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Buller och vibrationer från trafik på väg och
järnväg
Syfte
Riktlinjen ska främja att Trafikverket på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt uppfyller
miljöbalkens krav på skäliga skyddsåtgärder mot buller och vibrationer. Den ska även
främja att Trafikverket bidrar till att de transportpolitiska hänsynsmålen om miljö och
hälsa uppnås.

Omfattning
Riktlinjen omfattar krav på miljöhänsyn inom sakområdet miljö, buller och vibrationer.

Inriktning för mindre buller och vibrationer
Trafikverket bör stimulera att de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärderna eller
kombinationerna av åtgärder genomförs. För att minska de negativa effekterna av buller
och vibrationer i alla miljöer krävs följande kombination av åtgärder:
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Kombination av åtgärder

Skydda de mest utsatta:
Bullerskärmar eller bullervallar,
förbättrad ljuddämpning i fasader samt
bullerskyddade uteplatser.
Åtgärda källan: Tystare beläggning,
spår och trafik är viktiga åtgärder i
befolkningstäta områden och andra
störningskänsliga miljöer. Tystare
vägfordon, däck och tåg behövs för att
minska bullernivåerna i alla miljöer.
Planera och bygg rätt: För att uppnå
de långsiktiga målen krävs det stor
hänsyn till buller och vibrationer i
samband med planering och
genomförande av åtgärder som
förändrar samhällets strukturer.
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Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer
Nedanstående värden är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller i
vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om
behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och
vibrationsnivåer.
Tabell 1, Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik

Lokaltyp eller
områdestyp

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h,
utomhus

Bostäder1 2

55 dBA3
60 dBA4

Vårdlokaler8
Skolor och
undervisningslokaler9
Bostadsområden
med låg
bakgrundsnivå12
Parker och andra
rekreationsytor i
tätorter
Friluftsområden
Betydelsefulla
fågelområden
Hotell12 13
Kontor12 14

55
60 dBA4

55 dBA

Maximal
ljudnivå,
Lmax
utomhus på
uteplats/
skolgård
70 dBA 5

70

dBA10

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h
inomhus

Maximal
ljudnivå,
Lmax
inomhus

30 dBA

45 dBA 6

30 dBA
30 dBA

45 dBA6
45 dBA11

30 dBA
35 dBA

45 dBA
50 dBA

45 dBA

45-55 dBA

40 dBA
50 dBA

Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och
kvällstid (06-22)
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.
Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
10 Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.
13 Avser gästrum för sömn och vila
14 Avser rum för enskilt arbete
1
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dBA3

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h
utomhus på
uteplats/
skolgård
55 dBA

2

Maximal
vibrationsnivå,
mm/s
vägd RMS
inomhus
0,4 mm/s7
0,4 mm/s7
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Tillämpning
Indelning av infrastrukturen i åtgärdskategorier
Trafikverkets vägar och järnvägar indelas i två åtgärdskategorier: nybyggnad och
väsentlig ombyggnad samt befintlig infrastruktur. Denna indelning har sin grund i
infrastrukturproposition 1996/97:53 och har betydelse när det gäller ambitionsnivån för
övervägande och genomförande av buller- och vibrationsskyddsåtgärder. Propositionen
innehåller riktvärden som ska tillämpas för ny- och väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
För befintlig infrastruktur beslutades att trafikverken ska arbeta med åtgärdsprogram för
de mest utsatta.
INFRASTRUKTURÅTGÄRDER SOM SKA BEDÖMAS SOM VÄSENTLIG OMBYGGNAD
I nedanstående fall ska åtgärder i infrastrukturen betraktas som väsentlig ombyggnad:
 Genomgripande fysiska åtgärder i infrastrukturen som väsentligt och
permanent förändrar väg- eller järnvägsanläggningen.
Åtgärderna ska vara av en dignitet som motsvarar utbyggnad med fler spår eller
körfält. Utgångspunkten för bedömningen är att åtgärderna medför en ökad
möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt samordna ombyggnaden med mer
långtgående skyddsåtgärder, såsom långa bullerskyddsskärmar för skydd av
utemiljön eller vibrationsdämpande åtgärder i ban- eller vägkropp.
Ombyggnaden behöver i dessa fall inte medföra en ökad buller- eller
vibrationsnivå för att betraktas som en väsentlig ombyggnad. Smärre
förändringar av mycket lokal karaktär omfattas inte.


Åtgärder eller åtgärdspaket med syfte att möjliggöra
trafikförändringar, och där dessa medför en väsentlig ökning av
störningen.
Åtgärderna ska medföra en ändrad funktion eller standardhöjning för
huvuddelen av den aktuella väg- eller järnvägssträckan, när det gäller såväl
funktionsmål som hänsynsmål.
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ÅTGÄRDER VID NYBYGGNAD OCH VÄSENTLIG OMBYGGNAD AV
INFRASTRUKTUR
De riktvärden som beskrivs i tabell 1 ska normalt uppnås när ett investeringsprojekt
klassats som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Projektets budget ska
innehålla de kostnader för bullerskyddsåtgärder och/eller vibrationsåtgärder som är
motiverade och rimliga för att uppnå detta. Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå
samtliga riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart orimliga ska
alternativa åtgärder övervägas.
ÅTGÄRDER VID BEFINTLIG INFRASTRUKTUR
Längs befintlig infrastruktur ska buller- och vibrationsåtgärder genomföras för att
åtgärda befintliga störningar. Åtgärder prioriteras för att skydda de mest utsatta
bostäderna, förskolorna och grundskolorna. Åtgärder genomförs i den takt som anges i
Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller och i enlighet
med nationell transportplan.
Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer i tabell 2 överskrids. Vid genomförande av
åtgärder ska motsvarande riktvärden i tabell 1 eftersträvas.
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Tabell 2, Trafikverkets åtgärdsnivåer längs befintlig infrastruktur

Lokaltyp eller
områdestyp

Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h utomhus på
uteplats/skolgård
65 dBA

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h
inomhus
40 dBA

Maximal
ljudnivå,
Lmax,
inomhus
55 dBA 2, 3

Bostäder 1
Skolor (föroch
grundskola)

65 dBA 6

40 dBA 5, 6

55 dBA 5, 7

Maximal
vibrationsnivå
vägd RMS
1,4 mm/s 4

Avser bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt om bullernivån överskrids på bostadens alla
befintliga uteplatser. Minst en uteplats ska då åtgärdas eller en bullerskyddad uteplats skapas.
2 Avser bullernivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder
övervägs även längs järnväg om maximalnivån 50 dBA överskrids fler än fem gånger per årsmedelnatt och om
minst en av dessa störningshändelser överskrider 55 dBA.
3 För bostäder längs järnväg, där tidigare åtgärder i sovrum medfört nivåer under 55 dBA maximal ljudnivå
nattetid, och där den ekvivalenta ljudnivån i övriga bostadsrum understiger 40 dBA, övervägs inte åtgärder.
4 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder
övervägs även längs järnväg om vibrationsnivån 0,7 mm/s överskrids fler än fem gånger per årsmedelnatt och
om minst en av dessa störningshändelser överskrider 1,4 mm/s.
5 Avser undervisningsrum samt rum för sömn och vila
6 Om ekvivalentnivå dagtid vardagar (06-18) är högre än ekvivalentnivå under trafikårsmedeldygn bör
bullernivå dagtid vardagar användas som prioriteringsgrund.
7 Avser bullernivå dagtid vardagar (06-18) och får överskridas högst 60 gånger per dag i snitt dagtid (06-18) För
vägtrafikbuller gäller dock åtgärdsnivån inte i undervisningsrum.
1

Förekomst av flera bullerkällor samt förekomst av buller och
vibrationer samtidigt
Bullerstörningen påverkas om man utsätts för flera bullerkällor samtidigt. Detta ska
beaktas.
Riktvärden för buller inomhus speglar en störningssituation då vibrationerna i
byggnaden underskrider 0,4 mm/s (vägt RMS-värde). Vid högre vibrationsnivåer än 0,4
mm/s (vägt RMS-värde) kan vibrationerna bidra till att förstärka störningsupplevelsen.

Underhåll och förändringar av infrastruktur
Vid val av underhållsåtgärder och förändringar av infrastruktur ska man ta till vara
möjligheterna att bidra till minskade buller- och/eller vibrationsnivåer.

Planering av bebyggelse intill statlig infrastruktur
Risken för buller och vibrationsstörningar ska beaktas vid planering av bebyggelse intill
statlig infrastruktur.
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Relaterade dokument



Trafikverkets miljöpolicy, TDOK 2010:50
Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller, rapport
2015:065
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Beskrivning buller och
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Definitioner
Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h
Maximal ljudnivå,
Lmax
Frifältsvärde

Maximal
vibrationsnivå, RMS
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Bostad

A-vägd ljudtrycksnivå som ett medelvärde under trafikårsmedeldygn, det vill
säga trafiken under ett år delat med 365 dagar. Utomhusvärden avser
frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden. Detta gäller både
riktvärden för uteplatser och riktvärden utomhus vid fasad.
Den högsta ljudnivån i samband med en enskild bullerhändelse under en viss
tidsperiod. Ljudtrycksnivån är A-vägd och med tidsvägning F, Fast (0,125
sekund). Utomhusvärden avser frifältsvärden eller värden som korrigerats till
frifältsförhållanden.
En ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i egen fasad men som
inkluderar andra reflexer. Minst första ordningens reflexer bör användas vid
beräkning. Antalet reflexer ska alltid anges vid bullerberäkningar.
Den högsta vibrationsnivån i samband med en enskild vibrationshändelse
under en viss tidsperiod. Komfortvibrationer uttrycks som det maximala
effektivvärdet (RMS-värdet) med tidsvägning S (slow enligt SS IEC 651) av
den vägda hastighetsnivån i mm/s (1–80Hz),

Permanentbostad, fritidsbostad, äldrebostad och övrigt långtidsboende för
vård. Vid övervägande av åtgärd bör hänsyn tas till om det finns
förutsättningar att nyttja boendet året om. Fritidsbostad där man kan bo året
runt, exempel vinterbonad sommarstuga, betraktas på samma sätt som
permanenta bostäder. Fritidsboende där man inte kan bo hela året,
exempelvis byggnad som inte är vinterbonad, betraktas däremot inte på
samma sätt som permanentbostad.
Bostadsrum
Alla rum i bostaden där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn
och vila, rum för daglig samvaro (t.ex. vardagsrum) och matrum som används
som sovrum. Trafikverket definierar även matrum utan sovplats som rum för
daglig samvaro. Kök i öppen planlösning räknas som bostadsrum. Däremot
räknas inte kök, hall och tvättstuga som bostadsrum. Förråd och källare
räknas som biutrymme.
Uteplats
Iordningsställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som
ligger i anslutning till bostaden. Mark- och planteringsåtgärder (trall,
betongplattor, skärmskydd etc.) finns normalt, men inte nödvändigtvis, på
uteplatsen.
Helt inglasad altan, balkong eller liknande definieras som uterum. Om
inglasningen uppgår till högst 75 procent definieras den som uteplats.
Vårdlokal
Rum i en vårdinrättning där vistelse sker tillfälligt. Här ingår rum för sömn
och vila samt rum för daglig samvaro.
Undervisningslokal
Lokal där undervisning bedrivs och där en låg bullernivå eftersträvas.
Omfattar alla skolformer från förskola och uppåt.
Undervisningsrum
Utrymmen för föreläsningar, gemensam och enskild undervisning (t.ex. aula,
klassrum, grupprum, bibliotek och studierum).
Skolgård
En öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta inhägnad av staket
eller stängsel, där eleverna vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk
verksamhet bedrivs. På ytor som används för lek, vila eller pedagogisk
verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den tänkta verksamheten.
Bostadsområden med Områden med en bakgrundsnivå som är 30 dBA eller lägre och där inga andra
låg bakgrundsnivå
störkällor från pågående markanvändning än boende finns.
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Parker och andra
rekreationsytor i
tätorter
Friluftsområden

Betydelsefulla
fågelområden
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Riktvärde

Parker eller andra rekreationsytor i tätorter som avsatts i detaljplan eller
översiktsplan och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Området
nyttjas normalt för vistelse under kortare stunder dag- och kvällstid.
Områden i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som
nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga
andra störande aktiviteter förekommer.
Områden med avgörande betydelse för fågellivet och där trafikbuller riskerar
att avsevärt påverka djurens beteende, försämra reproduktionen, öka
dödligheten och minska populationstätheten.
Konkretisering av vad som Trafikverket anser vara en god eller i vissa fall
godtagbar miljö. Riktvärdena utgör Trafikverkets målnivå vid genomförande
av skyddsåtgärder mot höga buller- och vibrationsnivåer.

