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Sammanfattning 

Många av Sveriges kommuner vill förtäta sina städer med bostäder och lokaler för att bygga 

ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är att kunna fylla de luckor som finns i stadsbilden och 

använda stadsmark som tidigare inte är bebyggd för bostadsbyggnation.  

Examensarbetet behandlar de problem som trafikbullret genererar och som måste hanteras vid 

projektering av nybyggnation, samt undersöker de krav och regler som styr den tekniska 

utformningen och planlösningen av bostäder med hänsyn till trafikbuller. 

När Skanska tidigare har projekterat bostäder i stadskärnan har man upplevt problem med att 

få bygglov när den föreslagna planlösningen har sovrum mot bullrig sida. 

Fokus ligger på de krav och råd som styr placering av sovrum och försöker hitta lösningar 

som gör det möjligt att få bygglov med placering av sovrum mot bullrig sida. För att finna en 

lösning på problemet har vi undersökt följande: 

 Lagar och regler så som PBL, PBF, BBR och Boverkets allmänna råd. 

 Hur Örebro kommun tillämpar reglerna och de allmänna råden. 

 Om olika kommuner i landet har olika tillämpningar av Boverkets regler och allmänna 

råd. 

 Marknadsundersökning av befintliga väggkonstruktioner och fönster för att se om det 

finns tekniska lösningar som ger en tillräcklig ljuddämpning för att uppfylla 

ljudkraven i BBR.  

 Om det finns någon praktiskt användbar skillnad på ljudstyrkan vid fasad för olika 

våningsplan i byggnader. 

  



Abstract 

Many of the Swedish municipality’s wants to increase the density of housing and commercial 

buildings in the city. The ambition is to fill gaps and use vacant lots that have not previously 

been built upon. 

The paper deals with the problems that traffic noise creates and that has to be addressed when 

planning new apartments. It also investigates the regulations that governs the technical design 

and plan of apartments with regard to traffic noise. 

Skanska have previously experienced difficulties with getting building permits approved if the 

plan incorporated bedrooms facing towards the traffic noise. 

The focus is on regulations and general advice that governs the locations of bedrooms and 

tries to find solutions that makes it possible to get building permit with bedroom facing the 

noisy side.  

To find a solution to the problem we have examined the following: 

 Laws and regulations like PBL, PBF, BBR and Boverkets general advice 

 How Örebro municipality applies regulations and general advice. 

  If different municipalities in Sweden applies regulations and general advice in the 

same manor. 

 Examination of the sound-absorbing properties of available wall constructions and 

windows to find out if it is possible to fulfill guidelines regarding sound level in 

bedrooms. 

 If there is a useful difference in sound level outside the wall for different floors in 

buildings. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många av Sveriges kommuner vill förtäta sina städer med bostäder och lokaler för att bygga 

ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är att kunna fylla de luckor som finns i stadsbilden och 

använda stadsmark som tidigare inte är bebyggd för bostadsbyggnation.  

En av möjligheterna som finns vid stadsförtätning är att bygga på platser som inte blivit 

bebyggda tidigare. Ofta är de obebyggda tomterna belägna nära tungt trafikerade 

genomfartsleder och starkt trafikbullerbelastade.  

Människan påverkas negativt av buller, symtom som kan uppträda är till exempel 

sömnstörningar och att koncentrationsförmågan försämras. Även en ökning av hjärt- och 

kärlsjukdomar har påvisats.  

Därför föreskriver Boverket minimikrav på att ljudmiljön i och kring bostäder som måste 

uppfyllas. 

Kraven leder till en begränsning för byggherren att välja den mest attraktiva planlösningen i 

lägenheterna. Skanska har upplevt svårigheter att få en planlösning, där sovrummet placerats 

mot den bullriga sidan, godkänt i bygglovet. 

1.2 Syfte 

Utreda vilka lagar och regler som styr den tekniska utformningen och planlösningen av 

bostäder med hänsyn till trafikbuller. 

Försöka hitta tekniska och arkitektoniska lösningar för att ge byggherren möjlighet till friare 

planlösning i bostadslägenheter. 

Undersöka möjligheten till fri planlösning i bostäder med hänsyn till att trafikbullret utanför 

fasaden antas minska högre upp i byggnaden. 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till: 

 Flerbostadshus med tre till åtta våningar. 

 Lägenheter med två eller flera boningsrum. 

 Bostäder vid vältrafikerade genomfartsleder i stadsmiljö. 

 Nyproduktion av prefabricerade hus med putsade utfackningsväggar. 
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2 Metod 

För att kunna genomföra arbetet genomfördes en undersökning av vilka regler och 

förordningar som styr utformningen av planlösningen i bostadslägenheter. Även de råd och 

anvisningar som inte är direkt bindande undersöktes. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes för att få en förståelse av vilka regler som styr utformningen av 

bostäder i trafikbullerutsatta lägen, vilka krav som ska uppfyllas samt rekommendationer för 

utformningen. Även övrig information som skulle kunna vara nödvändig för att genomföra 

examensarbetet eftersöktes i olika källor.  

Källorna var böcker, myndighetspublikationer, facktidsskrifter samt internetsökningar. 

2.2 Intervjuer 

För att klarlägga hur ansvariga myndigheter tillämpar regler och råd för bygglovshand-

läggning, samt vilka möjligheter och begränsningar som gäller för byggherrar av 

flerbostadshus, användes intervjuer.  

För intervjuerna valde vi: Daniel Ryttar, bygglovshandläggare, Jarmo Riihinen, trafikingenjör 

och Per Undén, jurist, alla anställda av Örebro kommun. 

Personerna som intervjuades fick ett antal frågor i förväg som besvarades vid intervjutillfället. 

Det fördes också en fri diskussion kring ämnet. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Intervjupersonerna har inte fått möjlighet att läsa igenom de svar som lämnats. 

2.3 Enkät 

För att undersöka om det förelåg skillnader i tillämpning och tolkning av Boverkets regler och 

allmänna råd mellan olika kommuner utformades en enkät som skickades till 18 kommuner.  

Kommunerna som valdes ut för enkäten var: 

Västerås, Kumla, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn, Linköping, Eskilstuna, Borås, 

Norrköping, Lund, Umeå, Sundsvall, Växjö, Huddinge, Luleå, Halmstad, Gävle och 

Helsingborg. 

Dessa valdes ut på grund av att folkmängden var i samma storleksordning som Örebro 

kommun eller för att de låg i geografisk närhet till Örebro. 
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2.4 Fältmätningar 

För att finna empiriskt stöd för hypotesen att trafikbullret utanför fasad minskar på högre 

våningar i flerbostadshus genomfördes två stycken fältmätningar. Utformningen av 

mätningarna valdes för att kunna visa skillnader i ljudnivå mellan gatuplanet och översta 

våningen i byggnaden. Att fastställa exakta nivåer, till exempel enligt standarden NT ACOU 

039, bedömdes inte vara nödvändigt för vårt arbete.  

Susanne Köbler, akustiker vid Örebro universitet, intervjuades för att utforma en lämplig 

mätmetod. Jarmo Riihinen, trafikingenjör på Örebro kommun bidrog också till utformningen. 

2.5 Beräkningar 

För att få ett beräknat värde för skillnaden i ljudnivå mellan olika våningsplan i flerbostadshus 

hjälpte Jarmo Riihinen till med beräkningar i programmet Trivector Buller Väg, version 8:6. 

Det beräknade värdet användes som en jämförelse med resultatet från fältmätningarna. 

2.6 Marknadsundersökning 

Undersökning av marknadsläget gällande väggkonstruktioner och fönster, för att hitta 

produkter med goda ljuddämpande egenskaper. 

2.7 Reduktionstal för sammansatta väggar 

För att beräkna hur stor ljudreduktion som kan förväntas av en fasadvägg kombinerat med 

fönster användes sambandet: 

 

             
  

  
   

     
         

 

R=Sammansatta väggens reduktionstal 

R0=Reduktionstalet för enbart väggen 

R1=Reduktionstalet för enbart fönstret 

S0=Väggarea inklusive fönster 

S1=Fönsterarea 
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2.8 Begreppsförklaring 

Tyst sida Tyst sida är en sida på ett hus med en dygnsekvivalent ljudnivå 

som är lägre än 45 dB(A) frifältsvärde och en maximalnivå lägre 

än 70 dB(A).  

Ljuddämpad sida Har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45-50 dB(A) och har en 

maximalnivå lägre än 70 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå Avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, för trafikbuller 

oftast ett dygn. 

Maximal ljudnivå Avser den högsta ljudnivån under en viss period. 

Boningsrum  Rum i bostad för sömn och villa samt samlingsrum. 

Bullrig sida  Den fasad som ligger mot trafikled. 

Multifunktionsbyggnad Byggnad med i höjd differentierad användning, till exempel 

lokaler och butiker i lägre våningar och bostäder på högre 

våningar. 
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3 Teori 

3.1 Stadsförtätning 

Om kommunen väljer att förtäta sin stadskärna med bostäder och lokaler kan det få flera så 

väl positiva som negativa effekter. 

Ett argument för att förtäta staden är att en tätare stad förbrukar mindre resurser jämfört med 

dels en mer utspridd stad. När befolkningen ökar i ett område leder det dels till att butiker, 

skola, barnomsorg och annan service får ett större kundunderlag, dels att transportbehovet blir 

mindre, jämfört med en mer utspridd stadsbild, när innevånarna bor nära serviceställena. 

Detsamma gäller när kontor och lokaler byggs i stadskärnan, Invånarna får då möjlighet att bo 

nära sina arbetsplatser vilket minskar behovet av fordonstrafik. 

Även kollektivtrafiken kan utnyttjas bättre då befolkningsunderlaget ökar vid förtätning, 

dessutom får invånarna lättare att färdas med cykel eller till fots. Kommunen behöver inte 

bygga ny infrastruktur då befintliga gator, el, vatten och avlopp kan utnyttjas. Ytterligare ett 

hållbarhetsargument är att ny mark inte behöver tas i anspråk vid byggandet. [1] 

Stadsförtätning kan också få negativa effekter. Många av de platser som ännu inte bebyggts 

ligger vid starkt bullerutsatta platser, exempelvis vid stora trafikleder där trafikbullret är 

kraftigt. Dessa platser har inte tidigare tagits i anspråk för bebyggelse just på grund av 

bullerproblematiken, och när dessa nu ska bebyggas måste bullret noga beaktas. Något som 

kan vara svårt att åstadkomma är en tyst eller ljuddämpad sida vid bostäder. Även tillgång till 

grönområden och parkeringar kan minska vid stadsförtätning.  

3.2 Buller-begreppet 

Ljud definieras som en tryckfortplantning i ett elastiskt medium, vanligen luft, alstrad av en 

ljudkälla. Buller och ljud skiljs åt genom den enkla definitionen “buller är icke önskvärt ljud”. 

I den definitionen ligger en känslomässig värdering av ljudet som skiljer sig mellan olika 

personer. [2] 

3.3 Så påverkas människan av buller 

Hörselsinnet är alltid aktivt och ett av de mest förekommande klagomålen vid trafikbuller är 

sömnstörningar. Bullerstörning under natten kan leda till senare insomning, ökad motilitet 

(hur mycket som människan rör sig i sömnen), förändrad sömnrytm och uppvaknande [3].  
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“Sömnen påverkas framför allt av antalet bullerhändelser under sömnperioden samt 

skillnaden i styrka mellan buller och bakgrund. De mest störningskänsliga perioderna är 

vid insomnade och före normalt uppvaknade. Minst 10 timmar störfri period nattetid 

skulle behövas för att en majoritet av befolkningen ska kunna få åtta timmars obruten 

sömn” [4].  

Andra effekter av trafikbullerexponering är att den leder till försämrade kognitiva funktioner. 

Uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, lagring och behandling av information försämras. 

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar vid långtidsexponering för trafikbuller. 

[3] 

Statens institut för kommunikationsanalys har uppskattat den sammanlagda 

samhällsekonomiska kostnaden av bullerstörningar från vägtrafiken i Sverige till 5-10 

miljarder kr per år [4]. 

3.4 Decibelskalan 

Decibel är ett logaritmiskt mått för att jämföra till exempel ett ljudtryck mot en referensnivå. 

Inom akustiken är basen för logaritmen 10 och referensnivån för ljudtryck är 20 µPa, vilket är 

gränsen för hörbarhet. Den största ljudtrycksnivån som kan uppfattas utan smärta för ett 

oskyddat öra är 20 Pa vilket motsvarar ljudnivån 130 dB. Den högsta ljudnivån som kan 

uppträda är 194 dB [5]. För en jämförelse mellan olika ljudkällors styrka se bild 1. 

 

Bild 1 Olika ljudkällors styrka [4] 
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Enheten dB(A) innebär att mätningen utförts med ett vägningsfilter, i Sverige är A- och C-

filter vanliga, som väger hela frekvensspektrat inom det hörbara området och anger resultatet i 

form av ett siffervärde [2]. A-filtret dämpar nivån för lågfrekventa och mycket högfrekventa 

ljud, detta för att bättre motsvara hur människan uppfattar ljudnivån.  

 En normal samtalston är cirka 65 dB(A) 

 En förändring med 3 dB(A) upplevs som en knappt hörbar förändring 

 En förändring med 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet. [5]  

Krav för ljudmiljön i bostäder uttrycks i standarden SS 25267:2004 med siffervärde i dB(A) 

[6]. 

3.5 Kommunernas arbete med detaljplaner 

I Plan- och bygglagen ges kommunerna i Sverige ett planmonopol vilket innebär att 

kommunen har rätt och skyldighet att upprätta planer för hur mark och vatten inom 

kommunens gränser ska utnyttjas. På den lägsta nivån i planarbetet upprättas detaljplaner som 

noggrant anger hur marken får bebyggas. Alla bygglovsansökningar prövas mot detaljplanen 

för att se till att de uppfyller kraven innan ett bygglov beviljas. I detaljplanen har kommunen 

möjlighet att skriva in krav som byggnader måste uppfylla. Detta ger kommunen en möjlighet 

att omvandla till exempel Boverkets allmänna råd till ett krav som måste uppfyllas för att 

bevilja bygglov. 

3.6 Boverkets byggregler (BBR) och allmänna råd 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om bebyggd miljö, hushållning med mark- och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga 

stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. 

“Myndigheternas nuvarande krav på god ljudmiljö är stränga. Exempelvis föreskrivs i 

Boverkets byggregler att “Byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till 

förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande ljud 

begränsas”” [5]. 

Boverket publicerar föreskrifter och allmänna råd för byggande i författningen BFS 2011:26 

BBR 19 (Boverkets byggregler). I BBR anger Boverket krav som byggnadsverk måste 

uppfylla. Föreskriften i den del i BBR som behandlar ljud och buller i bostäder (kap 7) anger:  
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”Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens 

installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i 

den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i 

byggnaden inte besväras av ljudet” [7]. 

I det allmänna rådet till föreskriften hänvisar Boverket till standarden SS 25267:2004 och 

anger att 

“Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i 

ljudklass C enligt SS 25267 för bostäder eller enligt SS 25268 för respektive lokaltyp 

uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas” [7]. 

I publikationen Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen anger Boverket: 

“Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår 

till 55-60 dB(A), under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 

45 dB(A) vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dB(A) vid fasad). Minst 

hälften av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad 

sida” [4].  

“Boverket menar att de allmänna råden bör tillämpas enligt Plan- och bygglagen, PBL, för 

bostäder i områden som exponeras för buller från väg- och järnvägstrafik” [4]. 

3.7 Svensk standard SS 25267:2004 - Ljudklassning av utrymmen i 

byggnader - Bostäder 

I Boverkets byggregler hänvisas till standarden SS 25267 när det gäller ljudmiljön i bostäder. 

Standarden är utgiven av SIS, Swedish Standards Institute, och innehåller riktlinjer för fyra 

ljudklasser i bostäder. Ljudklasserna är namngivna A-D, där A är den tystaste ljudmiljön och 

C är en godtagbar ljudmiljö. Klass D används för byggnader där klass C inte kan uppnås, 

exempelvis äldre byggnader som på grund av sitt kulturvärde måste renoveras varsamt. 

Skillnaden mellan klasserna är normalt 4 dB(A). 

 Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden. 

 Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. 

 Ljudklass C: Ljudklassen ger tillfredställande ljudförhållanden för en majoritet av de 

boende och kan tillämpas som minimikrav enligt Boverkets föreskrifter. 

 Ljudklass D: Ljudklass motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när 

ljudklass C inte kan uppnås. Det kan exempelvis gälla äldre bostäder som av särskilda 
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skäl inte kan byggas om på ett sådant sätt att ljudklass C uppfylls, till exempel i 

samband med varsam renovering. [6] 

Standardens riktvärden visas i tabell 1 och 2  

Riktvärden för ljudnivå inomhus från trafikbuller: 

Tabell 1: Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpAFmax. 

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

Boningsrum 
 
Kök 

LpA 
LpAFmax 

1) 
LpA  

22 dB 
37 dB 
27 dB 

26 dB 
41 dB 
31 dB 

30 dB 
45 dB 
35 dB 

34 dB 
49 dB 
39 dB 

1) 
Värdet, får överskridas 5 gånger per natt (22:00–06:00). [5] 

 

Riktvärden för ljudnivå utomhus från trafikbuller: 

Tabell 2: Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpAFmax. 

Utrymme Typ av 
krav 

Ljudklass 
A 

Ljudklass 
B 

Ljudklass 
C 

Ljudklass 
D 

Utanför minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet 

 
På minst ett utrymme/balkong i 

anslutning till lägenheten 

LpA 
LpAFmax 

1) 
 

LpA 

46 dB 
51 dB 

 
46 dB 

50 dB 
55 dB 

 
50 dB 

54 dB 
 
 

54 dB 

58 dB 
 
 

58 dB 

1)
Värdet, får överskridas 5 gånger per natt (22:00–06.00). [5] 
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3.8 Fältmätningar 

För att kunna visa skillnader i bullernivåer på olika våningsplan i byggnader utarbetades en 

enkel mätmetod.  

Som mätobjekt valdes två byggnader i Örebro, Hertig Karls allé 15 (Hertigen) och 

Rudbäcksgatan 7 (Behrn Center), (Se bild 2 och 3). Valet av dessa byggnader som mätobjekt 

gjordes på grund av byggnadernas höjd, tillträde samt placering vid starkt trafikerade 

genomfartsleder där den skyltade hastigheten är 50 kilometer per timme. 

  

Bild 2 och 3 Mätobjekt Hertigen till vänster och Behrn Center till höger 

För att kunna bestämma skillnaderna i bullernivå genomfördes mätning vid två punkter 

samtidigt vilket ställer krav på två ljudmätare som i idealfallet är identiska. Avsikten var att 

använda två stycken Brüel & Kjaer 2270-instrument, ett för varje mätpunkt. Dock gick ett av 

B & K 2270 instrumenten sönder, varför det ersattes med ett B & K 2232 instrument. 

Placeringen av mätpunkterna valdes med avsikten att minimera reflektioner från fasaden 

bakom mätinstrumentet. Avståndet mellan fasad och mikrofon valdes till 1 meter och höjden 

över marknivån till 2 meter, vid mätningen ändrades dock höjden till 1,8 meter. Vid punkten 

på högsta våningen placerades själva mätinstrumentet inomhus. Emellertid monterades 

mikrofonen på en bom som stacks ut genom det öppna fönstret. Bommen anpassades så att 

mikrofonens placering var 1 meter ut från fasaden. Fönstret hölls så stängt som det var möjligt 

med en glipa på cirka 3 cm. Vinkeln mellan mikrofoner och väg valdes till 90 grader. (Se bild 
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4)

 

Bild 4 Mätuppställning vid Behrn Center. B & K 2232 monterat på stativ. 

För att ge ett tillräckligt noggrant mätresultat sattes mättiden till 30 minuter med provtagning 

varannan sekund. Mätningen startade samtidigt på båda instrumenten med hjälp av 

autostartfunktion och synkroniserade klockor i instrumenten. Mätdata från instrumenten 

fördes över till B & K-programmet BZ 5503 för att bestämma den ekvivalenta ljudnivån. 

Resultatet redovisades i dB(A). Under fältmätningarna fördes protokoll på i förväg upprättade 

checklistor. 

Under fältmätningen vid Behrn bedömdes hastigheten i vindbyarna ligga över 5 meter per 

sekund vilket påverkade mätningen negativt [5]. 

3.9 Beräkning av reduktionstalet i sammansatta fasadväggar 

Ljudreduktionstalet för olika kombinationer av väggkonstruktioner och fönster beräknades. 

Uppgifter om reduktionstalet för de olika delarna togs från fabrikanternas uppgifter. Fyra 

kombinationer beräknades, fall A, B, C och D 

Då fabrikanterna redovisar ljudreduktionstalet med olika förutsättningar, har de värden som 

redovisas från laboratoriemätningar sänkts med 3 dB för att bättre överensstämma med de 

värden som andra leverantörer redovisas från fältmätningar.  
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4 Resultat 

4.1 Lagar och förordningar 

Följande paragrafer styr utformningen av bostäder med hänsyn till trafikbuller: 

4 § PBL: Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd 

mot buller. 

“Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att buller, som 

uppfattas av brukarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på sådan 

nivå som inte medför risk för dess personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och 

arbete under tillfredställande förhållanden” [8]. 

“Enligt 1 § i författningssamlingsförordningen (SFS 1976:725) är allmänna råd generella 

rekommendationer om tillämpningen av en författning, som anger hur någon kan eller bör 

handla i ett visst avseende. Det utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i 

författningen, men den som väljer att inte följa allmänna råd har i princip själv ansvar för 

att visa att regeln ändå uppfylls. Definitionerna utgör en del av dessa allmänna råd” [4]. 

Riksdagen har antagit följande riktvärden för trafikbuller: 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad  

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

(Vid nybyggnad av bostäder gäller de värden som anges i Boverkets allmänna råd.) [4] 

4.2 Boverkets regler, BBR19 och allmänna råd 

Boverket menar att de allmänna råden bör tillämpas vid fysisk planering enligt Plan- och 

bygglagen, PBL, för bostäder i områden som exponeras för buller från väg- och järnvägstrafik 

[4]. 

“Hälsa och komfort, cirka 60 procent av befolkningen vill kunna sova med öppet fönster. 

Även om detta kanske i första hand är att betrakta som en komfortfråga.” “För att kunna 

garantera en bra ljudmiljö och en bra luftkvalitet inomhus ställs det krav på att både 

riktvärden och gränsvärden ska uppfyllas med stängda fönster och öppna ventilationsdon. 

I de flesta fall är det omöjligt att sova med öppet fönster trots att ekvivalentnivån ute är 

55 dB(A)” [4]. 
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“Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i 

ljudklass C enligt SS 25267 för bostäder eller enligt SS 25268 för respektive lokaltyp 

uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas” [7]. 

4.3 Fältmätning och beräkning 

Resultatet av fältmätningarna redovisas i tabellerna 3 och 4, tillsammans med beräkningar på 

samma objekt. 

Tabell 3: Resultat från Hertigen 

Hertigen, Hertig Karls allé 15 

  

Våningsplan Fältmätning (dBA) Databeräkning (dBA) 

Markplan 1,8 m upp 68,8 67 

5 våningen 68,3 66 

Skillnad mellan våningar 0,5 1 

(Under mätningen vid Hertigen var det fint väder små vindar ibland, solen sken och det var varmt.) 

Tabell 4: Resultat från Behrn Center 

Behrn, Rudbäcksgatan 7. 
  

Våningsplan Fältmätning (dBA) Databeräkning (dBA) 

Markplan 1,8 m upp 67,9 66 

11 våningen 67,5 64 

Skillnad mellan våningar 0,4 2 

(Under mätningen vid Behrn var det blåsigt och i vindbyarna bedömdes vindhastigheten att vara högre 

än 5 meter per sekund.) 
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4.4 Enkätresultat 

Svarsfrekvensen för enkäten var 30 procent, sex av arton tillfrågade kommuner svarade. 

De sammanställda resultaten presenteras i tabell 5. 

Tabell 5: Sammanställda resultat från enkätundersökning. 

Fråga JA NEJ Kommentar 

Anser ni att Boverkets allmänna råd skall 
uppfyllas? Sätter ni likhetstecken mellan de 
allmänna råden och krav som ska uppfyllas 
för att bevilja bygglov? 

100% 
 

33 % anser att det kan vara 
svårt att uppfylla kraven på 
annat sätt än som beskrivs i 
råden 

Förekommer det att ni skriver in allmänna 
råd som krav i detaljplaner? 
 

100% 
 

Det förekommer hos 
samtliga svarande. 

Finns det andra tillfällen när de allmänna 
råden kan omvandlas till krav? 

66% 17% En kommun valde att inte 
svara på frågan 

Tillämpar ni det allmänna rådet att “hälften 
av boningsrummen ska ligga mot tyst eller 
ljuddämpad sida” som ett krav för att bevilja 
bygglov? 

83% 17% Två stycken ansåg att 
detaljplanen ska föreskriva 
detta för att det ska vara 
möjligt att kräva 

Anser ni att det är viktigt att de boende ska 
kunna sova med öppet fönster? Ställer ni 
det som krav? 

17% 83% 
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4.5 Standarden SS 25267 

Vad gäller buller utifrån och in i lägenheter anger SS 25267 följande riktvärden som ska 

uppfyllas för ljudklass C (redovisas i tabell 6): 

Tabell 6: Riktvärden ur SS 25267 

Lägsta tillåtna sammanvägda 
ljudisolering skall fastställas 

genom beräkning utifrån 
dimensionerande ljudtrycksnivåer 
utomhus så att tabellens värden på 
ljudtrycksnivåer inte överskrids i 

följande utrymmen: 

Dimensionerande 
ekvivalent ljudtrycksnivå 
från trafik, LpAeq,24h eller 
andra yttre ljudkällor, 

LpAeq (dB(A)) 

Dimensionerande 
maximal 

ljudtrycksnivå 
nattetid LpAFmax 

(dB(A)) 

-Sömn, vila och daglig samvaro 30 451) 

-Matlagning och hygien 35 - 

1) 
Värdet, får överskridas 5 gånger per natt (22:00-06:00). [5] 

30 dB(A) gäller vid stängda fönster och öppna uteluftsdon [4]. 

4.6 Intervjuer 

Daniel Ryttar, bygglovshandläggare Örebro kommun. 

Under intervjun med Daniel Ryttar diskuterades hur Örebro kommuns stadsbyggnadskontor 

hanterar frågan om trafikbuller vid prövningar av bygglovsansökningar för nyproduktion av 

bostäder. Särskilt frågan om möjliga planlösningar i lägenheterna diskuterades med 

utgångspunkt i Boverkets råd, där hälften av boningsrummen ska ligga mot tyst eller 

ljuddämpad sida. Ryttar förklarade att det beror på bestämmelserna i detaljplanen hur Örebro 

kommun förhåller sig till rådet. För nya detaljplaner skrivs rådet att hälften av bonings-

rummen ska ligga mot tyst eller ljuddämpad sida ofta in som en planbestämmelse. I praktiken 

omvandlas det allmänna rådet till ett krav som byggnaden måste uppfylla innan bygglov 

beviljas. Om bygglovsansökan däremot gäller för ett område med en äldre detaljplan där 

kravet om boningsrummen inte skrivits in som en planbestämmelse, är det inte troligt att 

stadsbyggnadskontoret kan kräva en planlösning som följer Boverkets råd. 

Stadsbyggnadskontoret kan inte kräva att sovrummen ska ligga mot tyst sida med hänvisning 

till att de boende ska kunna sova med öppet fönster på natten. 

Kommunen har inte heller möjlighet att införa särregler för ljudmiljön i bostäder på samma 

sätt som det finns möjlighet för inom energiområdet. 
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En möjlighet att minska trafikbullerbelastningen vid en fastighet kan vara att sätta upp 

bullerplank eller bygga bullervall. Dock innebär bullerplank ofta att möjligheten att röra sig i 

staden begränsas. 

Jarmo Riihinen, trafikingenjör Örebro kommun 

För buller finns det inga gränsvärden, utan det som anges är riktvärden. Skillnaden är att 

gränsvärden är något som måste följas, medan riktvärden är något som bör följas om det är 

rimligt med hänsyn till bland annat kostnader. Boverket har gett ut råd för att ge vägledning 

om hur riktvärdena bör användas och för att undvika stora skillnader mellan olika kommuners 

tillämpningar. Om det inte är möjligt att uppfylla riktvärdena finns avstegsfall som kan 

tillämpas i stället.  

Per Undén, jurist Örebro kommun 

En byggherre har störst möjlighet att påverka kraven som kommer att ställas på en byggnad 

under arbetet med en ny detaljplan. Det som skrivs in i planbestämmelserna blir ett krav som 

måste uppfyllas. Då allmänna råd inte skrivs in i planbestämmelsen blir rättsläget oklart om 

råden kan betraktas som krav. 

Det allmänna rådet att hälften av boningsrummen ska vara mot tyst sida har diskuterats i ett 

tidigare ärende. Då kom det fram olika uppfattningar där en jurist på Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) menade att ett sådant krav visst kan ställas, medan jurister från Boverket var 

av motsatt uppfattning. Frågan fick ingen riktig prövning då kommunen valde att inte 

framhärda i sin uppfattning på grund av att byggnaden inte var utsatt för kraftigt buller. 

Undén har inte hittat några rättsfall där frågan har avgjorts i domstol. 

4.7 Marknadsundersökning 

En jämförelse har gjorts mellan fyra kombinationer av två olika väggar och två olika fönster.  

Valet av konstruktioner och fönster gjordes för att jämföra element med standardbetonad 

ljudreduktion och byggdelar med god ljudreduktion. 

A. R´w -Vägg: 45 dB med R´w -Fönster: 27 dB. Sammanvägt R´w: 33,7 dB 

B. R´w -Vägg: 45 dB med R´w -Fönster: 44 dB. Sammanvägt R´w: 44.8 dB 

C. R´w -Vägg: 51 dB med R´w -Fönster: 44 dB. Sammanvägt R´w: 48,4 dB 

D. R´w -Vägg: 51 dB med R´w -Fönster: 27 dB. Sammanvägt R´w: 33.9 dB  
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5 Analys 

5.1 Fältmätning/Beräkning 

Arbetshypotesen var att högre våningar i byggnader har en markant lägre 

trafikbullerbelastning än våningar nära markplan. Teorin var att skillnaden kunde motivera en 

möjlighet till friare planlösning med sovrum mot den bullriga sidan. Resultatet av 

mätningarna visade att skillnaden mellan högsta och lägsta våningen var försumbar. Den 

skillnad som mättes uppfattas av människan som en knappt hörbar förändring. 

Under mätningen vid Behrn var bedömdes vindhastigheten i byarna vara högre än 5 meter per 

sekund. Vid så stora vindhastigheter var inte mätinstrumenten pålitliga och det kan vara 

orsaken till skillnaden mellan fältmätning och den teoretiska beräkningen. 

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna visade att rättsläget kring de allmänna råden från Boverket är osäkert. Om 

kommunen väljer att skriva in råd i planbestämmelsen blir de i praktiken ett krav som måste 

uppfyllas för att bygglov ska beviljas. Har kommunen å andra sidan inte skrivit in råden är det 

mer osäkert om tillämpningen av allmänna råd kan krävas. Inga rättsfall har kunnat hittas som 

avgjort frågan. 

5.3 Enkät 

Enkätsvaren visar att de kommuner som svarat hade en likartad inställning till tillämpningen 

av Boverkets allmänna råd. Alla ansåg att råden ska uppfyllas eller att det kan vara svårt att 

klara kraven i BBR på något annat sätt än det som råden visade. Alla kommuner som svarade 

har skrivit in råd som bestämmelser i detaljplan vid minst något tillfälle. 

5.4 Standarden SS 25267 

Boverket anser att ljudkraven i BBR är uppfyllda om byggnaden håller ljudklass C. 

Standarden anger riktvärden som bör uppfyllas. 

5.5 Lagen och regler 

De allmänna råd som Boverket gett ut har ingen direkt tvingande verkan utan de ska ses som 

ett sätt att uppfylla krav. 
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5.6 Konstruktioner 

Det fanns tillgängliga konstruktioner på marknaden som gav en mycket god ljuddämpning 

vilket möjliggjorde att dämpa även mycket kraftigt trafikbuller till godkänd nivå i 

boningsrum.  
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6 Avslutande diskussion 

Uppdraget för examensarbetet var att för Skanskas räkning finna möjligheter för att kunna få 

använda en planlösning med sovrum mot bullrig sida. Skanska hade upplevt problem med att 

få bygglov beviljade med en sådan planlösning.  

Problemet hade sin upprinnelse i bullernivån utanför fasaden och Boverkets allmänna råd 

“hälften av boningsrummen mot tyst sida”. Örebro kommun ansåg att detta råd var styrande. 

Under arbetets gång visade det sig att rådet inte har en status som gör att det med automatik är 

bindande. Om kommunen inte har skrivit in det i planbestämmelsen kan det mycket väl vara 

så att kommunen inte har någon möjlighet att kräva att rådet ska uppfyllas. Är det däremot 

inskrivet i detaljplanen så har rådet omvandlats till ett krav som byggherren måste uppfylla. 

Slutsatsen av detta blir att om byggherren vill ha en större frihet med vilken planlösning som 

ska väljas bör han försöka påverka arbetet med detaljplanen och övertyga byggnadsnämnden 

att byggnaden kommer att uppfylla kraven i BBR, även om mindre än hälften av bonings-

rummen ligger mot tyst sida. 

Resultatet av enkätundersökningen visade på att kommunerna som svarat tillämpade det 

allmänna rådet på ett kravliknande sätt. Alla svarande har någon gång skrivit in det i 

planbestämmelsen. 

Om kravet att hälften av boningsrummen måste ligga mot tyst sida är inskrivet som en 

planbestämmelse blir planlösningen mera styrd. 

Med boningsrum avses rum för sömn, vila och dagligsamvaro. Kök och hygienrum räknas 

inte som boningsrum.  

Om man bygger ett jämnt antal boningsrum kan byggherren placera högst hälften av rummen 

mot bullrig sida och därigenom uppfylla det allmänna rådet.  

Om byggherren bygger en lägenhet med två boningsrum är denne fri att lägga ett rum vid 

bullrig sida. 

Vid en lägenhet med tre stycken boningsrum, ett vardagsrum och två sovrum, måste ett av 

sovrummen placeras mot den tysta sidan för att uppfylla det allmänna rådet “hälften av 

boningsrummen mot den tysta sidan”. 
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Marknadsundersökningen visade att det finns konstruktioner och material som ger en god 

ljuddämpning. Vad som är viktigt att tänka på är att ett fönster med mindre bra ljuddämpning 

påverkar det sammanvägda ljudreduktionstalet kraftigt. Att bygga en vägg med god 

ljudreduktion bidrar mycket lite om fönstret inte samtidigt har god ljudreduktion.  

Därmed finns det goda möjligheter att uppfylla kraven i standarden vad gäller ljudmiljö i 

sovrum. Standarden gäller för stängt fönster och om den boende väljer att sova med öppet 

fönster så får denne acceptera högre ljudnivåer.  

En annan möjlig lösning på problemet som undersöktes var en teori att trafikbullret avtar 

mycket med ökat avstånd från vägen. Då detta arbete är begränsat till stadskärnan kommer det 

inte att vara möjligt att placera husen så långt från vägen att det horisontella avståndet är 

tillräckligt för att bullret ska sjunka till godkända nivåer. I stället undersöktes om avståndet 

vertikalt kan vara tillräckligt för att uppnå en “tyst sida” högre upp i husen. Tyvärr visade 

fältmätningar och beräkningar att inte ens på elfte våningen har trafikbullret sjunkit tillräckligt 

för att vara godkänt och detta bedöms därför inte vara en framkomlig väg. 

Vår reflektion är att det allmänna rådet “hälften av boningsrummen mot tyst sida” är 

irrelevant på grund av att standarden har krav på ljudmiljön inomhus som i dag kan klaras 

med god marginal. Ljudmiljön ska klaras med stängt fönster. En reflektion är att i en 

stadsmiljö kan den boende inte ha öppet fönster oavsett vilken sida denne har sovrummen på 

och samtidigt klara kraven på 30 dB(A). 
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Bilaga A 

Intervju med Daniel Ryttar, bygglovshandläggare, Örebro kommun 

Innan intervjun skickades frågorna till Daniel Ryttar. Intervjun började med en öppen dialog 

innan vi gick in på de förberedda frågorna som följdes av nya frågor. 

Hur får vi till det så att byggherren kan lägga sovrummen ut mot en trafikled väg t.ex.? 

Det där är en riktig lurig fråga det är så att det är Boverkets allmänna råd, de är en skrift som 

finns som heter ”Råd om buller i planeringen” t.ex. Den är jättebra att kolla på, finns att ladda 

ner grattis på deras hemsida. Men vad man gör, det är allmänna råd, de är egentligen inte 

bindande men som vi idag på kommunen typ som när man planlägger ett nytt område och där 

man är väldigt mån om att försöka. Alltså det är ju så att man vill oftast bygga där det redan 

finns ett ganska högt buller från trafik. Och i och med att dom allmänna råden inte är 

bindande så gör man om dom i princip i detaljplan. Jag vet inte om ni vet vad en detaljplan 

är? 

Jo vi har gått igenom det i en kurs. 

Men det är i varje fall ett dokument där kommunen talar om hur man vill att det ska utformas i 

ett område och det är mot den som vi gör prövningen i bygglov då, oftast. Det vi gör idag är 

nästan alla nya sådana här detaljplaner på stadsbyggnad, då skriver vi in, vi gör om dom här 

allmänna råden som Boverket kommer med och gör om till planbestämmelser så att, ja de blir 

ett villkor för att kunna lämna bygglov då. Lite så där är sammanhanget. Och i dom här 

allmänna råden så står det en hel del om att man ska lägga, ja det finns ju det här med att 

lägga sovrummen eller minst hälften av bostadsrummen typ mot tyst eller ljuddämpad sida 

och det kan vara ganska svårt att komma bort ifrån, när man har en sådan plan. Sen finns det 

ju äldre planer i stan som fortfarande gäller men då gäller inte dom där råden kan man säga. 

På utomhusmiljön kan vi inte ställa någonting egentligen i ett sådant bygglov utan det är ju, 

att se till att det blir tyst och fint när man sover, inomhusbullret. Sen vet jag inte, det normala 

när man vill bygga en fastighet, det jag kan förstå är problem för byggherren ibland är att man 

vill göra lägenheter som är så här och inte ha genomgående lägenheter. Man tänker med 

trapphus och så blir det en annan ekonomi. Man vill göra trapphus som servar fler. Det är 

oftast ekonomi, oftast vill man ju bygga tysta och bra lägenheter men det hänger också på 



 

 

 

ekonomin. Det är dyrare att bygga genomgående lägenheter. På genomgående lägenheter när 

vi har sådana där planbestämmelser, man ska lägga hälften av bostadsrummen mot tyst eller 

ljuddämpad sida. Vill man då göra små studentlägenheter t.ex. är det ett problem, det är sällan 

man vill ha genomgående eller väldigt många smala lägenheter, man vill hålla ner antalet 

kvadratmeter och det är en brännande fråga. 

Det måste vara väldigt svårt att få ihop så smala lägenheter. 

Jag kan väl tänka mig att det är någonting åt det hållet som ni funderar på, hur man skulle 

kunna göra en sådan här lösning fast med. 

Vi har valt en genomgående lägenhet i vår frågeställning. Vi tänker att det är fin 

parkmiljö åt andra hållet och där vill vi ha balkong och vardagsrum, för man vill ju inte 

ha balkongen mot en trafikerad väg. 

Men då blir det nästan som ett ickeproblem, ok du menar så, du vill ha sovrummet ut mot, och 

balkongen mot den fina sidan. 

Vi vill ju både ha balkongen och om du har sovrummet åt samma håll så blir det lite 

jobbigt. Säg att vi har det, hur skulle de gå att kunna ha sovrummet på, då den 

trafikerade vägsidan? 

Oftast i dom här planbestämmelserna så står det hälften av bostadsrummen/boningsrummen 

och då är det en definition, vad är ett boningsrum och vad är ett sovrum? Är det ok med ett 

vardagsrum som ett boningsrum, det är så vi funderar på våra frågeställningar. Man skulle 

kunna tänka sig att det går att sova i vardagsrummet t.ex. och använda det som ett boningsrum 

i så fall kanske det är ok. 

Man skulle kunna vrida lite på det, man skulle kunna sova där men man kanske inte gör 

det? 

Exakt men tanken är då att man egentligen, det är ju det där med efterlevnaden, hur styr man 

sen? 



 

 

 

Hur ser definitionen ut, hälften av boningsrummen och ett boningsrum är inte varje 

rum i en lägenhet? 

Nej ett boningsrum är vardagsrum, sovrum, skulle jag tro. Det är väl något man kan fundera 

på när man tittar på planbestämmelser, vad är ett sovrum, vad är ett boningsrum så skulle jag 

funderat. Men tanken är egentligen att man vill ha ett sovrum som är avsett att sova i. Men i 

genomgående lägenheter är det ibland fortfarande så om man ska få in hälften. Har du en etta 

hur tänker du då? Då kanske det inte blir mer än bara ingång någonstans, kanske något pentry. 

Där har du per definition inget sovrum men är det ändå ok. Det kanske har en vägg så du kan 

stänga till, då har du ju ett sovrum, men då kanske det inte är ok. Man får lov att titta i det 

enskilda fallet. Det är väldigt svårt att säga generellt vad som är ok och inte. 

Om vi tänker oss att det är minst 2 rum, om vi säger att vi har så här (ritar upp)? 

Det där skulle då kanske inte vara ok i en sådan planlösning som har den bestämmelsen, där 

det står att hälften av boningsrummen, för då har du två ut mot, det står minst hälften, då ska 

du helst ha två inåt. Så har du ett vardagsrum och ett sovrum, ett sovrum ut så kanske det 

skulle funka. 

Men det har inget med om man har rätt ljudmiljö här inne, om man hittar en lösning 

hur man ska bygga väggen? 

Det beror på, det är ju så att, mycket styr själva planbestämmelsen kan man säga och sen är ju 

frågan, det finns rättsfall också. Typ när man har byggt uterum och sådant här utanför och 

man tänker ljudnivån utanför fasad, då skall man räkna, det blir ljudnivån utanför uterummet. 

Jag vet inte om det svara på er fråga? 

Nej, jag förstod inte? 

Oftast är det så här. Vi skulle haft en sådan där planbestämmelse med, men ibland står det 

t.ex. om den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dB utanför fasad t.ex. 

  



 

 

 

Dom som satt där nere i receptionen stod det ju något om skyddsbestämmelser på? 

Vi brukar ha en sådan där standardskrivelse nu mera men dom senaste åren har vi använt 

samma tror jag. 

Men dom där är publicerade på nätet, va? 

Tveksamt, men det kan ni få, det kan jag se till att ni får. Då blir det tolkning för oss i 

bygglovsskedet, det står så här om du är över 55 dB så ska man förlägga. 

Då pratar ni om utanför, inte vad som kommer in? 

Nej det är ju utemiljön, det är två olika spår. Råd om buller, Boverkets allmänna råd, det finns 

ju två utgångslägen. Egentligen när du gör ett helt nytt område då har du egentligen knappt 

något buller att ta hänsyn till om man skulle nyexploatera t.ex. på landet. Men inne i stan då 

har man redan ett befintligt buller, befintligt trafikbuller och så hanterar man på det sättet att 

man försöker styra det med att få över minst hälften av boningsrummen mot den tysta eller 

ljuddämpade sidan. 

Finns det någon definition vad som är en ljuddämpad sida? 

Det är 45 dB på tyst sida och 50 kanske på ljuddämpad sida. Men det där är också sådant där 

som är definierat i dom allmänna råden, men jag tror det står 45 i våra planer i dom flesta. För 

att man ska kunna räkna det som en tyst sida. 

Vad krävs för att ett bygglov ska godkännas där sovrummen placerats mot bullrig sida, 

Då svarar du att hälften av boningsrummen ska planerad mot tyst sida? 

Om det är en sådan detaljplan, vi tittar ju väldigt mycket på vad som står i detaljplanen, står 

det ingenting, ja då kanske det inte är något problem. Om det är en äldre plan utan då får vi 

försöka sikta in oss på att liksom att dom klarar/har en bra ljuddämpning på väggen osv. så 

det blir en tyst inomhusmiljö? 

  



 

 

 

Det är ju så vi också funderar på om man kan tekniskt lyckats dämpa väggen så mycket 

så det blir tyst? 

Det som är lite spännande, det är att om man tittar på mätningen med 45 dB utomhus eller det 

ska ju inte överskridas, då förutsätter man att det är med stängt fönster, just när man gör 

mätningen och man ska ha tilluftsdon. Man kanske måste ha ett speciellt ljuddämpat 

tilluftsdon som det heter men det är alltid så här. Låt säga att vi har ett sovrum här och det 

bullrar jättemycket här ute, det kanske är 65 dB ute och fönstret kanske dämpar 30 dB och du 

ligger på 35 dB här inne säger vi och väggen klarar samma, det är jättetyst och bra men vad 

händer, oftast så vill man öppna det här fönstret när man sover, det är jättemånga som gör det 

tydligen. Då kanske det rent teoretiskt glider upp till 50 dB här inne. Då har man motverkat 

syftet med planbestämmelsen litegrann, man ska ju ha det tyst och skönt när man sover. Det 

är därför man är ganska hård när det gäller det här med tyst och ljuddämpad sida, sen finns det 

speciallösningar.  

Vi har haft något fall där det man har gjort en ny plan där byggnadsnämnden efter mycket om 

och men godtog en lösning som man hade använt i Stockholm för några fönster det var 

väldigt utsatt för ljud, buller då, så det var Rosengatan här i stan. Då var det så här det var ett 

befintligt hus i tre våningar så här, då ville dom bygga på två våningar uppe på och väldigt 

högt buller här. Då hade vi den här nya planbestämmelsen, eller nya och nya, men det här 

med tyst sida. Det är väldigt svårt i ett hörnhus att göra en tyst sida, det blir ju ett indirekt krav 

på väldigt stora lägenheter. Och så ska du få in hälften av sovrummen mot tyst sida, så det är 

inte alls lämpligt, det är just ett fall som jag känner till där man har godkänt. Det blev två 

mindre lägenheter där man hade en lösning som, på ett fönster eller på fönstren egentligen. 

(Ryttar ritar) Det var ett fönster som såg ut så här, ett vanligt fönster och så var det någon 

slags ljuddämpad låda runt så här och sen en ytterruta, rutan utanför så här och på 

innerväggen gick det så här om man ser det, om det här är ute då. Så framifrån var det en liten 

springa på någon sida så här och så var det ljudabsorbent som, runt så här inne i den här lådan. 

Men det är väldigt sällan, om man går med på sådant här finns det särskilda skäl och man 

vägde, var det rimligt? Ett sidospår men det finns en del sådana där i stan i varje fall. 

  



 

 

 

Sådant är ju intressant att få reda på. 

Så hade dom i princip gjort beräkningar på att de klarar det här då man kunde ha det här 

fönstret öppet här då. 

Då får man lite ventilation där. 

Ja om man nu, det är roligt det här med öppet fönster, det står ingenstans i några skrifter att 

det är några slags rättigheter eller några skyldigheter att man ska kunna sova med öppet 

fönster men det blir oftast så att man vill gärna göra det eller många som gör det och öppnar 

fönstret och då är man ju där direkt om det då bullrar väldigt mycket utanför och sen så kan 

det ju hända att man råkar ut för alla dom här effekterna man kan få om man utsätts för buller 

så det är väl därför man är ganska hård. 

Vilka krav tittar stadsbyggnad på? Vad är det som är viktigt och mindre viktigt? 

Är det just när det gäller buller så vet jag inte om det finns mindre, nej jag kan inte säga att 

det finns något som direkt är mindre viktigt utan det är helhetsgreppet. 

Vilka lagrum, förordningar etc. styr bygglovsbesluten, vad är det ni lutar er på när ni 

fattar beslut? 

Plan och bygglagen när vi pratar om bygglovsbeslut sen har du plan och byggförordningen till 

de och i slutänden blir det Boverkets byggregler som blir föreskrifterna, som är föreskrifterna 

till PBL nu mera. 

Vi har läst lagen och den säger egentligen inte så mycket, finns det något mera förutom 

dom här tre? 

Det är ju miljöbalken om den kan komma in men frågan är hur mycket just i bygglovskedet, 

det kanske hänger mer ihop med planläggningen, med miljökonsekvenser osv. Men det står ju 

en del i Miljöbalken om lämpligheten om man ska ta fram ny mark t.ex. för byggnation, tips.  



 

 

 

Har kommuner möjlighet att ställa upp särregler för ljudmiljön i bostäder? 

(Liknande energikraven). 

Kan och kan, jag är tveksam till det. Det man har mest att gå på är det som står i BBR och där 

står det inte mycket, man hänvisar till en Svensk standard och bara det egentligen är skäl att 

ifrågasätta egentligen Boverkets agerande för det är en standard som, en intresseorganisation 

gör som inte är gratis, inte tillgänglig för alla. Det är ett sidospår. 

Åtgärder vid källan, kan byggherren sätta upp bullerplank? 

Det kan vara en absolut tänkbar grej, t.ex. om man ska skydda uteplatser osv. Men det kräver 

att man oftast är det bygglovskrävande om man ska ha ett plank, ibland kan det vara känsligt 

att få till om det är nära gatugränser, kan man dra in det lite grand så brukar det gå bra oftast. 

Finns det någon standard på hur högt ett bullerplank får vara, vad brukar det hamna 

på för höjd? 

Det är så olika på hur mycket buller det är, man kan ju säga ju mer bullrigt det är ju högre 

plank behöver du. Jag kan tänka mig runt två meter 1,80-2,00 meter är inte ovanligt. Men det 

finns också lägre, det mesta ljudet alstras ju oftast från en bilväg med höjden av där hjulen 

snurrar, det brukar man, kommer det in i ett bygglovsärende som vi vet att det är på en bullrig 

plats, begär vi in att dom får redovisa av en konsult som dom får ta och så gör dom en 

beräkning hur det är. Där dom provar olika höjder på dom här så vill man ha det så lågt som 

möjligt. De är motstående intressen, man är inte så sugen på att få sådana här ”Gated 

Community samhällen”.  

Vi brukar kolla på konsultutredningarna, vi har buller- och trafikingenjörer här och ett eget 

program att räkna i och kollar så att det stämmer i princip med det de kommer med. Så tar vi 

ett beslut efter det. 

Trafikljud benämns med enheten dB(A), vad innebär det? 

Jag har lite dålig koll men jag tror att det är just det här med A, hur det mänskliga örat 

uppfattar ljudet tror jag, lite så jag tolkat det. För att det ska likna ett mänskligt öra så mycket 

som möjligt, någon sorts filter. Har ni sett den här, den är inte jätte-ny, har något år på nacken, 



 

 

 

men jag tror att det kan stå en del i den här om ni är intresserade, här finns lite om standarden. 

Det här är utdrag från standarder. Ska se om jag hittar dom allmänna råden för där står det 

väldigt mycket matnyttigt, om ni söker på Boverkets hemsida, i deras webbokhandel dom kan 

man ladda ner gratis som pdf. Där står det en hel del. 

För att undvika sömnstörning bör ljudnivån i sovrum inte överstiga 30 dB(A) för 

kontinuerliga ljud och 45 dB(A) för tillfälliga ljud, vad menas med, “kontinuerliga ljud” 

och “tillfälliga ljud” och hur bedömer man det/beräknar? 

Det är så svårt att säga, dom som vi kolla väldigt lite på, det kommer ju färdigt från konsulter, 

men när man bara tänker kontinuerliga ljud så tänker jag först på ljud från fläktar, fläktrum, 

trafikbuller, sådant som pågår hela tiden som bakgrundssorl och på tillfälliga tunga transporter 

som kommer då och då, motorcykel som drar på. Sådant som man kanske måste korrigera på 

något sätt. 

Vad innebär kravet som ställs på “30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus”? Hur definieras 

ekvivalentnivå? 

En sammanräknad nivå eftersom nivån av buller oftast varierar kraftigt vid olika tidpunkter på 

dygnet. Då misstänker jag att i någon standard finns det hur man beräknar fram dom här 

ekvivalenta och den ekvivalenta är någon slags medelvärde tror jag, för att få något mått på 

hur det är, hur det är rent generellt men det säger ju ingenting om den högsta eller lägsta. Jag 

tror man använder den som mått, i och med att den kan variera på dygnet. På natten kanske 

det är tvärdött i flera timmar och sen på dagen kanske det är väldigt livligt. Och då för någon 

slags måttstock så måste man väga samman för att jämföra. Man får ju något värde, om det är 

väldigt livligt på dagen så borde det dra ner ekvivalent nivån eller drar upp kan man ju säga 

till ett högre värde. 

  



 

 

 

Vad innebär kravet “45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid” och nästa fråga i 

förslaget till ny BBR skrivs det att värdet i fråga nio inte bör överskridas mer än 5 ggr 

per natt. Är det ett maximalt utryck inomhus? Detta har vi tagit från remissvarianten 

av nya BBR som vi titta på, där har dom en sådan skrivelse. 

Men det känns som om den är ett allmänt råd bara som man flyttar till BBR tro, jag tror om 

man jämför den skriften med det som står i de allmänna råden, så tror jag att det är samma 

skrivelse för att man vill liksom få en annan status på det. 

Då funderar vi på det, det bör inte överskridas men om gränsen är 45 dB hur mycket 

får det gå över, får det komma ett jetplan 5ggr per natt om man överdriver rejält? 

Det har jag svårt att tänka mig. 

Hur räknas det ut? 

Då tror jag man utgår från den tyngsta fordonstypen som kan tänkas färdas ute på vägen så det 

är ju två spår, en beräkning och så är det en teoretisk beräkning. Jag tror att det är så att man 

skall utgå från det tyngsta fordonet som kan passera där ute och sen gör man så. Kommunen 

har ju tillgång till trafikräkningar och utifrån det kan man beräkna hur många gånger 

teoretiskt, ett sådant här fordon passerar. 

Och sen vanlig ljuddämpning utefter det då? 

Exakt, vi kanske ger till konsulten att vi vet att Borgmästarvägen, där är det 8000 fordon per 

dygn så finns det väl någon schablon då som baseras på 8000 per dygn, då vet man att kanske 

hundra av dom eller 50 eller 2 är en viss typ. 

Har ni då trafikräkning per timme på dygnet då? 

Nej det tror jag inte utan man räknar ju kanske en hel dag på en viss sträcka, man gör ju vissa 

insatser eller om man tar konsulthjälp och så har vi haft konsulter som varit ute och räknat. 

Det är ju samma där, man gör någon schablon skulle jag tänka mig. Jag är lite dålig insatt i det 

själv. 



 

 

 

Om man sover i ett sovrum speciellt i Örebro är det ju väldigt, väldigt tyst på natten, 

men räknar man hela dygnet eller räknar man … 

Ja det finns ju någon sådan där definition nattetid eller om den heter, ja jag är lite osäker där 

exakt. Det är väldigt viktigt att det är tystare på nattimmarna. 

Kommunens policy för buller vid nybyggnation kommer från transportplanen(2008): 

“Alla nybyggda bostäder ska ha bullernivåer som inte överskrider Naturvårdsverkets 

rekommendationer, såväl inomhus som utomhus.” Vad är innebörden med detta och 

hur bedömer ni detta? 

Ja den där har jag inte skrivit så mycket på, jag har inte hunnit fila på den. Vi tittar ju väldigt 

mycket på Boverkets krav och sen om kommunen har en riktlinje, det är ju lite skillnad. Som 

man säger bygglov är som en myndighetsnämnd och vi har ju rätt att ställa krav som står i 

PBL, BBR, PBF och sen kan man ha en ambition som kommun så att säga men ja vi skulle 

inte kunna tvinga någon t.ex. att göra enligt några andra riktlinjer än det som står i lagen så att 

säga, sen tror jag att dom sammanfaller ganska mycket, Naturvårdsverkets och Boverkets 

riktlinjer. 

Dom borde ju göra det. 

Ja jag vet att det är någonting dom har skilda meningar i men vad det kan vara vet jag inte. 

Kommunen vill att minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända 

mot tyst eller ljuddämpad sida. Vad är accepterat som en ljuddämpad sida och kan man 

placera sovrummet där? 

Vi var lite inne på det innan. 

Var det 45 dB som var en ljuddämpad sida? 

Det ska jag kolla på i planbestämmelsen eller på en exempelplan som kanske inte är exakt 

samma skrivelse till alla men jag tror att det är 45 eller 50 dB. 

 



 

 

 

Är dom här benämningarna tyst och ljuddämpad, är det bara ett mått på bullret som 

finns där eller betyder ljuddämpad att man gjort en aktiv åtgärd för att minska det? 

Nej det är det befintliga bullret. 

Så det är mer en benämning, det talar inte om att man gjort något? 

Nej det skulle jag inte kunna tänka mig, ja det skulle ju kunna vara att man gjort en åtgärd 

teoretiskt sätta upp ett plank kanske för att få ner bullret då skulle det stanna upp. Då kanske 

du inte har 55 framme vid fasad längre då kanske du är på 45 dB, har du inget plank kanske 

du skulle vara på 55 dB och då räknas det inte som en tyst eller ljuddämpad sida. 

Men just ljuddämpad sida betyder inte med automatik att man gjort en åtgärd? 

Nej det tror jag inte. 

Är en ljuddämpad sida 45-50  dB(A) vid fasad? Men detta är väl inte tillräckligt för 

sovrum? Får man placera sovrummet vid en ljuddämpad sida om det finns en sida som 

är tystare? Får vi kolla upp själva. Hur räknar man ut ljudnivåskillnaden ute - inne? 

Går ni efter beräkningsstandarden SS-EN 12354-3? Om ja förklara gärna eller är det 

här konsultjobb också? 

Det är ju ofta konsultjobb, just när vi är i bygglovsskeendet vi kollar ju deras utredning 

litegrann men inte så att vi sitter och räknar själva och gör några egna beräkningar. Vi 

remitterar det till trafikingenjörer t.ex. som kanske gör en egen beräkning, vi har något 

program. Det är frågan om jag kanske ska sätta er i kontakt med honom. Ni kan få hans namn 

så kan ni maila honom och säga att ni pratat lite med mig. Han räknar ju lite och sådant där. 

Vet du någon konsultfirma i stan som gör dom här sakerna? 

Jag tror det är rätt dåligt det finns nog en del, dom här lite större Structor och dom här hur 

dom gör eller WSP, men något som jag brukar se ofta är dom här ÅF. Jag vet inte om dom 

finns i stan eller om dom har kontor här eller hur det är. 



 

 

 

Har ni något projekt som beviljats bygglov med sovrum på den bullriga sidan och vad 

avgjorde att det beviljades. Har ni något projekt ni kan visa oss, där ni inte beviljat 

planlösningen med sovrum som inte placerats mot den tysta sidan? Du hade ju ett 

exempel som du visade, har vi någon möjlighet att se det? 

Det kan ni få göra. 

Vad är det för skillnader på ljudkrav på sovrummet mot andra rum? 

Det skiljer lite grand. Nu har jag det inte i huvudet men det är ju lägre eller vad säger jag det 

är ju högre krav i ett sovrum, det skiljer 5 dB något sådant där. Det står ju i standarden. Det är 

inga stora skillnader men det är ju så att dB är en logaritmisk skala typ det gör ju stora 

skillnader bara det höjer sig 3 dB. Det kan kännas som dubbelt så mycket ljud.  

Hur räknar man ljudet i sovrum, ska det räknas på natten eller på hela dygnet, är det i 

standarden som det står? 

Jag är lite osäker man brukar ju skriva någonting nattetid som ett index i vissa sådana där har 

jag sett. 

Har ni några studier om hur bullret påverkar människan, titel? 

Nej, jag har inte hunnit kolla inför det här mötet om vi har. Men däremot i det allmänna rådet 

står det en hel del om vad som det kan bli av det. Jag har inte hunnit kolla någon 

källhänvisning dom har till någon bra utredning. Men det är ett tips. Jag vet inte om ni har läst 

det men det står, jag skrev ner det på fråga två men vi kom nog aldrig dit, men jag kan ta det 

sen. Det som står är att god boendemiljö är viktigt, buller uppfattas vanligen till skillnad till 

vissa andra miljöstörningar inte som livshotande men det är ett faktum att buller påverkar vår 

hälsa, möjligheten till god kvalité. Buller kan störa sömn och vila, skada hörsel, skapa stress, 

leda till försämrad uppmärksamhet medföra koncentrationssvårigheter och nedsatt 

prestationsförmåga, försvåra inlärning, skapa otrivsel och svårigheter att uppfatta samtal eller 

att använda telefon, radio eller tv. Till och med indikationer på hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är 

medvetna vad det innebär. Men jag har ingen direkt studie som stödjer, det här är bara en text 

från deras allmänna råd. 



 

 

 

Ska man kunna vädra sovrummen med öppet fönster, det finns väl inget krav på att 

man ska kunna göra det?  

Nej det står ju ingenstans att man ska kunna ha ett öppningsbart fönster i sovrummet men ofta 

vill man ju ha det och ofta blir effekten att man vill vädra och det är ingenting man tänker ja. 

Man kan få bygglov då, men hur skulle vi kunna kolla upp det om t.ex. det är tyst i den 

omfattningen, men öppna fönster kan man inte förbjuda någon att göra. 

Har ni några exempel på en ljudutredning för nybyggda bostäder? 

Jag ska kolla lite, men det är väl klart att det finns. 

Vid Östra Bangatan är bullernivåerna hög både från väg och järnväg. Vi tänkte inrikta 

oss på denna väg och undrar, vad som ska tänkas på för att i vårt fall kunna placera ett 

sovrum mot den sidan som den högsta bullernivån finns? 

Jag har skrivit lite på den, tänk på att föreslå stora lägenheter med minst hälften av 

bostadsrummen mot en tyst eller ljuddämpad sida om det är ett område med ny detaljplan. 

Bygga enkel sidiga lägenheter bedöms som svårt, enkelsidiga är där man inte kan skapa en 

tyst sida. Men jag förstår att ni är ute efter en annan grej.  

Om man bygger en bra lägenhet som är tyst och den boende absolut vill ha fönstret 

öppet mot den bullriga sidan, är det inte då på egen risk? 

Där är två delar då, tänker man, det är bara helt personligt, ingenting i professionen, men det 

är ju lite så här att man inte vet. Man tror att man inte blir påverkad och då blir man en 

belastning för samhället. Om någon stackare blir sjuk och mår dåligt av det här då kanske det 

är bättre att fundera på hur man … Nej jag vet inte. Man får tänka lite längre. Oftast är det 

inte svårt att klara inomhus bullret men det blir problem när man öppnar fönstret. Man gör en 

teoretisk beräkning på t.ex. sin yttervägg, när man gör den där beräkningen så får du fram hur 

mycket den här konstruktionen dämpar. Om du har en ljudkälla här 100 dB ute, det är ofta 

sådant som tillverkarna håller på med. Om du sätter dig på andra sidan här hur mycket ljud 

har du då? Då kanske du har 75 dB bara på skoj skull. Man kanske mäter upp det med 

ljudmätare och då kan man säga att den här väggkonstruktionen dämpar 25 dB. Men låt säga 



 

 

 

att du har 53 dB utanför fasaden och så tänker du att du sätter den här väggen som 

väggkonstruktion där och den dämpar 25 dB då får vi en teoretisk beräkning. Då blir det 28 

dB inomhus och så får man titta i standarden vad som är godkänt, det är ljudklass C, kanske 

var 30 dB om det var ett sovrum, i princip så. Det är väldigt förenklat. 

Är det ljudklass C som ni har som undre gräns? 

Ljudklass C är vad lagkravet säger när det är nybyggnation. Man tittar i BBR och följer 

ljudklass C så. Det samma finns ju för fönster, de brukar oftast ha när man köper ett fönster, 

det kanske står 35 dB då dämpar den 35 dB på fönstret. 

Men allt det här är ju teoretiska beräkningar görs det någon kontroll när det är byggt? 

Det gör vi ibland, om vi har anledning och tro att det är mycket buller och man kan se vad är 

det där för konstruktion kan det här verkligen vara rätt. Då har vi rätt att begära en 

bullermätning av byggherren innan de får ta byggnaden eller anläggningen i bruk. Då får de 

komma in helt enkelt med, de får anlita en konsult eller samma konsult som går ut och sätter 

ut utrustning och mäter så får de en graf till exempel över ett helt dygn, där man ser hur 

många gånger det här ljudet överskrids, osv. Då får de skriva tillexempel nej det uppfyller inte 

kraven i boverkets byggregler tillexempel. Det har inte hänt så ofta att det blir så.  

  



 

 

 

Bilaga B 

Intervju med Jarmo Riihinen, trafikingenjör, Örebro kommun 

Innan intervjun skickades frågorna till Jarmo Riihinen. Intervjun började med en öppen dialog 

innan vi gick in på de förberedda frågorna som följdes av nya frågor. 

Att det ska vara hälften av boningsrummen är ett allmänt råd som vi har förstått, att 

man ska ha hälften av boningsrummen åt den tysta sidan. Det är väl inte ett direkt krav 

som dom formulerar? Men det känns som det tolkas som ett krav i bygglovsprocessen. 

Nu är vi inne på en diskussion redan, men ja vi uppfattar det lite grand som krav, för buller 

finns det inga gränsvärden det finns bara riktvärden. Skillnaden mellan gränsvärden och 

riktvärde är att gränsvärde måste man uppfylla medan däremot riktvärden är något man bör 

uppfylla om det är rimligt med hänsyn till bland annat miljötekniska möjligheter och 

ekonomiska möjligheter då, så det sker en avvägning och man kan säga att när det gäller 

buller så har man gjort väldigt mycket avvägningar historiskt. Det har nog frångåtts 

riktvärdena jättemycket och sen har man haft lite olika principer för olika kommuner och 

olika delar av landet. Vilka avsteg man gör och det Boverket har gjort är då egentligen att 

dom försökte ge råd, så man gör bra avvägningar eller avsteg så det blir rimliga avsteg och 

förhoppningsvis så att alla ska göra det lika bra. Det är ett försök att alla ska gå åt samma håll 

och att alla ska göra så att det blir bra avvägningar. För i vissa fall så, det som kanske har 

skett t.ex. i Stockholm att man kanske har gjort lite för mycket avsteg för riktvärdena det ska 

ju vara bra med tanke på bullrets påverkan på människornas boende t.ex. så det här är väl ett 

sätt att styra upp så det blir mer rimligt. Men vi som kommun eller som stadsbyggnadskontor 

det är ju råd för oss och det är den främsta vägledning vi har egentligen. Det är klart att vi tar 

allvarligt på det här.  

Skulle du kunna berätta lite om vad du gör? 

Jag är trafikingenjör och jag jobbar med diverse trafikfrågor men en ganska stort tid av mitt 

arbete arbetar jag med bullerfrågor, trafikbullerfrågor och då är det på det sätt som 

stadsbyggnadskontoret hanterar bullerfrågor. Jag är inte ute och mäter och jag är inte någon 

akustikkonsult utan jag är någon slags handläggare här på stadsbyggnadskontoret som är lite 

speciellt insatt på bullerfrågan. Jag såg att ni hade vissa ganska tekniska frågor och dom 



 

 

 

kanske inte jag har något bra svar på och så var vi inne på djupmätningar också. Jag är ju 

nästan aldrig ute och mäter buller, inte på mitt nuvarande jobb, däremot så har jag tidigare 

jobbat 12 år på Stockholms miljöförvaltning med trafikmiljöfrågor och då var jag ute och 

mätte buller så jag har jobbat med buller tidigare. Det är väl i korthet vad jag gör. 

Vilken tid på dygnet är det störst trafikbuller vid de stora gatorna i staden, t.ex. på 

Östra Bangatan, Hertig Karls allé och Rudbecksgatan? 

Trafikbullret följer precis trafikintensiteten och jag hoppades på att få tag på en graf för det 

men jag har inte fått det. (ritar en skiss) Man kan säga så här kl 8, 16 och natten är ganska låg 

intensitet på trafiken och så någon gång på 6 tiden så börjar det komma igång så har vi en 

maxtimme från 7 till 8 och sen så minskar det till klockan 9 men sen så vi lunch tid så får vi 

en liten topp sen på eftermiddagen får man ingen nergång som efter morgonrusningen men 

man har en ökning så någon gång vid 16-17 får man en ungefär lika hög topp som 

morgonrusningen och sen under kvällen så avtar det. Någonting sådant och man kan säga att 

trafikbullret följer i princip ju fler bilar desto högre bullernivå så i stort sätt så följer det 

samma mönster då och det är lite olika på olika gator. På smågator så har man kanske lite mer 

utpräglade toppar vid rusningstrafiken sen är det ganska lugnt även mitt på dagen men på dom 

större leden så är det lite mer jämt. Men i stora drag ser det ut någonting sådant här då. Så vi 

har en max timme (7-8) är och en någonstans här (16-17). 

Så det är då vi vill ut och mäta? 

För trafikbuller brukar man räkna på dygns medelvärde så man ska egentligen mäta ett 

genomsnittligt dygn, ett genomsnittligt dygn över året till och med så det är inte, man får ju 

vissa bullermått även om man mäter där och där men det är ju inte, men vad ska man jämföra 

det med det finns ett riktvärde för en timme. Däremot finns det riktvärde för maximala 

bullertoppar men då handlar det om enskilda fordonspassager som är några sekunder då 

kanske. 

  



 

 

 

Men för vårt arbete här vill vi få fram en skillnad mellan nedervåning och högre upp i 

huset och vi har suttit och läst trafikbullermätningsstandarden och det känns som det är 

inget vi mäktar med och göra på riktigt det är väldigt styrt hur man ska göra. 

Ja det finns ju en standard man mäter efter. 

Så vi tänkte hitta något lite enklare sätt att få fram skillnaden just. 

Om man bara vill ha skillnaden mellan olika våningsplan så tror jag man kan göra stickprovs 

mätningar. T.ex. så skulle ni kunna göra en serie med en minutmätningar och då välja där det 

inte förekommer andra störande ljud. Var ska ni mäta? 

Vi tänkte mäta på ett högt hus i stan där man kan mäta på flera olika våningar och vi 

har funderat på tornen som ligger vid Östra Bangatan, Rudbäcksgatan, Bern Tower. 

En minut kanske är lite kort man kanske ska ta ett par minuter, några mätningar på ett par 

minuter för det ska vara tillräckligt lång tid så man får ganska många fordon som passerar så 

att det inte blir, för om man bara mäter jättekort så kommer de nått fordon och ibland kommer 

det inte och då blir det ganska slumpmässiga värden man får om man mäter åtminstone ett par 

minuter så bör det komma ganska många fordon så blir det mer representativt.  

Vi är ute efter en metod som ger ett hyfsat relevant värde för vårt arbete. 

Jag tror nog att det blir ganska ok om ni gör några mätningar på ett par tre minuter på en 

våning och sen går ni upp och gör på en annan våning om ni inte kan vara på varsin plats 

samtidigt. Om ni har två olika mätare och mäter samtidigt då kan ni bestämma klockslag 

7:00–7:02 t.ex. och sen mäter ni från 7:05–7:07 och mäter precis samma tid då får ni 

skillnaden mellan våningarna. För då är det precis samma fordon som passerar utanför hos 

båda mätningarna. Ska ni mäta inomhus? 

Vi tänkte mäta utomhus. 

Då måste man tänka på det här med fasadreflexer. 



 

 

 

En meter ut, utanför fönstret funderade vi på. 

Ja då får ni nog fasadreflex på det sättet. 

Men om fasaden är likadan på våningarna då borde skillnaden fortfarande vara 

relevant? 

Ja det kanske det är, felen tar ut varandra annars ska man göra en +6 dB(A) mätning att man 

trycker mätinstrumentet mot fönstret då får man ett värde som är 6 dB för högt. Jag mins inte 

varför det blir 6 dB men det har något med fasadreflexen att göra. Och att räkna bort 6 dB då 

får man ett frifältsvärde. Det är ett sätt att mäta. Om man ska ha utomhusvärdet om man ska 

ha inomhusvärdet. Om man ska mäta inomhusvärdet bör ni ställa er, jag tror, mitt i rummet, 

stängda fönster och öppna ventilationsdon. Det är väl så man ska mäta inomhus.  

Gör lite stickprovsmätningar på dom våningsplan som ni är intresserade av och jag föreslår att 

ni gör en sådan här +6 dB(A) mätning att ni trycker mätaren mot fönstret och låt bli att själv 

skymma, sträck ut och tryck mot fönstret. 

Om man inte kan sätta mot fönstret kan man sätta mot fasaden? 

Det tror jag. 

Känner du till om det genomförts studier hur bullret skiljer sig från våning till våning? 

Vet ni om det finns några studier på de här?  

Själv brukar jag få massor av frågor om hur bullret skiljer sig från våning till våning och då 

gör jag en bullerkalkyl med Trivectors kalkylprogram där man matar in trafikuppgifterna och 

där man matar in mottagaravstånd, mottagarhöjd och så vidare och sen ändrar jag bara 

mottagarhöjd om det är bottenvåningen så brukar det oftast vara 2 m upp om det är en trappa 

upp så är det 5 m upp, 2 trappor upp brukar det vara 8m upp osv. Då får jag olika höjder och 

det är lätt att bara ändra höjden i dom flesta fall. Det är bara att ändra på en siffra, på korta 

avstånd brukar det inte bli så jättestor skillnad på våningen men det kan nog skilja ett par dB 

mellan bottenvåningen och sen två trappor upp eller någonting sådant. Så det brukar oftast 

vara ganska måttliga skillnader ändå. Men det är ju klart att ju högre upp i en byggnad så 

kommer man ju längre ifrån bullerkällan då. Avståndet ökar ju då och då minskar bullernivån 



 

 

 

något. Men oftast blir det inte så stora minskningar, ett par dB från bottenvåning och ett par 

våningar upp. 

Är det alltid dB(A) vi pratar om här eller mäter man på någon annan vägning också? 

Nej det brukar vara dB(A), så gott som alltid. 

Eventuellt skulle man kunna få lite hjälp och få en sådan där körning och jämföra 

mätresultat mot beräkning? 

Ja, visst det är inga problem. Bara ni talar om vilken plats det gäller så inte jag själv behöver 

hitta på vilken plats det är. Berätta bara var någonstans i Örebro ni vill att jag ska 

mäta/beräkna på olika höjder så gör jag det. Inga problem. 

Vi hör av oss när vi vet objektet. 

Ja, visst. Är det ett objekt som redan finns. 

Ja en byggnad som är befintlig. 

Ja, visst inga problem jag gör en sådan beräkning ganska snabbt tar mindre än 30 minuter om 

det är enkelt så går det på 15 minuter. 

Finns det någon möjlighet att kommunen kan hjälpa oss med mätutrustning? 

Själv har jag inte någon men här i huset så är det miljökontoret som har bullermätare, jag 

försökte ringa en man där som heter Lennart Wiklund, men han var på tjänsteärende så jag 

fick inte tag på honom men ni kan själva ringa och hälsa från mig och framföra ert önskemål 

till honom. Jag är inte säker på att ni får låna men ni kan alltid fråga. 

  



 

 

 

I standarden SS 25267 förekommer beteckningarna “Dygnsekvivalentnivå” och 

“Maximalnivå” för buller, kan du berätta hur dessa behandlas och beräknas? 

Jag kan inte svara på denna men genomsnittet för dB(A) under 24 timmar men inte viktat på 

något sätt det finns ju andra bullermått som är viktat, nattetid eller kvällstid mer än dagtid. 

Men det här är inte viktat, det är på något sätt att det här ljudtrycket gör man om till dB(A) 

och ett 24h värde exakt hur man beräknar det vet inte jag. Ni skulle kunna kontakta någon 

akustikkonsult t.ex. ÅF Ingvarson. Dom håller kurser i sådant så dom kan berätta precis hur 

man gör. 

I BBR står att maxnivån i bostäder får överskridas ett visst antal gånger per natt. Vad 

innebär det? Hur mycket får ljudet överskrida gränsen?  

Maximalnivå är när man tittar på en bullertopp och det handlar om en tid på några sekunder 

det är när ett tungt fordon passerar förbi en mikrofon. Det är en maximalnivå som kommer då 

man kan ställa in bullermätaren på fast eller slow och jag tror det är fast man ska ställa in på. 

Fast är att den uppfattar ännu kortare toppar medan slow reagerar lite mer moderat, den får 

inte ner dom allra värsta topparna. Jag tror att fast är det ni ska tillämpa. Några tillämpar slow, 

t.ex. Storstockholms tågtrafik, dom vill tillämpa slow på spårtrafikbuller men jag vet inte 

riktigt vilka motiv dom hade för det. Eller om det bara var motivet att man får lite lägre 

värden. 

Maximalnivån kan vara en enskild tung lastbil som skramlar förbi? 

Ja, man tänker inte så mycket på ambulanser eller motorcyklar utan ljuddämpare utan man 

tänker på vanliga lagliga fordon som låter mycket, det är lastbillar och bussar. 

Maximalljudnivå brukar man titta om det är inomhus så tittar man på nattetid kl. 22,00-06,00 

och man tittar på den sjätte högsta händelsen så dom fem värsta räknar man bort. Tanken med 

det är att på varje plats så kan det inträffa någonting varje natt och för att inte få en orimlig 

hög kravnivå så sållar man bort några händelser så att man får fram de platser där det händer 

många sådana här bullertoppar under nattetid, de hanterar man då. För det är inte så att de har 

någon topp utan dom har verkligen flera stycken på en natt. Där har vi ett problem. 

  



 

 

 

Dom här 5 som man sorterar bort, får dom vara hur kraftiga som helst? 

Som jag förstår det, ja. 

Så om man drar det till absurdum kan det landa 5 jetplan utanför fönstret och det 

skulle vara ok då? 

Ja då är vi inne i absurdum. Man kan säga att riktvärden det är ju någon slags 

bedömningsgrunder egentligen. Om vi säger från miljökontorets perspektiv de tittar på 

störningar som kan påverka människornas hälsa och de använder de här riktvärdena som en 

slags grund för sina bedömningar men de kan ju titta på annat också. Om det verkligen är 

jetplan eller någonting liknande eller några svåra störningar som inte hanteras utav riktvärden 

så kan de än då ta hänsyn till de, fast då blir det svåra bedömningar. Det är bara fyra 

bullertoppar men de är jätte höga, ja hur ska vi bedöma det då, det blir en bedömningsfråga 

för miljökontoret och i slutändan miljönämnden då om det blir en politisk fråga och det är 

miljönämnden som får fatta besluten, är det här så allvarligt så vi måste begära åtgärd utav de 

som ansvarar för bullret. Så vad man kan säga med dygnsekvivalentnivå, maximalnivå är 

någon slags normalmått t.ex. på störning. Sen kan man beskriva störningar på andra sätt 

också. Jag tror det räcker för er att hantera maximalnivån på det sättet som man brukar göra. 

Hur är bullerkartan för Örebro framtagen? 

Det är en konsult som la in en massa indata i en modell och sen skapade dom här kartorna då. 

Och indata är någon slags simulering av bullersituationen i Örebro egentligen. När det handlar 

om buller från vägar, spår och flygtrafik och t.ex. för vägtrafik har vi lagt in alla gator i hela 

kommunen där det finns fordonstrafik. Trafikmängder per dygn, hastigheter, andel tunga 

fordon för varenda gata. Beräkningarna de har ju avsett dom bullerkartorna ni ser på nätter, 

kommunens hemsida avser 2 m upp. Men sen har vi andra bullerkartor som är på 4 m höjd, 

men dom är beräknade med ett annat bullermått, Lden, ett europeiskt mått för day, evening and 

night, där man har viktat bullret nattetid och kvällstid lite högre än bullret dagtid. Det har vi 

inte ute på nätet det har vi mest gjort för att EU har krävt sådant.  

Jag var inte färdig med modellen den innefattar förutom alla trafikdata så innefattar den också 

höjder på marken, topografin, alla höjder är inlagda som koordinater kan man säga och sen 

har vi alla byggnader inlagda för dom spelar ju roll för hur ljudet sprider sig man kan säga att 



 

 

 

dom utgör några slags skärmar från andra byggnader bakom. Allt är inne i bullerdatabasen 

och i bullerdatabasen så har vi också uppgifter på om det är mjuk mark eller hård mark. Vi har 

befolkningsdata också men det spelar ingen roll för bullerkarta utan för andra ändamål. Men 

allt det där lades in i en jätteberäkning och sen så fick konsultens datamaskiner jobba, om det 

var 2 veckor, det var jätte mycket bullerdata för varje punkt, 2 m upp och 10 m mellanrum i 

centrala Örebro så utifrån dom här punkterna kan man rita sådana här bullerkartor med olika 

färger som ni har sett. Och man vet att i den punkten är det 65 och där är 66 och där är 65 och 

så interpoleras ytan i mellan med en lämplig färg, exakt hur det går till det vet jag inte. Men 

det är principen man har gjort beräkningar för vägtrafikbuller och på motsvarande sätt för 

tågbuller också. Dom har lagt in antal tåg per dygn, hastigheten på tågen, fördelningen på 

olika tågtyper och så vidare och på motsvarande sätt så har dataprogrammet beräknat hur det 

sprider sig utmed järnvägen med hänsyn till topografi, bullerskärmar, byggnader osv. Det är 

en jätteberäkning som ligger bakom dom här bullerkartorna, det är beräkningarna om vi skulle 

liksom vara ute och mäta alla dom här punkterna skulle man få sätta jordens befolkning på det 

och dom skulle aldrig bli färdiga. 

Kommunens policy för buller vid nybyggnation kommer från transportplanen (2008): 

“Alla nybyggda bostäder ska ha bullernivåer som inte överskrider Naturvårdsverkets 

rekommendationer, såväl inomhus som utomhus.” Vad är innebörden med detta och 

hur bedömer ni detta? 

Jag skulle säga att den där har revideras, det är inte den gällande policyn. Ett gammalt mål 

som fanns i förra miljöprogrammet eller är på väg att revideras. Den är inte reviderad ännu för 

vi håller på med ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller nu som vi hoppas ska bli antagen i 

sommar och där ingår revidering av dom där målen. Då undrar ni förstås hur det nya har 

formulerats. Det innebär att vi ska tillämpa principerna i den här ………. Man ska klara 

riktvärdena i första hand och om inte det går ska man tillämpa de avstegsfall som beskrivs här 

då. Avstegsfall är att man ska ha en tyst eller ljuddämpad sida och minst hälften av alla 

boningsrum och man ska ha en tyst sida högst 45 dB eller en ljuddämpad sida högst 50 dB. 

Det är innebörden i det nya målet, det här är gammalt, men det innebar att man skulle klara 

riktvärdena överallt och det är ju omöjligt. Så som det ser ut och inom överskådlig framtid så 

är det helt omöjligt att nå det här målet, det är därför som vi ska revidera det här målet. Om ni 

tittar på bullerkartan t.ex. så är det massor av gator som har över 55 dB så om man skulle följa 

det här målet skulle man inte få bygga där, för då klarar man inte naturvårdsverkets 



 

 

 

rekommendationer. För naturvårds rekommendationer får man tolka och syfta, de riktvärden 

som är tagna utav riksdagen som återger på naturvårds hemsida. Det där är ett jättedåligt mål, 

både dåligt formulerat och innehållsmässigt dåligt. Det var före min tid.  

Hur räknar man ut ljudnivåskillnaden ute - inne? Går ni efter beräkningsstandarden 

SS-EN 12354-3? Om ja förklara gärna.  

Den känner jag inte till ens. Om ni ska kolla sådant där så har jag en akustikkonsult som har 

gjort en mätning inomhus och utomhus Hampus Forserud på ÅF, fråga honom vad dom 

använder för standard. 

Har ni några studier om hur bullret påverkar människan, titel? 

Ja, vi är inte så fördjupade på den delen egentligen. En ny sammanställning har jag här som ni 

kan vara till glädje för er. Sen finns det nått från VH från år 2000 kan också vara nått att titta 

på. En kvinna på Göteborgs universitet jobbar mycket med den frågan Anita L, får återkomma 

med det. Arbetsmiljömedicinska institutet här på USÖ de samarbetar mycket med henne. Men 

däremot arbets- och miljömedicin de kanske också har lite kännedom om det här men det är 

nog bättre att gå till Anita direkt. 

Har ni några exempel på en ljudutredning för nybyggda bostäder? 

När det gäller trafikbuller så görs det nog inte några ljudutredningar, utredningar innan 

bygglovsprocessen görs, dom gör liknade bullerberäkningar som jag själv gör och sen ska 

dom försöka att se, beställningen är oftast att dom ska klara kraven så dom försöker anstränga 

sig så dom får rätt resultat. Men det brukar vara beräkningar och ja jag kan kopiera sådana. 

Det där att följa upp dom med utredning efter att det har byggts, för trafikbuller har jag fått 

intrycket att det knappts görs. Om ni vill kolla upp det så är det av en bygglovshandläggare, 

då ska ni kontakta Sofia Linden som är chef på företagsgruppen, hon kan berätta hur dom gör 

men jag tror inte dom gör så mycket med det där. 

  



 

 

 

Var är det mest trafik i stan? 

Ja det är ju inte bara trafikmängden det är ju avstånden som spelar roll också. Störst trafik är 

det på motorvägen men om man tittar, där är det så långt till bostäderna. Genomfartsgator är 

det Rubecksgatan det är nog där man har dom högsta värdena för att det är så mycket trafik 

och så korta avstånd. Men det är ungefär samma på Hertig Karls allé, Trädgårdsgatan, 

Alnängsgatan, delar av Östra Bangatan, ungefär samma. Det är där man får 65 och 66 och 67 

vid fasad. 

Har ni något projekt som beviljats bygglov med sovrum på den bullriga sidan och vad 

avgjorde att det beviljades. Har ni något projekt ni kan visa oss, där ni ej beviljat 

planlösningen med sovrum som inte placerats mot den tysta sidan? 

Sovrum på den bullriga sidan förkommer regelmässigt men det vi brukar kolla är att de har 

hälften av sovrum plus vardagsrum mot den tysta sidan. Man brukar ju klara riktvärdena 

inomhus även i bullriga områden med moderna fönster och bra ventiler. 

Vi pratade medan Daniel och han pratade om att man skulle kunna sova med öppet 

fönster  

Nej det går inte, det är tveksamt på även tysta sidor. Det där med öppet fönster är inte centralt 

när man pratar om de här problemen. Det är önskvärt att ha en jättebra boendemiljö. Då 

behöver man nog ha under 45 dB för att börja tänka på att sova med öppet fönster. Sen finns 

det ju alltid människor som är jättetåliga som kan sova med öppet fönster nästan var som helst 

men det är inte de vi planerar för, vi planerar för en person som är något känsligare än 

genomsnittet. Vi kan inte heller planera för folk som är extremt känsliga för det skulle bli 

orimligt. Det finns alltid människor som kommer bli störda hur mycket vi än gör och så finns 

det de som inte känner sig störda någonstans, så när man planerar så brukar man tänka på 

sådana som något mer känsliga än genomsnittet. Tyvärr finns det de som får störningar men 

det skulle leda för långt, om samhället skulle planera efter deras kravnivå. 

  



 

 

 

Dom allmänna råden när blir de ett krav, är dom alltid ett krav? 

Ja, det där ska man vara jurist för att svara på. Jag kan inte ge något jättebra svar på det, 

Boverket har fått som uppgift utav regeringen att vara vägledande myndighet för 

byggnadsnämnder, de ger ut allmänna råd som är till för att följas. 

Så fort de ger ut ett allmänt råd så bör vi följa det men sen mera juridiskt än så, antingen 

skulle ni prata med Sofi Linden som är chef för bygglovsenheten och tillförordnad chef för 

företagsgruppen också om ni pratar med henne så skulle ni passa på att fråga om den saken 

annars har vi vår jurist som heter Per Undén. Han kanske kan utveckla det där, han är jurist 

för både stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Han är resurs för flera förvaltningar. 

  



 

 

 

Bilaga C 

Intervju med Per Undén, jurist, Örebro Kommun 

Innan intervjun skickades frågorna: 

1. Kan man påverka tillämpningen av de allmänna råden som byggherre? 

2. Är det vanligt att byggherrar överklagar bygglov som avslagits med hänsyn till 

buller? 

3. Om det går vidare i rätten och blir avslag kan man säga att det är ett krav snarare 

än ett råd? Finns det fall där man ger vika för dom allmänna råden? 

4. Vi har fått en känsla att boverkets allmänna råd tillämpas som krav, att boverket 

förväntar sig att kommunerna ställer de allmänna råden som krav till byggherrarna. 

5. Vilket krav har kommunen på sig att följa dom allmänna råden, vad händer om 

dom beviljar en lägenhet med alla sovrum mot den bullriga sidan? 

6. Finns det något krav att man ska kunna ha öppet fönster när man sover, vi hittar 

inga men hos vissa kommuner verkar denna fråga ställas inför bygglov? 

7. Finns det andra tillfällen när de allmänna råden kan omvandlas till krav?  

8. När blir ett allmänt råd ett krav? 

9. Kan man överklaga råden om man har en teknisk lösning som leder till att man 

håller kraven? 

  



 

 

 

Intervjun började med en öppen dialog innan vi gick in på de förberedda frågorna som 

även de följdes av många nya frågor. 

Jag tänker på planhandläggaren som lägger detaljplanerna. Har ni tittat på en detaljplan någon 

gång, där man planerar. Planhandläggaren tittar på dom allmänna råden som finns, hur 

mycket bullrar det här. Jag vet att vid yttre fasad, finns det vid bostäder 55 dB och det 

försöker man hålla, det finns väl inte direkt uttalat, lagregel att det ska vara 55 dB, utan det är 

lite svajigt. Men man hittar det bland annat här i dokumentet (buller i planering), 55 dB 

rekommenderas från boverket som ett allmänt råd. 

Det står väl med i BBR, byggreglerna. 

Där står det här med inomhusbullret som jag förstår att i byggreglerna finns då någon 

föreskrift om så har vi tolkat, i alla fall när det gäller inomhusbullret, det får inte bullra mer 

än, rekommendationen från socialstyrelsen som är någon koppling till boverkets föreskrifter i 

BBR alltså. Det får inte bullra mer än 30 dB inomhus och det gäller att bygga på ett sådant 

sätt så att det inte bullrar mer än 30 dB. Det kanske inte alltid går att bygga så men. 

Men kommer det här kravet, att det inte får bullra för mycket utanför fasaderna, och 

det är där vi är. 

Så som vi har läst det, vi har diskuterat ganska mycket under våren här nu, vi hittar inte det i 

någon beskrivning i BBR, någon föreskrift. Vi hade ganska intressanta, vi kan ta det 

exemplet, bortom universitetet, det är ett område. Om det är ett område som bullrar väldigt 

mycket, vi antar att det är 55 dB, det överskrider det. Ta ex som Vasaskolan, den tomten där 

bullrar det för mycket, mer än 55 dB vid fasad och då skrev man in i planbestämmelsen att 

minst hälften av boningsrummen skulle vara mot tyst sida. Så det finns inga lägenheter som 

jag förstår som bara har sovrum ut mot Hertig Karls allé, de är genomgående, så hälften av 

sovrummen är mot tyst sida. Där fanns det en planbestämmelse om det och det är så boverket 

önskar och att de vill att man ska hantera det från kommunens sida. Man gör sin detaljplan 

och sen ska man skriva in en sådan planbestämmelse för att styra upp då mot 

bygglovsprövningen att häften av sovrummen ska vara på tyst sida så kommer någon sen och 

söker och visar på en skiss eller ritning, vi ska rum mot Hertig Karls allé bara, då är det avslag 

det är mot planbestämmelsen. Men så hade vi en detaljplan som var för några år sedan, det här 



 

 

 

har uppmärksammats mer de sista åren. Då hade vi en plan för några år sedan som togs där 

man hade missat, eller så kanske det inte var så mycket fokus på det men det fans inte med 

någon sådan planbestämmelse och detta var kanske det var ett nybyggt område där emellan 

universitetet och ladugårdsängen och Sörbyängen, där i dom krokarna och då fans det inte 

med någon sådan planbestämmelse om att hälften av boningsrummen skall ligga mot tyst sida 

och nu har det byggs ganska mycket där. Det finns ju en väg, den här nya vägen som går tvärs 

i genom från Gustavsviksrakan, vid golfklubben, den blir mer och mer trafikerad och just den 

här platsen som var aktuell som vi tittade på, var förhållandevis nära den vägen och då var vi 

lite oroliga, ja här kanske vi ska säga nej till fastighetsägaren som vill göra ett nybygge som 

vill ha fritt fram och bygga mot den bullriga sidan med lägenheter som bara ligger mot 

bullriga sidan. Kan vi säga nej utan någon planbestämmelse som säger att det ska vara minst 

hälften av boningsrummen ska vara mot tyst sida. Där har vi haft jättemycket diskussioner, 

jag förfäktade ganska länge med stöd av SKL, d.v.s. Sveriges kommuner och landsting, jurist 

och hävdar att vi kan, fastän det inte står i planen så kan vi gentemot att det står i någonstans 

att man ska utforma lägenheter att dom är lämpliga för sitt ändamål och då förfäktade jag. 

Och så står det att det ska finnas rum för vila någonstans, om någon kommer in med en 

bygglovsansökan och visar att den har tänkt sig att bygga lägenheter som bara ska ha rum mot 

den bullriga sidan kan man då verkligen säga att det finns rum för vila förfäktade jag ganska 

länge, det säger inte den här plan och byggförordningen, då finns det inte rum för vila för det 

bullrar ju mer än 55 dB vid fasad. Och jag fick stöd från SKL, fastän du inte har med den i 

planen så kan du ändå säga att det inte passar, inte lämpad för sitt ändamål. Boverket menade 

tvärtom och, handläggare här kollar dom med Boverket, då menar dom på att det inte är 

möjligt då man inte hade med det i planbestämmelserna och jag börja fördjupa mig ännu mer i 

det där och fastnade nog i, men det här är inte hundra, riktlinjerna i Boverkets föreskrifter 

eller det här i förordningen att det ska vara ett rum för vila är nog mer tänkt att det ska finnas, 

tekniskt finnas rum för vila i dom här man ska inte tänka på att det bullrar utanför säger jag 

utan det är inte det man menar och jag förstod till sist, men så är det nog. Men med tanke på 

att det inte var så känslig plats den här detaljplanen. Hade det varit ett mer bullrigt område, 

det var ändå en bit ifrån den här vägen och det var ingen ide att gå i klinch med det här. Men 

hade det varit samma problematik t.ex. vid Vasaskolan och vi hade missat att skriva in i den 

planen eller att ta det här med nybyggnationer vid korsningen Rudbäcksgatan och 

Trädgårdsgatan vid teknisk, vid Rudbecksskolan dom ska ju bygga där ÖBO vid den 

korsningen för där är det väldigt bullrigt. Men där finns det ju med planbestämmelse att det 

ska vara hälften av boningsrummen mot den tysta sidan men hade det inte varit med där så 



 

 

 

kanske man hade kämpat för att kanske avslagit och sagt om någon kom in med ansökan om 

bygglov att lägenheten bara skulle ha rum mot bullrig sida och kämpat för mer att fått en 

prövning högre upp. Men nu var det inte så viktigt tyckte vi nog, så vi vet inte riktigt. SKL 

tyckte en sak, juristen där, och Boverket tyckte en annan sak. 

Vet ni om det har avgjorts någonstans i rätten sådana här saker som ni vet? 

Nej hade vi sett det, vi hittar ingen skrivning i den här frågan. Vi har ju rätt bra kommentarer 

som Nordstedts juridik, Nordstedt har ju någon kommentar till plan och bygglagen och även 

det här JP internet dom är ju väldigt bra på rättsfall som kommer kontinuerligt men vi har inte 

hittat men vi kan ju ha missat också. Men kommentaren till plan och bygglagen finns ju i alla 

fall i den här och dom är inte så jättehundra på att uppdatera nya rättsfall som kommer, men 

det har vi inte hittat, vi har sökt men inte hittat. Det blir ju ändå det här med detaljplan man 

följer och får man inte. Jag tror det svårt att påverka som byggherre, just dom här, man följer 

dom ganska strikt faktiskt. Det borde egentligen vara planchefen som svarar men det verkar 

som man följer det ganska strikt, de allmänna råden från Boverket och jag vet att länsstyrelsen 

är med på samråden om detaljplanen och dom är i alla fall länsstyrelsen i Örebro tycker att vi 

ska tillämpa det här med nybyggnation 55 dB och dom hotar annars med att överklaga, vilket 

dom kan göra. Länsstyrelsen kan om, det står i PBL någonstans att, det kan vara till olägenhet 

för människors hälsa så kan man ju överpröva. Ta dom här Behrn husen det är ju riktigt 

bullerutsatt där hotar vi verkligen, länsstyrelsen mätte upp och överpröva och det var lite på 

gränsen om man skulle acceptera det eller inte så att dom är ju med på samråden och kan hota 

med om man nu inte för in en planbestämmelse med tyst sida eller att det bullrar för mycket i 

strid med dom allmänna råden så då är dom på och hotar med att överpröva och den går till så 

att det behövs ju inte att någon enskild överklagar utan länsstyrelsen kan själv, oavsett om 

någon överklagar eller inte så kan länsstyrelsen gå in och överpröva och säga att här upphäver 

vi planen. Detaljplanen skickas till länsstyrelsen och sen har dom några veckor på sig att titta 

på det där, ser det här okej ut eller inte. Det innebär ju att kommunen lyssnar på det också. Så 

jag tror inte det finns någon stor möjlighet att påverka det som byggherre. 

Nej då får man mer anpassa sig till kraven som ställs i planbestämmelsen. 

Ja  



 

 

 

Och det som skrivs in i planbestämmelsen blir automatiskt ett krav då som man måste 

uppfylla. 

Ja annars strider man mot planen och då blir det ju nej sen i bygglovet det är ju oftast så 

konkret skrivet man har skrivet att hälften av boningsrummen ska vara mot tyst sida, det är ju 

väldigt konkret och då strider man mot planen att säga då att det finns den här möjligheten 

med mindre avvikelse men att säga då att med mindre avvikelse är så konkret bestämmelse. 

Vi hade ju något fall med tillbyggnad, ett fall där dom ville bygga på vid katolska kyrkan 

någonstans ville man bygga på höjden. Det fanns en befintlig byggnad. Det var lite bullrigt 

och då var ju frågan vilka krav vi skulle ställa där då när det var tillbyggnad det finns ju redan 

en befintlig, ska vi då ställa krav att det ska vara hälften av boningsrum på tyst sida och nu 

gjorde man nog det i planen men man kanske inte borde ha gjort det när det var tillbyggnad 

sen blev det riktigt problem med tanke på hur byggnadens utformning var att få till det där 

med hälften på tyst sida så jag tror man ändå i det fallet tolka som att det var mindre 

avvikelser mot plan. Nämnden avgjorde den, det var nog lite svajigt. 

Men då är det byggnadsnämnden som du tänker på och de är politiker? 

Ja det är dom som beslutar. Fullmäktige har ju gett sådant där reglemente, kallas reglemente 

och bestämt vilka frågor det ska pyssla med. Då har byggnadsnämnden fått rollen att besluta 

om detaljplaner. Vissa skall upp till fullmäktige faktiskt som är av principiell vikt annars är 

det byggnadsnämnden som beslutar om planer och bygglov och sen har vi nämnden som 

delegerar till tjänstemän och vissa fall inte delegera antal planer, delegera bygglov i vissa fall, 

bygglovsprövningen, så det är dom som, alla beslut som tas när det gäller bygglov och planer 

det är ju byggnadsnämnden som tar det sen har dom gett det veton så det är dom som 

beslutfattare i byggnadsnämnden fördom det här vi sa, principiell vikt detaljplan ska upp i 

fullmäktige och sen finns det en del som är det här med planer är ju översiktsplaner det ska ju 

upp, det måste upp i fullmäktige med det är rätt sällan, det är några gånger, någon gång var 

fjärde år översiktsplan då, ja. 

Fråga 2: Det är nog lite kört för dom, jag känner inte till att det är så jag har ju varit här i 3-

4 år och jag var på länsstyrelsen tidigare så jag borde ha sett det där också, just att hantera det 

där när dom överklagar till länsstyrelsen då. Utan är det en detaljplan som anger att det ska 

vara mot tyst sida då är det inte mycket värt att klaga på vad planbestämmelsen säger då. 

Visst man kan ju tänka sig överklaga planen och säga att det här är onödigt att ha en sådan 



 

 

 

planbestämmelse att hälften av rummen ska vara mot tyst sida, det skulle man kunna tänka sig 

att redan där överklaga det. Byggherren lägger fastigheten och så kommer kommunen med en 

plan som påverkar hans ekonomi negativt eftersom han kanske får mindre ut av fastigheten att 

hälften av rummen ska vara mot tyst sida och då kan han klaga på planen och säga att hans 

enskilda intressen väger så pass tungt, det är en avvägningsbestämmelse i PBL. Enskilda 

intressen gentemot allmänintressen, men jag tror inte att man har så mycket för det om 

byggnadsnämnden har stöd i planen att allmänna råden säger att det ska vara på ett speciellt 

sätt, det här visar en utredning att det bullrar på ett visst sätt, det bullrar 55 dB och därför 

rekommenderar Boverket att man ska ha en planbestämmelse som har hälften av boningsrum 

mot tyst sida då ska det mycket till att överinstansen säger att det här ska upphävas. Nej det 

sker inget sådant överklagande heller egentligen. 

Fråga 3: Allmänna råden, alla instanser som du frågar dom här frågorna om detaljplanen eller 

bygglov de har ju samma regler att följa. Men just då när man tillämpar dom allmänna råden 

så är man ju osäker på om, är det här, det kan ju vara så att andra kommuner tillämpar det lite 

på ett annat sätt ju striktare reglerna är om det står i en lag eller förordning eller i en föreskrift 

kan man säga, Boverket har ibland föreskrifter som i BBR att det ska var på ett speciellt sätt 

och då måste man ju följa det. I och för sig så finns det någonting i BBR att man kan ge det 

undantaget särskilda skäl, när det gäller krav i BBR. Är det lag, förordning och föreskrift och 

alltså inte allmänna råd måste man ju följa det. Men just det här när kommuner har tillämpat 

allmänna råden, beslutat med stöd av allmänna råd då är det lite mer svajigt är det här 

verkligen rättsläget, är det här verkligen det som gäller. Då kan man tänka sig att olika 

kommuner tillämpar olika och det är i det läget som man får leta praxis och då är det högsta 

instans som är det vägledande med prejudikaten i högsta instans, Mark- och miljödomstolen 

det är där man letar efter vad har dom sagt i liknade ärenden. Mark- och miljödomstolen följt 

dom allmänna råden om man har hittat det någonstans, dom har tillämpat dom allmänna 

råden, då har man ju stödet där då blir det ju praxis på ett anat sätt då blir man ju trygg i, då 

har ju Mark och miljödomstolen sagt att vi ska tillämpa t.ex. planbestämmelsen med hälften 

av boningsrummen ska vara mot tyst sida, om någon fastighetsägare har klagat och sagt att 

det är onödigt att ha den planbestämmelsen och Mark- och miljödomstolen säger, men det när 

planbestämmelsen är skälig. Så blir det då, då vet man lite mer i rättsläget när dom har sagt 

det då, så det blir ju mer ett krav, det blir mer faststället vad rättsläget är om man får det här 

avgörandet, ju högre upp desto bättre. Och det är ju framför man letar efter allt i Mark- och 

miljödomstolen vad dom har sagt då. 



 

 

 

(läser på frågepappret) Boverket förväntar sig, ja det kanske dom gör men vi… Men det är väl 

oftast så även överinstanser famlar ju hur ska vi tillämpa det här egentligen och då tycker dom 

att det är skönt också att ha, har vi allmänna rådet som vi kan hänga upp, då har vi något, det 

är en expertmyndighet Boverket och det händer också att man kommer i överdomstolen hör 

Boverket i olika ärenden för att be om yttrande i enskilda ärenden. Ja att dom förväntar sig, 

man frågar sig, det kanske inte är så intressant vad Boverket förväntar sig, frågan är hur 

rättstillämpande myndigheterna förhålla sig till dom allmänna råden. Ja det är allmänna råden 

och är det så att högsta instansen har sagt att du ska tillämpa det då gör du det innan dess så är 

det lite mer svajigt med det kan vara rätt skönt att hålla sig till det. Samtidigt som man har 

länsstyrelsen som är på i samråden och säger att ni bör ha med det här och det här. Man kan 

nog tänka sig att kommunen kunde varit tuff där kanske men vi tillämpar inte de allmänna 

råden i det här fallet för här är det särskilda omständigheter och går emot vad länsstyrelsen 

säger, jag vet inte hur hanteringen är, hur noga, men jag får för mig att vi försöker följa 

rekommendationer i och med att det är hotat för överprövning. 

Vi är nog på fråga 5 men du pratade om Behrn förut, bostadshuset som är bredvid, hur 

fick de igenom det då? 

Vad jag vet, jag jobbade på länsstyrelsen och dom, jag har för mig att tjänstemännen, då var 

vi nog inne på att, det föreslogs att det skulle överprövas men sen togs det inget beslut. Jag vet 

inte hur lång tid det gick där men jag tror beslutande i det där var… Det var diskussion om det 

skulle överprövas eller inte i och med att det, jag vet inte om det översteg 

miljökvalitetsnormer. Ja, det kanske man kan fråga sig, varför det gick igenom. Punkthus är ju 

svårt, hur får man till en tyst sida i ett punkthus. 

Vi har ju pratat med en del kommuner, vi har pratat här med era bygglovshandläggare 

också, dom pratar om att sova med öppet fönster. En del kommuner tänkte inte på det 

men det verkar som vissa gör det.  

Jag hittar det inte. Jag är inte inblandad i det, det är plangänget som säkert har hört, det är 

dom plan- handläggarna som kanske har fått den informationen och har funderat på en sådan. 

Det vet jag inte men jag har inte hört något. Jag är inte inne dagligdags i planhantering utan 

jag är med på lite möten och försöker vara med och samråda kring, ja juridisk problematik. 



 

 

 

Har du någon uppfattning om när ni gör planer i dag skriver ni in det här kravet då, 

regelmässigt om att hälften av boningsrummen ska ligga mot tyst sida? 

Ja, jag har fått den uppfattningen att det gör man om det överstiger det här med 55 dB eller att 

man skriver på ett anat sätt för att följa de allmänna råden på något sätt, men den som kan det 

här bäst det är Ulf Nyqvist, han är planchef. Så ni skulle ju kunna höra med kompletterande 

frågor till honom. Han är bättre på tillämpningen hur mycket rättar man sig efter det här. 

Vet du ungefär när man bruka skriva in sådana här saker i planerna? 

Nej jag vet inte men Ulf vet ju det. 

Och om det inte står i planbestämmelsen då är det mer osäkert vad som är egentligen… 

Ja, det som inte står i planbestämmelsen då kan det ju vara så att man inte kan ställa några 

krav, det kanske är så det är det som är lite oklart. Om det inte står någonting i 

planbestämmelsen men det finns en plan som säger att dom får bygga fyra våningar på den 

här platsen, utemot den här gatan, då kan man inte säga nej till bygglovet sen hävdar vissa, 

dom har ju rätt att bygga, det står ju i planen. Så ansöker dom om bygglov med rum, 

lägenheter som bara har mot den bullriga sidan, ja kan man då säga nej? Finns det någon 

laglig möjlighet att säga nej, dom har ju stöd i planen att det ska byggas. Ja, eventuellt att det 

går, SKL tyckte att det skulle kunna gå och säga att den inte är lämplig för sitt ändamål står 

det någonstans för det finns inget rum för vila. Jag tror nog att det inte håller. BBR menar 

någonting annat, att det rent tekniskt finns ett rum för vila. Men jag blir lite osäker på om det 

här är rekommendationer från boverket om att man kan ha planbestämmelse med det här med 

hälften av rum mot tyst sida. Jag halka in på den tanken i varje fall, finns det stöd i PBL för att 

ha en sådan planbestämmelse, vilka typer av planbestämmelser man får ha och var hittar vi 

stödet vad man får ha en sådan planbestämmelse att hälften av rummen ska vara mot tyst sida. 

Ni kan ju titta om ni hittar. Jag springer och hämtar PBL:en. 

Här har vi planbestämmelser 4:12 och 4:16. Jag blir lite orolig om hälften av boningsrummen 

ska vara mot tyst sida om det täcks in av det här om det antingen är 4:12 eller 4:16 att man får 

bestämma utformningen, är det den typen av plan som avses men har Boverket ansett att man 

inte kan göra det så är det förmodligen så. Det känns inte helt övertygande. Den där frågan 

hänger i luften lite. 



 

 

 

Hela tiden nu när det är allmänna råd som man tillämpar oavsett vilket rättsområde det är så 

blir det så osäkert för det kan ju verkligen spreta tillämpningarna mellan olika kommuner, 

olika handläggare olika domare när du kommer upp till högre instanser så det är ju skönt om 

det kommer avgörande från högre instans så man får riktlinjer om man ska tillämpa dom 

allmänna råden eller inte. Innan dess så är det ju svajigt, så är det och då blir det väl ett krav 

kan man säga då eller krav, det blir ju krav när detaljplan vinner laga kraft, kan man säga och 

man följt dom allmänna råden i ett enskilt ärende, då blir det ju ett krav. Så man kan väl inte 

säga generellt att dom allmänna råden är ett krav utan dom blir ju krav i enskilda fall hela 

tiden som har vunnit laga kraft, där man tillämpat allmänt råd, ja då blir det ett krav i det 

enskilda fallet. 

Fråga 9: Det man kan göra är ju att man kan klaga på beslut man kan aldrig säga nu 

överklagar jag dom här råden utan det man gör då är att ja hur blir det. 

Vi tänkte dom här tekniska lösningarna, det står ju någonting om avsteg att man kan 

lösa det som dom allmänna råden säger men om du kan komma på något annat sätt som 

också uppfyller andan så kan det gå bra också. 

Ja hur blir det, frågan är då i samrådsskedet kan förmå planförfattaren eller dom som håller på 

med planen att skriva planbestämmelsen på ett sådant sätt så att dom här tekniska lösningarna 

som dom kan visa på i samrådet inom planen tar, innan man prövar planerna, ja att kan ni, vi 

kan lösa det på det här sättet. I stället kan ni skriva planbestämmelsen på ett sådant sätt så att 

ni inte skriver hälften av boningsrummen mot tyst sida utan nu har vi en teknisk lösning på 

det här sättet som gör att, ja eller hur man nu kan göra och att man kan förmå att 

planförfattaren, dom som håller på med planer att få in det och att nämnden som antar den så 

att säga det är dom som prövar den. Det är dom som bestämmer om man ska beakta det där 

som den enskilda har åberopat. Men det kan man kanske tänka sig att egentligen om man har 

en planbestämmelse som nämnden har tagit och hälften av rummen mot tyst sida så är det 

någon som kanske överklagar som ska bygga det här, jag har faktiskt en teknisk lösning här 

som ja, det finns inte skäl att ha den här planbestämmelsen att hälften av rummen ska vara 

mot tyst sida för jag har den här tekniska lösningen som uppfyller andan i dom allmänna 

råden i alla fall och det skulle underlätta mycket för mig ekonomiskt och då så åberopande när 

han överklagande till nästa instans så borde mitt enskilda intresse, det allmänna förlorar 

ingenting på detta för det tekniska lösningen är lika bra och mitt enskilda intresse är att kunna 



 

 

 

göra si och så i stället och därför borde man då i det här avvägandet mellan enskilda intresset 

säga att det borde upphävas den planbestämmelsen och då. Det skulle kanske gå att göra så 

va? Sen tror jag det har kommit några rättsfall, det finns några rättsfall som har kommit rätt så 

högt upp av olika tekniska lösningar med fönster på något sätt.  

När vi började det här så tittade vi på själva bygglovet, allt som du pratar om då ska vi 

titta på planen i stället att det är där man ska gå in och försöka styra? 

Ja för om det inte finns med i planen då är det enda som, om jag uppfattar det rätt det här med 

inomhusbullret det gäller ju föreskrifterna i och med att det gäller främst föreskrifterna så är 

det ju inte direkt bindande det behöver vi inte ha med något i planen om att det ska vara, att 

det ska byggas på ett sådant sätt att inte mer än 30 dB inomhus det finns aldrig med, det 

kanske har kommit med av misstag men det ska inte vara med. 

Nej det står ju någon annanstans så det kommer man ju inte ifrån men just. 

Men det andra utomhusbullret och det, om det inte finns med i planen, då kan det vara så att 

du måste säga ja till bygglovet fastän det är, ja att byggnaden inte har någon tyst sida. Men det 

är ju intressant också, är det planer som genomförandetiden har gått ut, det är ju ganska 

viktigt med tanke på att en fastighetsägare har rätt stor makt att bygga på det sättet som planen 

säger under den tid som genomförandetiden gäller. Genomförandetiden är det här 5, 10 eller 

15 år. Minst 5 och högst 15. Under den tiden har dom rätt att bygga enligt planen, det går ju 

att ändra planen under genomförandetiden men det krävs mycket och speciella 

omständigheter, ett stort allmänt intresse, men annars under genomförandetiden så har 

fastighetsägaren stor rätt att få bygga inom planen. Men om plantiden har gått ut och man 

tycker att, och det kommit in ansökan om bygglov och kommer på att här är faktiskt missat, 

här har vi inte några krav om att det ska vara hälften av rummen ska vara på tyst sida så gör vi 

så att, nu har genomförande tiden gått ut och nu har vi fritt fram här att ta en ny plan eller 

ändra planen lite gran att vi lägger in en ny bestämmelse att hälften av boningsrummen ska 

vara mot tyst sida det är ju enkelt gjort då. Så den möjligheten finns ju då och hur mycket man 

jobbar med det vet jag inte. Ja den möjligheten finns lugnt, finns inga hot om skadestånd när 

man gör på det sättet, det kan bli skadestånd om man ändrar planen under genomförande, inte 

bara kan det finns regler att man kan få skadestånd om man ändrar planen under 

genomförandetiden fast det är ett stort allmänt intresse kan man bli skadeståndsskyldig. 



 

 

 

Så det finns ju också, det tänket att om genomförande tiden har gått ut så har man, då kan man 

justera om man har glömt bort eller inte har med, en gammal plan kanske som man inte har 

tänkt så mycket på buller och sådant det har förändrats. 

Så nu hamnar vi hos planförfarande till bygglovshandläggare. Inriktningen började 

med buller i bostäder, man vill ha mer frihet i planeringen av lägenheterna sen har det 

tagit en liten annan vändning, inriktning. Vi tittar på hur man, i Örebros 

policydokument står det t.ex. att man vill förtäta staden med bostäder, lokaler och 

sådana där saker att man vill bygga tätare. Då tittar vi lite på hur man kan göra det 

med hänsyn till trafikbullret. Det är ju mycket buller i städerna, det vi har varit och 

mätt nästan över 70 dB ibland, vi trodde ju att det skulle kunna gå att gå förbi det här 

med hälften av boningsrummen mot tyst sida genom att man hade en bra teknisk 

lösning som gjorde att den bullriga sidan var så pass bra det hade inte spelat någon roll 

om man sov där och då kan du ha din balkong och ditt vardagsrum mot den tysta sidan 

för det är ju även säljande och bra för byggherren och den som köper lägenheten för 

man vill ju gärna ha balkongen mot den tysta sidan, så det var så det började. 

Jag vet inte riktigt hur Boverket har tänkt på den varianten, jag har ju fått för mig att hälften 

av rummen mot tyst sida, att dom har tänkt att man har chans att ha sovrummet mot tyst sida 

så har jag tänkt att dom har menat men nu är det lite lurigt att dom har gjort på det sådant sätt 

att byggherren att man har hälften av rummen mot tyst sida men sovrummet uppenbart är mot 

den bullriga sidan då kan man tänka sig, det borde man kunna styra upp som förhindrar en 

sådan som planbestämmelse som styr upp det än mindre att sovrum ska vara mot tyst sida 

eller någonting sådant där kan man ha en planbestämmelse. Hälften av rummen ska vara mot 

tyst sida måste man än mer styra upp att det är samma princip att sovrum ska vara mot tyst 

sida. Finns det ingen planbestämmelse om det då är det kanske fritt fram för dom att köra på. 

Och det står ju bara att minst hälften ska ligga mot tyst sida så du kan lägga ett sov- och 

vardagsrum på en sida och ett sovrum mot bullrig sida, så är ju det fortfarande ok 

enligt det allmänna rådet, det finns ju inget krav att alla sovrummen ska ligga mot tyst 

sida. 

Nej jag vet inte hur välgenomtänkt det rådet är, jag vet inte om det kanske är anledning att 

förfina det om man uppmärksammar det men jag tror nog att det är planchefen som har hört 



 

 

 

dom där signalerna kanske mer än jag har inte hört det så mycket men det är, så kanske kan 

svara på om man funderar att justera den planbestämmelsen med tanke på den eventuella 

problematiken. 

Ja för det kommer ju bättre och bättre teknik om man nu ska förtäta, eftersom kraven 

på inomhusmiljön den ska ju hållas och det går ju och lösa tekniskt. 

Vi hade någon som hade någon gammal plan från 50-talet där bort mot Lillån väldigt nära 

järnvägen. Det var ju en plan där man skulle tillåta byggnation där och han ville bygga enligt 

den planen då men då var vi lite grand inne på att vi skulle om man då ska söka bygglov 

enligt planen som är från planen från 50-talet så är det nya förutsättningar, då finns det en 

laglig möjlighet att i alla fall besluta om anstånd med bygglovsprövningen. Han vill bygga 

enligt planen, han vill bygga bostäder väldigt nära järnvägen och det kanske är olämpligt 

tycker nämnden nu. Så tänkte man inte på 50-talet, det var mindre bullertänk då och då kan 

man enligt PBL ta beslutet om anstånd med prövningen av bygglovet under den tid som 

planarbetet pågår så man påbörjar ett nytt planarbete för att utreda om det verkligen är 

lämpligt att ha med dom förutsättningarna som vi har nu jämfört med 50-talet är det nya 

förutsättningar är det verkligen lämpligt att ha bostäder här? Den möjligheten finns ju också 

om det är gamla planer när byggherrar vill skicka in ansökningar om bygglov och vill ha 

bygglov enligt planen och kommunen inte kan säga nej då egentligen. Man kan inte ge avslag 

för du har ju rätt att bygga där egentligen men det man kan göra är att säja att vi prövar inte 

det här nu utan vi ger ett planuppdrag att till tjänstemännen och nämnden att utreda ska vi 

verkligen ha bostäder  här och så kommer det fram ett förslag men här ska det inte vara 

bostäder längre och då kommer den nya planen och vinner laga kraft och då kan det avslås 

den här ansökan om bygglov genom att den strider mot planen då så den är lite aktuell. Det 

finns inte mycket som en fastighetsägare kan göra när genomförandetiden gått ut så har man 

ingen skadeståndskrav men så länge tiden gäller och kommunen ändrar planen och men inte 

har rätt att bygga då har man skadeståndsrätt.  

  



 

 

 

Så kontentan blir att arbeta med planläggningen om du som byggherre vill få större 

chans att få igenom dina önskemål. 

Ja eller om du inte glömmer eller inte har med planbestämmelse om buller så är det 

förmodligen bara att bygga finns det inte hinder, planbestämmelser som hälften av rummen på 

tyst sida då har man kanske rätt att bygga enligt plan, får du bygga 4 våningar så bygger du 

fyra våningar och det finns inget krav på utformningen egentligen i planbestämmelsen då är 

det bara att bygga lägenheter mot bullrig sida. Men kommunens vetskap är att ha med det i 

planbestämmelserna säger Boverket och det är så man ska styra upp det.  



 

 

 

Bilaga D 

Intervju med Susanne Köbler, akustiker, Örebro universitet 

Innan intervjun diskuterades viktiga frågor inför vår mätmetod/mätning 

1. Hur bör vi mäta? 

2. Hur ska mätdata behandlas? 

3. Hur ska vi minimera felkällor? 

4. Vad ska vi tänka på med mätutrustningen? 

5. Får vi låna utrustningen, finns det fler ställen vi kan låna från? 

6. Är instrumenten kalibrerade? 

7. Om vi mäter med fler olika instrument samtidigt på olika plan kan det bli någon skillnad 

mellan olika sorters instrument fast dom är kalibrerade? 

Vi håller på med vårt examensarbete nu och det är inriktat på trafikbuller och bostäder. 

Vad vi tänker oss göra nu är att vi vill göra en jämförande mätning. Vi vill alltså mäta 

längst ner i ett hus och så vill vi mäta på högre våningar också. Vi kommer mäta på 

utsidan och se hur mycket det sjunker ju högre upp vi kommer. Vi har läst på hur man 

gör de riktiga trafikbullermätningarna och insåg ganska fort att det är inget vi mäktar 

med. Så vi försöker alltså få fram ett sätt att mäta så vi får fram skillnaden. 

Teorin är att det går inom avståndslagen, alltså du har en viss nivå vid ett visst avstånd och ju 

oftare du fördubblar avståndet så sjunker ljudnivån med 3 dB eller 6 dB det beror lite på hur 

man ser på det, om man räknar med ljudtrycksnivå eller om man räknar med 

ljudintensitetsnivåer, det man brukar titta på är ljudintensitetsnivån och då har man en 

minskning av intensiteten till hälften, leder till en minskning av intensitetsnivån med 3 dB och 

avståndssambandet 1/r
2
. Fördubblingar leder till kvadratiska förändringar så att säga. 

  



 

 

 

Så tror du att vi kan gå ut och mäta det på något sätt? 

Ni måste ju då ha en konsekvent metodik att ni håller er till en sida av huset t.ex., att ni alltid 

har samma avstånd till väggen om ni nu vill hänga ut ljudnivåmätaren från fönstret. Då 

behöver ni nästan bygga någon typ av stativ så ni kan ha någonting stadigt i fönsterkarmen 

som ni kan ha ljudnivåmätaren monterad så att den alltid har samma riktning och då är det bra 

om man kan vinkla mikrofonen på ett bra sätt också. Man brukar ju sätta mikrofonen, man 

låter ju inte mikrofonen hänga rakt ner och ha ljudet direkt nedifrån och in utan man brukar 

sätta den i ca 45 grader eller lite beroende på hur nära man är väggar och sådant, men bara det 

är likadant hela tiden så kan ni ändå göra jämförelse. Samtidigt är det så att ni inte kommer att 

kunna mäta avståndslagen direkt, ni kommer alltid att ha felkällor. Det blir reflektioner på 

väggarna, det blir saker som kommer inifrån rummet om ni inte kan stänga fönstret. Har ni 

väggen annorlunda än fönstret rent materialmässigt vilket gör att det kan bli lite distorsioner 

när det blir reflektioner mot väggen och fönstret så kommer de tillbaka. Så ni kommer inte att 

mäta avståndslagen exakt, så ni kommer behöva göra någon sorts felanalys men ja det bör 

kunna gå, ni kommer i alla fall se en sjunkande trend. 

Vi träffade en vägingenjör som trodde det var bäst att trycka mätaren mot fönstret. 

Men ljudnivåmätaren är inte särskilt lång och ni bör vara borta från vägen en meter ungefär 

annars får ni väldigt mycket reflektioner o andra sidan får ni samma reflektioner när ni mäter 

men ni kommer inte kunna göra någon uppskattning av den verkliga ljudnivån eftersom det 

antagligen då blir lite högre. Just för att ni har reflektionerna som då studsar tillbaks och ni 

vill egentligen göra slutsatser hur det är inne i lägenheten sedan? 

Inte i vårt arbete, nästa steg är ta fram lämpliga konstruktioner som dämpar tillräckligt 

mycket för att uppfylla kraven i Boverkets regler. Kommunen har sina bullerkartor 

som talar om på 2 meters höjd vilken bullernivå det är och då funderar vi att utgå från 

det och räkna bort ju högre upp man kommer. 

Så kan man tänka och som sagt när man gör standardmätningar så håller man sig till 

standarden och det är ju klart, men det är ju klart att själva byggnaden påverkar och nu 

förtiden är det ju så att väggarna är likadana upp. Mitt tips skulle vara att ni försöker att hitta 

på någon typ av stativ eller så ni kan vara borta från väggen. Sen är det kanske intressant just i 



 

 

 

ert fall också att mäta på ett avstånd där man kan vara någorlunda säker att det inte är 

påverkan av för många reflektioner vid själva byggnaden. Sen kan man ju också gå närmare 

och titta hur stor inflytande har byggnaden på dom olika höjderna, just för att vinkla det, just 

för syftet på er studie så man kan bygga vidare på det. Det kan ju vara intressant att göra två 

mätningar en som er kollega har föreslaget nära väggen och en lite längre bort från väggen. 

För det som är lite längre bort det är ju den rena ljudutbredningen som ljudet breder ut sig i 

det fria fältet men för er kanske det är mera viktigt att veta hur det ser ut nära vägen. Då kan 

det ju också vara så att reflektionerna spelar kanske större roll om man nu tittar på själva 

ljudnivåerna ju högre upp man kommer, det kan ju vara ganska spännande att säga att om jag 

gör en vanlig ljudutbredningsmätning då är det ganska låga nivåer ju högre upp man kommer 

men om jag är nära väggen så spelar dom där reflektionerna så stor roll att det inte är så stor 

skillnad mellan högt upp och långt ner. Det är ju sådana effekter som kan vara intressanta för 

er planering även i framtiden. Att göra två mätningar. 

Men de reflexerna om vi har väggen här och du har din mätare här och buller kommer 

härifrån, i standarden pratar dom om 6 dB när den här sitter på väggen men dom 6 dB 

det är alltså dom dB som har gått in i väggen och går ut igen till mikrofonen? 

Ja och de interfererar med det som kommer in det är ju det som är problemet de överlagras 

med dom som kommer in och då kan få ihop ganska höga nivåer eftersom du får additioner 

och det är också därför man alltid utgår från intensitet och inte ljudtryck för om du tittar på 

ljudtryck då tittar du verkligen på ljudens vågform och du får ju då alltid med statistiska 

processer för indiffust fält när du har en ljudkälla ganska långt borta, då har du en hel del 

ljudvågor som inte är särskilt korrelerade och då kan du inte riktigt använda avståndslagen för 

avståndslagen kan du bara använda om du tittar på exakt samma ljud hela tiden. Ljud är ju en 

vektor, det spelar ju roll åt vilket håll så att säga och vilken fas ljudet har och har man då otur 

att det kommer med samma fas hela tiden så får du resonanseffekter och så och det kan du 

aldrig utesluta när du vill räkna ljudtrycksnivån men om du vill räkna intensitet då utgår du 

ifrån, intensiteten är inte en vektor och då får du inte samma matematiska effekter när man 

räknar. En stigning på 3 dB eller 6 dB då måste man alltid titta på vad man har tittat på, har 

man tittat på ljudtrycksnivå eller har man tittat på en ökning på ljudintensitetsnivån, hur har 

man tänkt där. Och när man mäter ljudtryck i rummet eller när man bedömer ljudutbredningen 

i lägenheter och så tittar man alltid på intensiteten just för att slippa de där vektoreffekterna. 

Men som sagt problemet här med väggen är att det kan uppstå positiv interferens och därför är 



 

 

 

det lättare att gå lite längre bort från väggen för då får du in att ljud kommer från alla 

riktningar, då är sannolikheten att du får sådana typ referenseffekter i mikrofonen mycket 

mindre, för då har det liksom blandats sig igen, så ju närmare väggen du är så ju större är 

sannolikheten att du mäter effekten som egentligen inte är, motsvarar de som finns lite längre 

bort. 

Om vi tänker oss en byggnad som ser ut så här med vägen här nere här uppe är en 

balkong högst upp och här bakom är ett fläktrum, då funderar vi att stå och mäta en 

position här nere och en position här uppe. Och även om man står här uppe då, har du 

några tips? 

Det här hörnet är dumt att ha, balkonger ska man inte ha rent ljudmässigt för här kan det 

uppstå alla möjliga effekter här just i hörnet, just på balkongen starkare ljud än här så det bör 

ni försöka vara lika långt ifrån väggen som här. 

Om man håller sig där då? 

Ja exakt, det blir bra. Om ni gör mätningen här nere så ska ni också vara här där uppe, men 

undvik att stå innanför balkongen där. 

Så även om jag ställer stativ här och har ljudmätaren här uppe så blir det inte bra? 

Nej då blir det inte bra, då kan du inte jämföra mätningen med den som du gjorde här nere, för 

att vara så säker som möjligt. 

Hur lång tid tror du det är lämpligt att mäta? 

Det beror på vad det är för väg och vad man är ute efter om man vill mäta det som kallas Leq 

som ni säkert har sett i standarderna, hur man mäter och då måste man mäta ganska länge 

eftersom trafiken inte är jämt fördelad. Och är det så att ni vill, jag menar ni kan ju också säga 

att ni valde den tidpunkten på dygnet som det är mest trafik eller gjorde en mätning under en 

timme då det är mest trafik och en mätning på morgonen när det nästan är ingen trafik, så det 

beror ju lite på hur ni vill bygga upp studien. 



 

 

 

Vi har en fundering om att mäta två stycken punkter samtidigt, då borde vi få en 

relevant skillnad ganska fort. 

Då bör ni använda likvärdiga mätinstrument. Man bör då gärna ta exakt samma instrument, 

problemet är det, inget större problem, men avgörande är mikrofonens kvalitet och då kan det 

vara lite knepigt att få tag på två ljudmätare som har samma kvalitet på mikrofonen, 

Brüel & Kjaer-mätarna har bra mikrofoner, då kan ni egentligen ta vilken som helst. Även om 

de heter lite olika så är det bra kvalitet på dem. Men tar ni två olika fabrikat måste ni kolla på 

hur mikrofonerna ser ut på de här två kan man jämföra mätningarna. Inom samma fabrikat bör 

det gå bra. 

Kan vi få låna era instrument? 

Ja det finns, men bara en, för delvis använder vi oss av dom så om det går att låna båda vore 

det bra. Sjukhuset har säkert också, miljömedicin har säkert sen kan man också fråga på 

audiologiskt forskningscentrum eller på audiologiska kliniken. Miljö-människorna har nog 

också, jag vet att mina studenter har lånat någon gång därifrån så dom bör nog ha 

bullermätare också. 

Om vi hittar två mätare som vi kan använda och mäta samtidigt, pratar vi mättid på ett 

par minuter, halvtimme, timme? 

Det beror på vad mätinstrumenten kan, de lite mer avancerade de kan ju beräkna utifrån om 

du mäter en halv minut så kan du utifrån de försöka extrapolera till en mättid på 4 timmar 

eller 8 timmar, vad det nu är som man tar som standard, det beror lite på vad man har som 

mätinstrument. Ta er tid för mätningen. 

Är det ekvivalentnivån som är intressant 

I byggnadssammanhang är det oftast det. 

  



 

 

 

Om vi får en enstaka lastbil som åker utanför så spelar inte det någon roll. 

Då är vi inne på mättiden igen. Hur mycket vill man få med av variationerna över dagen, hur 

mycket är det värt att veta, hur ser det ut om man tar hela dagen eller är ni mer ute efter att se 

extremfallet? 

Vi är inte ute efter extremfallet utan efter skillnaden, så samma lastbil som skramlar på 

den våningen skramlar på den våningen.  

Då är det mycket bra om man kan göra mätningarna samtidigt  

Finns det någon som kan tänka sig hyra ut utrustning? 

Sverigefilialen, 

Om vi bara har en mätare, då är det bättre att ta långa stunder på varje position? 

Ja har ni en mätare så får ni mäta lite längre, har ni två så kan ni nog reducera mättiden lite 

om ni är säkra på att ni mäter samtidigt. 

Hur är det med kalibreringen av instrumenten? 

Dom är kalibrerade. 

I den här standarden pratar man om dB(A) så då är det vi får ut och mäta? 

Ja, och dB(A) betyder att man har lagt in en frekvensvägning av ljudinnehållet och det tar 

man bort en del av dem väldigt lågfrekventa komponenterna, A-filtret är anpassat så att 

ungefär till det frekvensområde som människan kan höra som bäst, anpassat i hur vi upplever 

i princip låga och höga frekvenser och är det så att ni vill veta mer lågfrekventa komponenter 

så får ni använda ett dB(C) och använda ett C-filter. Kan vara värt att göra när man ändå är i 

farten och mäta hur mycket lågfrekventa komponenter som oftast, det är en om debatterad 

fråga bland oss som jobbar med ljud och de som jobbar med bullermätningar, vi tycker att 

man ska mäta mycket mer C-vägt, just när man gör trafikbullerundersökningar eftersom vi vet 

att lågfrekventa buller kan vara väldigt störande även på väldigt låga nivåer. När man gör 



 

 

 

avvägda mätningar så tar man inte hänsyn till dom frekvenskomponenterna, dom tar man bara 

hänsyn till när man gör C-vägda mätningar. Det finns ett väldigt enkelt sätt om ni gör en 

mätning A-vägt och samma mätning C-vägt. Då ser ni att det är en ganska stor skillnad mellan 

dom här två värdena, då ser ni att det finns väldigt mycket lågfrekventa komponenter där, det 

kanske är värt att fortsätta mäta både A och C-vägt och diskutera skillnaden också. Så om jag 

får yttra ett önskemål från ljudmänniska gör C-vägt och titta lite vad som finns i litteraturen 

eftersom det finns forskning, just när det gäller buller, trafikbuller och så är det faktiskt inte så 

mycket mening med att mäta bara A-vägt. 

Vi har förstått att det finns en inställning Slow/Fast på instrumenten och Fast är då 

maxnivåer? 

Ja om du ställer in Fast så får du in fler av peakarna för då hinner mätinstrumenten med att 

registrera, det den gör är att den gör punktmätningar och sen bildar ett medelvärde och ju 

smalare fönster du gör, den kan ju aldrig mäta vid en speciell tidpunkt, men den mäter under 

ett tidintervall. Om du gör ett väldigt smalt tidsfönster så är det en väldigt stor sannolikhet att 

du får med ganska många peakar medan du gör ett större tidsfönster då tittar man också på 

medelvärde på själva tidsfönstret och sen bildar man medelvärdet över alla tidfönster som 

man har tagit. Och då blir det medelvärdet påverkas mindre större peakar under väldigt korta 

tider. Så det räcker med en Slow. Men här är det samma sak är ni intresserade av att det 

förekommer snabba peakar eller så kan man ju göra både en slow och en fast, men just för 

trafikmätningar bör det räcka med en slow. 

Väderförhållande, hur mycket kan det blåsa och fortfarande få ett trovärdigt resultat, 

finns det några uppgifter på det? 

Det vet jag faktiskt inte. Det beror mycket på vad man har för typ av mikrofon, hur mycket 

den tar in, hur rundupptagande den är, hur riktad mikrofonen är. Och det är ju också saker 

som ni inte kan styra. Men det är klart att om vädret har vinstyrka 5 i morgon undviker man 

det. Är det en blåsig dag så är det de och så får man ta upp det i diskussionen. Kan ha 

påverkats av väderförhållandena den dagen. 

  



 

 

 

Är det någon poäng när man som vi står på så olika höjd att man mäter in det själv? 

Det kan man visst göra, det är ju bra att kunna redovisa, det är ju alltid bra att ha en väldigt 

noggrann metodbeskrivning och om ni har en vindmätare så säg att ni har si och så mycket 

vind, sol, inget regn osv. För ljudutbredningen påverkas ju av både lufttryck och temperatur, 

eftersom det är ju luftpartiklarna som svänger och ju kallare det är desto mindre svänger dom. 

Så det påverkar hur den utbreds om det är varmt och soligt eller kallt och dimmigt.  

  



 

 

 

Bilaga E 

Enkätundersökning 

Vi skickade ut följande enkät till 18 stycken kommuner: 

 

Hej! 
 

 
Vi är två byggingenjör-studenter från Örebro universitet som just nu gör vårt examensarbete. 
 

 
Vårt examensarbete handlar om hur städer kan byggas tätare med bostäder och lokaler.  
Vi kommer att undersöka hur trafikbullret påverkar möjligheten att få bygglov för attraktiva 

bostäder på platser i staden där bostäder tidigare inte byggts. Vår hypotes är att bullerstörningar 

från trafiken minskar på högre våningar i en byggnad jämfört med de nedre våningarna och vi 

kommer att försöka bekräfta denna hypotes med mätningar i fält. 
 

 
Som del av vårt examensarbete skulle vi gärna vilja veta hur bygglovshandläggningen, med 

hänsyn till trafikbuller, fungerar i er kommun. Därför hoppas vi att ni har tid och möjlighet att 

svara på frågorna nedan.  

 

 

 

 

 
1. Anser ni att Boverkets allmänna råd skall uppfyllas? Sätter ni likhetstecken mellan de 

allmänna råden och krav som ska uppfyllas för att bevilja bygglov? 

2. Förekommer det att ni skriver in allmänna råd som krav i detaljplaner? 

3. Finns det andra tillfällen när de allmänna råden kan omvandlas till krav? 

4. Tillämpar ni det allmänna rådet att “hälften av boningsrummen ska ligga mot tyst eller 

ljuddämpad sida” som ett krav för att bevilja bygglov? 

5. Anser ni att det är viktigt att de boende ska kunna sova med öppet fönster? Ställer ni det 

som krav? 

 

 

 
Vänligen skicka svaren till bullerochbygglov@gmail.com 
Vi är tacksamma om ni har möjlighet att svara innan den 26 april. 

 

 
Tack på förhand! 
Mattias Stråhle  
Nina Olofsson  

  

mailto:bullerochbygglov@gmail.com


 

 

 

Sex kommuner svarade på vår enkät och deras svar redovisas nedan: 

Kumla 

1. Obetingat ja. 

2. Sällan, blir mer och mer ja. 

3. Svår att svara på, så vi svarar inte. 

4. Ja. 

5. Nej det är inget krav, öppet fönster får man väl ha om man vill. 

Norrköping 

1. Boverkets råd är enbart exempel på ett sätt att uppfylla kraven i en föreskrift, det kan därför 

inte sättas likhetstecken mellan råden och krav, det kan dock vara svårt att uppfylla kraven på 

något annat sätt än vad som står i råden. 

Norrköpings kommun kan tillåta mindre avvikelser från kraven. 

2. Bygg och miljökontoret gör inga detaljplaner, det har dock hänt att de som gör detaljplaner 

i Norrköpings kommun har skrivit in allmänna råd. 

3. Ja, om det inte går att uppfylla kraven på annat sätt och avvikelse inte kan motiveras. 

4. Ja, i så hög utsträckning som möjligt, dock ej alltid. 

5. Nej, nej. 

Umeå 

1.  Riktlinjen är att Boverkets allmänna råd ska uppfyllas. Avsteg kan ske och prövas i 

detaljplanen. 

2. Det händer men är inte regel. Detta sker främst vid tydliga externa krav från exempelvis 

Länsstyrelse och/eller Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

3. Se svar på fråga 1 



 

 

 

4. I de fall då vi är skyldiga att göra det enligt detaljplan eller av andra skäl 

5. Jag anser att man diskutera kravet i en stadsmiljö. I de fall Boverkets allmänna råd 

tillämpas fullt ut kräver vi detta. 

Borås 

1a Ja 

1b Enkelt uttryckt = ja, men det kan ju finnas andra sätt att uppfylla kravet än det sätt som 

beskrivs i rådet. 

I alla sådana fall gäller: Om man uppfyller kraven i rådet, så uppfyller man föreskriftens krav. 

Om inte, så kan man ändå uppfylla kraven - men då får man visa det på annat sätt. 

2. Ja, det händer. Vi på byggnadsinspektionen gillar det inte, men planläggarna hävdar att de 

ibland inte kommer fram hos Länsstyrelsen med mindre. 

3. I praktiken ja, se svar 1. 

4. Ja, se svar 3. Motsättningen i detta är att en plan som innehåller tekniska föreskrifter kan bli 

konservativ; om BBR ändras uppkommer ett läge där ett hus som uppfyller lagkraven ändå 

kan bli planstridigt. Å andra sidan kan ett hus som uppfyller plankraven ändå bli lagstridigt 

och alltså inte får startbesked, om BBR skärpts. 

Ändringar i omgivningsbullret efter planläggningen kan ge samma effekt. 

5. Visst är det viktigt, men de standarder som åberopas som allmänt råd i BBR innehåller 

inget sådant krav - och därför kan vi inte kräva det om man uppfyller standardernas krav. 

Luleå kommun 

1. Ja, vi tillämpar dem i bygglovsprövningen. 

2. Ja, i planbestämmelserna kan krav på bullerdämpande åtgärder skrivas in. 

3. Ja, i bullerstörda områden av totalförsvaret (flyg) då det är ett riksintresse. 

4. Om det framgår som krav i planbestämmelser för detaljplanen. 



 

 

 

5. Nej, vi bedömer det inte som ett krav i och med att dagens ventilationssystem ska klara av 

att ventilera ett nybyggt hus. 

Helsingborg 

1. Frågan innehåller två aspekter, dels om Boverkets allmänna råd och dels om 

förutsättningarna för bygglov. 

Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd. Skillnaden mellan 

föreskrifter och allmänna råd, är att en föreskrift är en regel som ska följas medan ett allmänt 

råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den 

tvingande regeln (lag, förordning eller myndighets föreskrift) till vilken det allmänna rådet är 

kopplat. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna 

visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. 

Boverket har även publicerat allmänna råd avseende buller i planeringen (2008:1), dessa 

allmänna råd hanteras som ovan. 

Uppfyllande av byggnaders tekniska egenskapskrav enligt plan- och bygglagens 8 kap 4 § är 

inte en fråga för bygglovsprövning detta hanteras inom ramarna för kontrollplanen som 

fastställes i startbeskedet. Bygglov ska ges för en åtgärd, om åtgärden inte strider mot 

detaljplanen och åtgärden uppfyller de krav som följer av plan- och bygglagens 2 kap. 6 § 

första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. 

Tekniska egenskapskrav i fråga om skydd mot buller finns i plan- och bygglagens 8 kap. 4 § 

första stycket 5. 

1. Detta betyder att bullerfrågan inte kan prövas i ett bygglov, men om detaljplanen innehåller 

föreskrifter som rör buller ska detta ingå i bygglovsprövningen. 

Om detaljplanen innehåller föreskrifter avseende buller så är det detaljplanens föreskrifter 

som prövas i bygglovet, inte de allmänna råden. 

2. Nej. Det som ibland skrivs in som föreskrift i detaljplan är riktvärden för trafikbuller enligt 

regeringens proposition 1996/97:53, dvs. 55 dB(A) ekvivalent nivå invid fasad, 30 dB(A) 

ekvivalent nivå inomhus, 45 dB(A) maximal nivå inomhus nattetid och 70 dB(A) maximal 

ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 



 

 

 

Dessa riktvärden är inte tvingande så länge de inte skrivs in som planföreskrift. 

3. Nej. Se svar på fråga 1 avseende det allmänna rådens status. 

4. Nej, se dock svar på fråga 1 avseende vad som kan prövas i ett bygglov. 

Detta allmänna råd avser situationer då avsteg mot huvudregeln måste studeras (>55 dB(A) 

ekvivalentnivå utomhus invid fasad) 

5. De enda krav som vi kan hävda avseende buller är de som finns i plan- och bygglagens 8 

kap. 4 § första stycket 5 och de förordningar och föreskrifter som följer samt det som skrivs in 

som en föreskrift i detaljplan. 

Beträffande er hypotes att bullerstörningar från trafiken minskar på de högre våningarna i en 

byggnad jämfört med de nedre våningarna så har vi exempel som visar på det motsatta. 

Bullerreducerande åtgärder har erfordrats på de översta våningarna i ett 6 våningshus medan 

de nedre våningarna har klarat bullerkraven utan åtgärder. I detta fall har en bullervall skärmat 

av den nedre delen av byggnaden medan den övre delen av byggnaden har varit fritt 

exponerad för trafikbuller. 



 

 

 

Bilaga F 

Protokollen som vi hade med på vår fältmätning 

 

Mätmetod 

Projekt nr i instrumentet 011.M24 

Mätobjekt Hertigen, markplan 

Datum 2013-05-02 

Mätningen startar och slutar 11:52 – 12:22 

Mätningslängd 30 min 

Temperatur (ºC) 11 

Väderlek Soligt och lite blåsigt 

Passerande väg Hertig Karls allé och nära korsande väg Karslundsgatan 

Märke på instrumentet BRK.2238 

Är instrumentet kalibrerat Ja 

Slow/Fast Slow 

dB (A och C) A 

Fasadmaterial och markbeläggning Glas/puts och asfalt  

Höjd från mark till mikrofon (2m) 1,8m 

Avstånd från fasad och mick (1 m) 1,07m 

Avstånd från vägmitt till mikrofon 20m 

Vinkel till vägen (90 grader) 90 grader 

Fotografera Ja 

LAeq 68,8 

Fanns det störande moment  

Under mätning t.ex. folk och tid 

11:52 förde några personer oväsen. 

 



 

 

 

 

Mätmetod 

Projekt nr i instrumentet 007 

Mätobjekt Hertigen, 5 våningen 

Datum 13-05-02 

Mätningen startar och slutar 11:52 – 11:22 

Mätningslängd 30 min 

Temperatur (ºC) 11 

Väderlek Soligt och lite blåsigt 

Passerande väg Hertig Karls allé och nära korsande väg Karslundsgatan 

Märke på instrumentet Bruel & Kjaer 2270 

Är instrumentet kalibrerat Ja 

Slow/Fast Slow 

dB (A och C) A 

Fasadmaterial och markbeläggning Plåt/glas och asfalt 

Höjd från mark till mikrofon (2m) 14 m 

Avstånd från fasad och mick (1 m) 1 m 

Avstånd från vägmitt till mikrofon 20 m 

Vinkel till vägen (90 grader) 90 garder 

Fotografera Nej 

LAeq 68,3 

Fanns det störande moment  

Under mätning t.ex. folk och tid 

 

 

 

  



 

 

 

 

Mätmetod 

Projekt nr i instrumentet 0:12.M24 

Mätobjekt Bern, gatuplan 

Datum 130502 

Mätningen startar och slutar 14:10 – 14:40 

Mätningslängd 30 min 

Temperatur (ºC) 11 

Väderlek Soligt och mycket blåsigt 

Passerande väg Hertig Karls allé 

Märke på instrumentet Bruel & Kjaer 2238 

Är instrumentet kalibrerat Ja 

Slow/Fast Slow 

dB (A och C) A 

Fasadmaterial och markbeläggning Glas och puts, asfalt och betongplattor 

Höjd från mark till mikrofon (2m) 1,72 m 

Avstånd från fasad och mick (1 m) 1 m 

Avstånd från vägmitt till mikrofon 18 m 

Vinkel till vägen (90 grader) 90 grader 

Fotografera Ja 

LAeq 67,9 

Fanns det störande moment  

Under mätning t.ex. folk och tid 

Kraftig vind 14:12:38, 14:31:30 

Ett par kom fram och fråga vad vi gjorde 14:27:00 

 

 

 



 

 

 

 

Mätmetod 

Projekt nr i instrumentet 008 

Mätobjekt Bern, 11 våningen 

Datum 130502 

Mätningen startar och slutar 14:10 – 14:40 

Mätningslängd 30 min 

Temperatur (ºC) 11 

Väderlek Soligt och mycket blåsigt 

Passerande väg Hertig Karls allé 

Märke på instrumentet B&K 2270 

Är instrumentet kalibrerat Ja 

Slow/Fast Slow 

dB (A och C) A 

Fasadmaterial och markbeläggning Glas och puts, asfalt och betongplattor 

Höjd från mark till mikrofon (2m) 11 våningen 

Avstånd från fasad och mick (1 m) 1 m  

Avstånd från vägmitt till mikrofon 18 m 

Vinkel till vägen (90 grader) 90 grader 

Fotografera Ja 

LAeq 67,5 

Fanns det störande moment  

Under mätning t.ex. folk och tid 

 

 

  



 

 

 

Bilaga G 

Beräkning av sammanvägd ljudreduktion för fyra olika 

kombinationer av vägg och fönster 

 

  Fall A 

 
Vägg 1 
Träregelstomme med ventilerat putssystem. 
Total väggtjocklek 0.328 m 
Reduktionstal R'w 45 dB 
Väggarea 7,5 m2 

 
Fönster 1 (Treglas standardfönster) 
Reduktionstal Rw 30 dB 
Fönsterarea 1,5 m2 

 
Rw reduceras med 3 dB för att överensstämma med R'w 

 
Sammansatta väggens reduktionstal = R 
Reduktionstalet för enbart väggen = R0 
Reduktionstalet för enbart fönster = S1 
Väggarea inkl fönster = S0 
Fönsterarea = S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sammanvägd ljudreduktion: 33,7 dB 



 

 

 

  Fall B 

 
Vägg 1 
Träregelstomme med ventilerat putssystem. 
Total väggtjocklek 0.328 m 
Reduktionstal R'w 45 dB 
Väggarea 7,5 m2 

 
Fönster 2 (Treglas specialfönster) 
Reduktionstal Rw 47 dB 
Fönsterarea 1,5 m2 

 
Rw reduceras med 3 dB för att överensstämma med R'w 

 
Sammansatta väggens reduktionstal = R 
Reduktionstalet för enbart väggen = R0 
Reduktionstalet för enbart fönster = S1 
Väggarea inkl fönster = S0 
Fönsterarea = S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sammanvägd ljudreduktion: 44.8 dB 



 

 

 

  Fall C 

 
Vägg 2 
Träregelstomme med ventilerat putssystem. 
Total väggtjocklek 0.296 m 
Reduktionstal R'w 51 dB 
Väggarea 7,5 m2 

 
Fönster 2 (Treglas specialfönster) 
Reduktionstal Rw 47 dB 
Fönsterarea 1,5 m2 

 
Rw reduceras med 3 dB för att överensstämma med R'w 

 
Sammansatta väggens reduktionstal = R 
Reduktionstalet för enbart väggen = R0 
Reduktionstalet för enbart fönster = S1 
Väggarea inkl fönster = S0 
Fönsterarea = S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sammanvägd ljudreduktion: 48.4 dB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fall D 

 
Vägg 2 
Träregelstomme med ventilerat putssystem. 
Total väggtjocklek 0.296 m 
Reduktionstal R'w 51 dB 
Väggarea 7,5 m2 

 
Fönster 1 (Treglas standardfönster) 
Reduktionstal Rw 30 dB 
Fönsterarea 1,5 m2 

 
Rw reduceras med 3 dB för att överensstämma med R'w 

 
Sammansatta väggens reduktionstal = R 
Reduktionstalet för enbart väggen = R0 
Reduktionstalet för enbart fönster = S1 
Väggarea inkl fönster = S0 
Fönsterarea = S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sammanvägd ljudreduktion: 33,9 dB 



 

 

 

Bilaga H 

Följande frågor mailades till Elit och SP-fönster: 

1. Hur mycket trafikbuller dämpar ett standardfönster?  

2. Hur stor ljuddämpning kan man åstadkomma i fönster i dag?  

3. Anlitar ni någon fristående organisation för att undersöka hur mycket era fönster dämpar 

ljud? Och hur kontrolleras dom?  

4. Har ni något testprotokoll för ett fönster med riktigt bra ljuddämpning, med hänsyn till 

trafikbuller i en tätbyggd stad, som vi kan få ta del av? 

5. Vad skulle du rekommendera för fönster vid 50, 60, 70 och 80 dB(A) vid fasad på ett hus 

som är placerat nära en stor genomfartsled? Vad skiljer dessa i pris?  

6. Är det vanligt med specialtillverkade fönster med hänsyn till buller? 

  



 

 

 

Svaren på frågorna: 

Fråga Elit SP 

1 Rw + Ctr =34 dB, Se rapport 840 

(kopplade inåtgående fönster har 

generellt bättre ljudvärden än 

utåtgående). 

Rw + Ctr ca 30 dB 

2 Rw + Ctr =46 dB, Se rapport 1570-

1575 (fönster med dubbelkarm). 
En bit över Rw + Ctr 45 dB (med speciella 

ljudfönster typ vår Alaska) 

3 Ja, vi nyttjar ackrediterade ljudlab 

ex. SP (www.sp.se). 
De flesta värden som vi anger är verifierade eller 

testade av Sveriges Provnings och Forsknings 

institut i Borås. 
Några är testade på Pilkingtons ljudlab i Tyskland. 

4 Ja, se rapport 1570-1575 Ja 

5 Orimliga ljudkrav som det ej finns 

produkter för. 
Där får man nog gå djupare in i detaljerna för att se 

till helheten, vägg resp. fönster, dessa beräkningar 

utförs av ljudkonsulter. 

6 Ja, marknaden ökar hela tiden. Mera att det blir specialglas än helt speciella 

fönster men det förekommer säkert 

speciallösningar på fönster också, även om vi inte 

ger avkall på våra konstruktioner. 

 

Beställning av fönster kan vara objektstyrt, beroende av var du ska placera byggnaden, hur 

långt från trafiken du befinner dig, hur mycket trafik det är, vilken sorts trafik, d.v.s. är det 

mycket bustrafik eller åker lastbillarna, vilken frekvens har du på ljudet osv. Det finns teknisk 

kunskap inom fönsterbranschen idag och detta gör att man kan anpassa fönstret till enskilda 

projekt om det behövs.  

Fönstren är väl kontrollerade och för ett standardfönster är Rw mellan 30-34 dB. 

http://www.sp.se/

