nedan, steg 6 vilket är det 

ekvivalenta ljudnivån i dBA. För att slutföra beräkningen i steg 6 måste 𝐿.34,0316,789 

beräknas för alla mätperioder, det vill säga för mätpunkt 1 period 1–10 i två meters höjd. 

Efter att ha beräknat 𝐿+, 𝐿�, 𝐿e	. . . . 𝐿+V	kan en logaritmisk summering göras enligt ekvationen i 

steg 6. På så sätt erhålls ett medelvärde för mätpunkt 1 i tvåmeters höjd.   

𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq + ⋯ 10

hpq
pq /10	  (steg 6) 

Dock beräknas inte den maximala ljudnivån i ekvationerna steg 1–5. Däremot summeras de 
uppmättavärden logaritmisk för den maximala ljudnivån i ekvationen i steg 6. 

I tabell 13 visas dygnsmedelvärdet för ekvivalentljudnivå 𝐿.,34  för både 2 och 5 meters höjd 

[dBA] efter beräkning enligt formeln 𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99 . Ur 

tabellen framgår att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte skiljer sig avsevärt (cirka 4 dBA) 
beroende på om mätningen är gjord på 2 eller 5 meters höjd över mark.  

Tabell 13: Beräkning av dygnsekvivalentnivå för mätpunkt 1 

Bullermätning 

Mätpunkt 1 

Höjd över 
mark [m] 

Dygnsmedelvärde för 
Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨,𝒆𝒒 [dBA] efter beräkning 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 60 70 

2 2 59 67 

3 2 60 76 

4 2 60 64 

5 2 59 64 

6 2 60 64 
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7 2 60 66 

8 2 63 71 

9 2 62 70 

10 2 61 70 

11 5 61 82 

12 5 60 82 

13 5 61 66 

14 5 61 68 

15 5 62 67 

16 5 60 65 

17 5 60 77 

18 5 61 70 

19 5 60 72 

20 5 60 70 

Tabell 14 visar det slutliga dygnsekvivalenta- och maximala ljudnivån för mätpunkt 1 efter 

beräkning enligt formeln: 𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq + ⋯ /(𝑥)	  

(steg 6). Ur tabellen framgår att det endast skiljer sig 1 dBA för den ekvivalenta ljudnivån 

mellan 2 och 5 meters höjdskillnad. Däremot framgår en tydlig skillnad på 6 dBA för 
dygnsmaximala ljudnivån mellan de två olika höjdnivåerna.  

Tabell 14: Den slutliga beräkningen för mätpunkt 1 

 logaritmisk summering  2 meter Höjd över 
mark [m] 

5 meters höjd över mark [m] 

Dygnsekvivalenta ljudnivå [dBA] 60 61 

Dygnsmaximala ljudnivån [dBA]  70 76 

I tabell 15 visas dygnsmedelvärdet för ekvivalentljudnivå 𝐿.,34  för både 2 och 5 meters höjd 

[dBA] efter beräkning enligt formeln 𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99 . Ur 

tabellen framgår att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte skiljer sig avsevärt (cirka 3 dBA) för 

de beräkningarna inom samma höjd över mark. Däremot visar tabellen en märkbar skillnad 

för beräkningar som är gjorda på 2 och 5 meter över mark. Skillnaden rör sig mellan 62 och 

69 vilket är 7 dBA.  
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Tabell 15: Beräkning av dygnsekvivalentnivå för mätpunkt 2 

Bullermätning 

Mätpunkt 2 

Höjd över 
mark [m] 

Dygnsmedelvärde för 
Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨,𝒆𝒒 [dBA] efter beräkning 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 63 79 

2 2 63 71 

3 2 63 70 

4 2 63 69 

5 2 63 72 

6 2 62 73 

7 2 62 72 

8 2 63 68 

9 2 62 68 

10 2 65 92 

11 5 66 74 

12 5 67 74 

13 5 67 75 

14 5 67 76 

15 5 68 74 

16 5 68 75 

17 5 68 76 

18 5 67 73 

19 5 69 75 

20 5 68 75 

Tabell 16 visar det slutliga dygnsekvivalenta- och maximala ljudnivån för mätpunkt 2 efter 

beräkning enligt formeln: 𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq …+ /(𝑥)  (steg 

6). Ur tabellen framgår att det skiljer sig 4 dBA mellan 2 och 5 meters höjdskillnad. Däremot 
framgår det ingen skillnad för maximala ljudtrycksnivån mellan det två olika höjdnivåerna. 

Tabell 16: Den slutliga beräkningen av för mätpunkt 2 

logaritmisk summering  2 meter Höjd över 
mark [m] 

5 meters höjd över mark 
[m] 

Dygnsekvivalenta ljudnivå [dBA] 63 67 

Dygnsmaximala ljudnivån [dBA]  75 75 
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I tabell 17 visas dygnsmedelvärdet för ekvivalentljudnivå 𝐿.,34  för både 2 och 5 meters höjd 

[dBA] efter beräkning enligt formeln 𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99 . Ur 

tabellen framgår att den dygnsekvivalenta ljudnivån skiljer sig cirka 4 dBA för de 

beräkningarna på 2 meters höjd och ungefär 7 dBA för beräkningar gjorda på 5 meters höjd.  

Tabell 17: Beräkning av dygnsekvivalentnivå för mätpunkt 3 

Bullermätning 

Mätpunkt 3 

Höjd över 
mark [m] 

Dygnsmedelvärde för 
Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨,𝒆𝒒 [dBA] efter beräkning 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 2 61 77 

2 2 62 77 

3 2 62 74 

4 2 63 75 

5 2 65 83 

6 2 61 69 

7 2 61 70 

8 2 62 69 

9 2 62 68 

10 2 61 72 

11 5 64 83 

12 5 67 90 

13 5 60 79 

14 5 66 91 

15 5 64 83 

16 5 64 78 

17 5 63 69 

18 5 64 80 

19 5 64 70 

20 5 64 77 

 

Tabell 18 visar det slutliga ekvivalenta- och maximala ljudnivån för mätpunkt 3 efter 

beräkning enligt formeln: 𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq + ⋯ /

(𝑥)  (steg 6). Ur tabellen framgår att det skiljer sig 2 dBA mellan 2 och 5 meters 
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höjdskillnad samt 4 dBA för den dygnsmaximala ljudnivån mellan det två olika 
höjdnivåerna. 

Tabell 18: Den slutliga beräkningen för mätpunkt 3 

logaritmisk summering  2 meter Höjd över 
mark [m] 

5 meters höjd över mark 
[m] 

Dygnsekvivalenta ljudnivå [dBA] 62 64 

Dygnsmaximala ljudnivån [dBA]  76 80 

 

Tabell 19 visar dygnsmedelvärdet för ekvivalentljudnivå 𝐿.,34  endast för beräkningar gjorda 

på 2 meters höjd, enligt formeln: 𝐿.34,0316,789 = 𝐿.34,0316,;99 + 𝐿+,789 − 𝐿+,;99.  Ur tabellen 

framgår en förändring för dygnsekvivalenta ljudnivån på cirka 7 dBA samt 11 dBA för den 

maximala ljudnivån. 

Tabell 19: Beräkning av dygnsekvivalentnivå för mätpunkt 4 

Bullermätning 

Mätpunkt 4 

Lätta 
fordon [st] 

Dygnsmedelvärde för 
Ekvivalentljudnivå 

𝑳𝑨,𝒆𝒒 [dBA] efter beräkning 

Maximala- 
ljudnivå[dBA] 

1 283 62 75 

2 233 58 72 

3 197 60 72 

4 210 59 72 

5 272 61 78 

6 243 60 69 

7 217 65 80 

8 229 61 73 

9 199 60 73 

10 213 59 73 

Tabell 20 visar det slutliga ekvivalenta- och maximala ljudnivån för mätpunkt 4 efter 

beräkning enligt formeln: 𝐿(log𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 10	log	 10
hp
pq + 10

hw
pq + 10

hx
pq + ⋯ /(𝑥)  (steg 

6). Ur tabellen framgår endast en skillnad mellan den ekvivalenta och maximala ljudnivån på 
2 meters höjd. Där skillnaden är 14 dBA.  



 

 

50 

Tabell 20: Den slutliga beräkningen för mätpunkt 4 

logaritmisk summering  2 meter Höjd över mark [m] 

Dygnsekvivalenta ljudnivå [dBA] 61 

Dygnsmaximala ljudnivån [dBA]  75 

7.2 Förslag för på bullerreducerande åtgärder 
Huvudförslaget för Kopparlunden längs med E18 är framtaget utifrån ljudnivåer från 

beräkningsresultaten. Förslaget som ges nedan är utformad och vald med tanke på de höga 

ljudnivåerna som Kopparlunden utsätts för från E18. För att uppnå gränsvärdet 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå för bostäder utomhus vid fasad samt 70 dBA maximala ljudnivå utomhus 

väljs en utrymningskorridor mellan lägenheter och fasad. Korridoren fungerar både som en 

säker utrymningsväg och bullerskydd. Den L-formade byggnaden fungerar även som skydd 
mot innergården och skapar en tyst sida (se figur 28).   

 Förslag till planlösning för byggnader längs med E18  

Figuren nedan visar en lösning för byggnader som ligger intill E18. Typlösningen innebär att 

en utrymningskorridor avskiljer byggnadens fasad och lägenheter längs motorvägen. 

Korridoren är helt inglasat så att man inte begränsar genomsiktligheten. Enligt BBR ska en 

utrymningsväg konstrueras i egen brandcell med begränsad brännbart material, vilket 

medför en ytterligare brandavskiljande vägg och som även fungerar som en skyddszon 

mellan lägenheterna och motorvägen gällande buller.  Den gröna färgen utgör bostäder och 

den rosa färgen utgör en utrymningsväg/korridor som vetter mot E18. 
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Figur 26: Lösningsförslag med utrymningskorridor (Stadsbyggnadskontoret, 2017) 

Den gulfärgade delen i figur 27 symboliserar utrymningskorridoren. Korridoren är 

gemensam och löper längs hela byggnaden i alla våningar (se figur 26).  

Lösningen börjar bli ganska vanlig för byggnationer intill motorvägar med tanke på 

stadsförtätningen. Enligt Timotejen projektet i Västberga (se kapitel 5.3) har denna lösning 

kunnat sänka bullernivåerna från 70 dBA till 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad 

(Stadsbyggnadskontoret, 2017). Dessutom kan denna lösning kombineras med inglasade 

balkonger mot innergården som reducerar bullernivåerna ytterligare med 10 dBA.  

Lösning ger en bra avskärmning och bullerreducering även för byggnader i flera våningar, 

jämfört med bullervall eller bullerskärm som begränsar antal våningar.  

Dessutom är lösningen säker ur utrymningsperspektiv. Den är dessutom estetisktilltalande 

då man slipper bullerskärmar och vallar och gör det möjligt att bygga väldigt nära 

motorvägar utan överdrivna bullerstörningar. Nackdelarna med denna lösning är extra 

kostnader för bland annat utrymningskorridor som utförs i egna brandceller.  
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Figur 27: Sektionsskiss för lösningsförslag (utrymningskorridor) (Stadsbyggnadskontoret, 2017) 

Figur 28 visar en idealisk bild på hur en innergårdsmiljö kan se ut i Kopparlunden utifrån 

den valda lösningen som beskrivs under kapitel 7.2.1.  

 

Figur 28: Förslagsskiss för innergården (Stadsbyggnadskontoret, 2017) 
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Andra förslag på hur området skulle kunna bebyggas för att reducera buller framgår nedan: 

• Avstånd till vägen: den valda lösningen sätts till 50 meters mjuk mark (skog, gräs, 

plantering eller åkermark) vilket minskar bullret med cirka 7 dBA gentemot en 

asfalterad (hård mark) mark på sammaavstånd (Trafikverket, 2004-2005). Detta 

avstånd ska vara från mitten av vägbanan till byggnadens fasad.  

• Placering och utformning: byggnaderna i form av parkeringshus kan byggas i fler 

våningar och placeras längs med E18, vilket blockerar området från den 

högtrafikerade vägen och skärmar av buller från E18 intill resten av Kopparlunden. 

Ett annat alternativ är att bygga studentlägenheter längs med E18. Dessa lägenheter 

vill Boverket höja gränsen för den ekvivalenta ljudnivån med 5 dBA som i sin tur 

sänker kraven för bullernivåer och höjer gränsvärdet från 55 till 60 dBA (SvD 

näringsliv , 2013). 

• Bullerskärm: en två meters hög bullerskärm som täcker siktvinkel ger en 

bullerdämpning med ca 10 dBA.   
Lösningarna i kapitlen 7.2.1 och 7.2.2 visas tydligt i en sektionsskiss i figur 27. 
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8 DISKUSSION 

I följande kapitel förs diskussion om egna mätningar och beräkningar som presenteras under 

resultatdelen, om osäkerheter som föreligger i dessa och eventuella felkällor för samt om de 
föreslagna bullerreducerande förslag för Kopparlunden.  

8.1 Egna mätningar  
Egna mätningar som har gjorts i arbetet har varit av stor nytta för att kunna fullfölja 

beräkningarna i resultatet som vi kommit fram. Fyra mätpunkter valdes, tre av dem hade ett 

avstånd på 40 meter från mitten av E18 medan mätpunkt 4 hade ett avstånd på 120 meter 

från mitten av E18 (se figur 17). Tanken med 120 meters avstånd var att mätningarna skulle 

visa mindre värden av bullret eftersom buller avtar med avståndet. Efter att mätningarna 

påbörjades i 2 meters höjd för mätpunkt 4, visade det sig att ingen större skillnad erhölls av 

de uppmätta värdena gentemot värdena i mätpunkt 2 som var i samma linje med ett avstånd 
på 40 meter från bullerkällan (se figur 17).  

8.2 Egna beräkningar  
I detta kapitel diskuteras de slutliga beräkningsresultaten för samtliga mätpunkter.  

Tabell 21 återger beräknade värden från tabell 16 och 20. Eftersom buller avtar med avstånd 

skulle den ekvivalenta ljudnivån i mätpunkt 2 (63 dBA) minska med cirka 6 dBA i mätpunkt 

4 på grund av att för varje fördubbling av avståndet minskar den ekvivalenta ljudnivån med 

cirka 3 dBA, eftersom avståndet ökade från 40 meter till 120 meter. Däremot ska den 

maximala ljudtrycksnivån i mätpunkt 2 (75 dBA) minska med cirka 12 dBA i mätpunkt 4, på 

grund av att för varje fördubbling av avståndet minskar den maximala ljudtrycksnivån med 6 

dBA (se kapitel 4.8.2). Dessa värden erhölls inte efter beräkningsresultatet från mätningarna. 

Detta berodde på att det var andra ljudkällor som störde och påverkade mätningarna vid 

mätpunkt 4. 

Tabell 21: Beräknade värden för mätpunkter 2 och 4 i 2 meters höjd 

logaritmisk summering 
Mätpunkt 2 

40 meter från E18 

2 meter 
Höjd över 
mark [m] 

logaritmisk 
summering 
Mätpunkt 4 

120 meter från E18 

2 meter 
Höjd över 
mark [m] 
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Dygnsekvivalenta ljudnivå 
[dBA] 

63 Dygnsekvivalenta ljudnivå 
[dBA] 

61 

Dygnsmaximala ljudnivån 
[dBA] 

75 Dygnsmaximala ljudnivån 
[dBA] 

75 

Tabell 22 visar resultatet efter den logaritmiska summeringen på hela mätserien för alla tre 

mätpunkter (både för ekvivalent- och maximala ljudnivån). Beräkningsresultaten visar en 

tydlig överskridning av de tillåtna bullernivåerna enligt Boverkets byggregler. Detta innebär 

att åtgärder måste vidtas för att uppnå godtagbar nivå. Värden i tabellen nedan visar 60 och 

61 dBA för den ekvivalenta ljudnivån i både 2- och 5 meters höjd för mätpunkter 1. Detta ger 

en skillnad på 1 dBA vilket egentligen skulle vara mer med tanke på att 5 meters höjd utsätts 

för mer buller. Orsaken kan vara att mätpunkt 1 är nära avfarten av E18 och just där vägen 

höjs mellan 2 till 3 meter (se figur 18). En annan orsak är att mätningarna påverkades av 

biltrafiken från Kopparbergsvägen. Gällande den maximala ljudtrycksnivån så är skillnaden 

6 dBA vilket är en större skillnad i jämförelse med värden för dygnsmaximala ljudnivån för 

mätpunkt 2 0ch 3 i höjderna 2 och 5 meter. Återigen kan detta bero på avfartsförhöjning och 

biltrafiken från Kopparlundsvägen. Dessutom i slutet av avfarten finns det en rondell där 

motorcyklar och tunga fordon bullrar mer vid uppstart.  

De specifika omständigheter och felkällor som påverkade resultatet av mätningarna 

diskuteras i kapitel 8.3. 
 

Tabell 22: Utdrag av beräkningsresultat för ekvivalentljudnivå 

Mätpunkt 1 
2 meter över mark 5 meter över mark 

Dygnsekvivalenta ljudnivån 60 dBA 61 dBA 

Dygnsmaximala ljudnivån   70 dBA 76 dBA 

Mätpunkt 2 
2 meter över mark 5 meter över mark 

Dygnsekvivalenta ljudnivån 63 dBA 67 dBA 

Dygnsmaximala ljudnivån   75 dBA 75 dBA 

Mätpunkt 3 
2 meter över mark 5 meter över mark 

Dygnsekvivalenta ljudnivån 62 dBA 64 dBA 

Dygnsmaximala ljudnivån   76 dBA 80 dBA 
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 Jämförelse mellan egna beräkningar och Västerås bullerkartläggning  

Figur 21 visar bullerkartläggning av Västerås Stad för Kopparlunden. Kartan är färglagd med 

olika färger som symboliserar olika ljudnivåer. Längst ut med kanten ser man en tydlig 

ekvivalent ljudnivå på 70–75 dBA (lila färg). Våra mätpunkter hamnar ungefär mellan den 

röda och orangea färgen som symboliserar ett ekvivalent värde på 60–65 dBA (dock avviker 

mätpunkt 2 i fem meters höjd, där den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 67 dBA). Dem 

slutliga beräkningar (logaritmisk summering) för ekvivalent ljudnivå i tabell 22 stämmer bra 

överens med Bullerkartläggningen från Västerås Stad. Vilket visar tillförlitligheten i 

beräkningarna.  

8.3 Felkällor och osäkerheter  
Fältmätningarna som gjordes för trafikbuller påverkades mer eller mindre av andra orsaker. 
Nedan presenteras några av de: 

• Flygplan  

• Biltrafik från andra bilvägar   

• Accelererande motorcykel  

• Bilar med trasiga eller trimmade avgassystem   

• Byggnader runt om  

• Gående och cyklister  

• Människor som pratar i närheten  

• Mätningar utfördes i fem minuters perioder 

• Bullermätarens inställningar och hur förenklad metod var 

Under mätprocessen förekom en del tillfälliga händelser som kan ha bidragit med oväntade 

ljud i mätningen, detta indikeras tydligt i mätpunkt 1 där maximala ljudnivån varierar starkt 

mellan bullermätningarna både i två- och fem meters höjd över mark. Där till exempel i 

försök 3 och 4 maxljudnivån varierar från 76 till 64 dBA på två meters höjd ovanför mark. På 

samma mätpunkt med en höjd på 5 meter ovanför mark märks också att en del variationer 

förekommer särskilt för den maximala ljudnivån. Bullermätningar visar den maximala 

ljudtrycksnivån upp till 95 dBA när till exempel en motorcykel accelererade i närheten eller 

vid ett annat tillfälle där ett flygplan hördes ganska nära mätpunkten. Felkällor med stor 

avvikelse som störningar från tågtrafiken redovisades inte i resultatdelen. Det fans andra 

osäkerheter som påverkade mätningarna allmänt så som människor i rörelse och samtal i 

närheten, Trafik från andra bilvägar, bilar med trasiga avgassystem och sjungande fåglar, och 

byggnation som blockerade en del av det bullrande ljudet från E18.  
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8.4 Förslag på lösningar 
Att bygga i en bullrig miljö kräver väl genomtänkta lösningar för att erhålla en tyst miljö som 

främjar invånarnas hälsa. Därmed har förslagslösningen med utrymningskorridor god 

tillförlitlighet vid rätt utföranden. Denna lösning fungerar både som en säker utrymningsväg 

vid fall av brand eftersom den är formad i egen brandcell och utrymningen kan ske innanför 

fasad men också som bullerskydd från de högtrafikerade motorvägarna som orsakar höga 

bullernivåer. Dessutom kan denna lösningen kombineras med andra förslagslöningar som 

bidrar med ytterligare bullerreducering så som avstånd till bullerkällan, bullerskärm samt 
utformning och placering av byggnader. 

 Förslag till planlösning för byggnader längs med E18  

Figuren nedan visar en lösning för byggnader som ligger intill E18. Typlösningen innebär att 

en utrymningskorridor avskiljer byggnadens fasad och lägenheter längs motorvägen. 

Korridoren är helt inglasat så att man inte begränsar genomsiktligheten. Enligt BBR ska en 

utrymningsväg konstrueras i egen brandcell med begränsad brännbart material, vilket 

medför en ytterligare brandavskiljande vägg och som även fungerar som en skyddszon 

mellan lägenheterna och motorvägen gällande buller.  Den gröna färgen utgör bostäder och 
den rosa färgen utgör en utrymningsväg/korridor som vetter mot E18. 
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9 SLUTSATS 

I detta examensarbete har syftet varit att studera bullerproblemen i Kopparlunden genom att 

främst göra egna mätningar i området samt beräkningar och att komma med förslag på 

bullerreducerande åtgärder. Därmed avser detta kapitel att sammanställa och besvara 
frågeställningar. 

9.1 Hur höga ljudnivåer orsakas av E18? 
Området exponeras idag av höga bullernivåer, där en tydlig överskridning av riktvärden kan 

noteras på minst 8 dBA ekvivalent på två meters höjd och 12 dBA ekvivalent på fem meters 

höjd. Dessutom överskrids även den maximala ljudnivån med 6 dBA på två meters höjd och 

10 dBA på fem meters höjd. Detta innebär att åtgärder måste vidtas innan människor kan 
flytta in i sina bostäder.  

9.2 Stämmer egna fältmätningar med Västerås 
bullerkartläggning?  

Egna mätningar och beräkningar stämmer bra överens med Västerås Stads 
bullerkartläggning, se kapitel 8.2.1. 

9.3 Hur förhåller sig egna resultatvärden gentemot 
referensobjektens värden och lösningsmetoder? 

 

En av de förslagslösningar som har valts för Kopparlunden är ”utrymningskorridor”. 

Lösningen passar bar för Kopparlunden eftersom den har beprövats i Timotejen projektet i 

Västberga, där överskrider också riktvärdena för buller med nästan samma marginal som 

Kopparlunden. Dessutom hela området som planeras bebyggas är exponerad av buller som 
orsakas av en motorväg längs området, likt Kopparlunden. 
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9.4 Vilka ljudreducerande åtgärder kan vidtas för en tystare 
miljö för det exploaterade området samt vilka lösningar från 
referensobjekten är relevanta att införa i Kopparlunden? 

Effektiviteten hos bullerreducerande åtgärder är olika beroende på byggnadstyp och område. 

Detta innebär för högre byggnader är valet av form och placering viktiga för att motstå 

bullerstörningar, samt att placera boningsrummen mot den tysta sidan. Den mest lämpliga 

lösningen för Kopparlunden är en utrymningskorridor mellan fasad och lägenheterna. Denna 
lösning är beprövad och kan åstadkomma goda möjligheter för bullerreduceringar.  

Referensobjekten har valts med stor hänsyn till bullersituationen i Kopparlunden. Därför 

anses objektens lösningar relevanta i Kopparlunden och kan därför med god tillförlitlighet 

implementeras i området. Dock anses den mest lämpliga utformningen vara Timotejen 

projektet i Västberga på grund av att området efterliknar Kopparlunden i både förhållande 

till motortrafikleden samt ljudnivåerna som är uppmätta upp till 70 dBA ekvivalent i vissa 

ställen (se kapitel 5.3). 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATTARBETE  

I framtiden kan man undersöka hur en stad kan byggas med lugna och attraktiva uteplatser 

trotts stadsförtätningen genom att implementera bullerreducerande lösningar. Det skulle 

vara intressant att undersöka hur tågtrafiken, Kopparbergsvägen och Östraringvägen 

tillsammans med E18 påverkar Kopparlunden gällande buller. Ett annat förslag kan vara att 

mäta och beräkna ljudnivåerna i Kopparlunden efter byggnation samt efter införandet av 

ljudreducerande åtgärderna, för att avstämma huruvida lösningarna stämde med 

verkligheten och ifall det var möjligt att uppnå godtagbara nivåer både inom- och utomhus. 
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