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Inledning

Bakgrund	och	syfte
Syftet med utredningen är att göra översiktlig 
nulägesanalys över vägtrafikbuller i Falu tätort 
samt närliggande områden. Målet är att identifiera 
eventuella riskområden så att kommunen vid be-
hov kan göra mer detaljerade bullerutredningar.

Gällande normer och 
riktvärden
Buller påverkar människors hälsa, välbefinnande 
och livskvalitet. Det kan störa eller hindra var-
dagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, 
kommunikation, social samvaro och utevistelse. 
Detta kan i sin tur skapa irritation och stress. Det 
finns riktvärden som säger hur hög ljudnivån får 
vara i och runt din bostad. 

Proposition	1996/97:53,	Infrastruk-
turinriktning	för	framtida	transpor-
ter
Enligt Propositionen gäller nedanstående riktvär-
den för god miljökvalitet för trafikbuller.

Figur 1. Översiktskarta
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Tabell 1. Ljudnivå	LAeq	i	dB	ref.	20	μPa.

Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA

Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA

Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA
Maximalnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad

70 dBA

 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i tra-
fikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall 
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena 
inte överskrids.

Buller	i	planeringen
Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i plane-
ringen1, är en publikation främst avsedd att använ-
das vid planläggning av bostäder i områden som 
är utsatta för trafikbuller. Publikationen består av 
tre delar: allmänna råd, handbok och exempel-
samling. Utgångspunkt är de långsiktiga mål om 
den framtida ljudmiljön som riksdagen satt upp. 

I handboken anges en huvudregel för planering av 
nya bostäder:

Förutsättningar för att kunna göra avsteg 
från huvudregeln

”I vissa fall kan det vara motiverat att göra av-
steg från huvudregeln i dessa allmänna råd. 
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och 
andra intressen bör kunna övervägas:

• i centrala delar av städer och större tätorter 
med bebyggelse av stadskaraktär, till exem-
pel ordnad kvartersstruktur.

Avsteg kan också motiveras vid komplettering:

• av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtra-
fikstråk i större städer

• med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad 
kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i 
större städer.”

Huvudregel vid planering av nya bostäder

”Vid planering av nya bostäder gäller som hu-
vudregel att följande krav bör kunna uppfyllas 
genom bebyggelsens placering och utformning 
samt med hjälp av skyddsåtgärder som buller-
vallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc.

• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyg-
gelsen genom yttre och inre åtgärder kan ut-
formas så att kraven i Boverkets byggregler 
uppfylls.

•  Planen bör även säkerställa att bebyggelsen 
kan placeras och att yttre åtgärder kan utfor-
mas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus 
(vid fasad och uteplats) kan erhållas med hän-
syn till trafikbuller.

• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen 
kan placeras och att yttre åtgärder kan utfor-
mas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad uppfylls.”

I centrala delar av städer och större tätorter sänks 
ofta kraven på ljudmiljön och man har konstaterat 
att det inte går att undvika skilda bedömningar vid 
planläggning av ny bebyggelse. Boverket har där-
för angett följande råd angående förutsättningar 
för att kunna göra avsteg från huvudregeln:

När riktvärdena inte kan uppnås och  alternativa 
lokaliseringar saknas bör så kallade kompensa-
tionsåtgärder utföras inom det aktuella bostads-
projektet. Exempel på detta kan vara att skapa en 
tyst/skydda sida av bostaden.

1Allmänna	råd	2008:1,	Buller	i	planeringen	-	Planera	för	bostäder	i	områden	utsatta	för	buller	från	väg-	och	spårtrafik.

Principer för intresseavvägning

”Följande principer bör gälla vid avsteg från hu-
vudregeln då avvägningar ska göras mot andra 
allmänna intressen.

55–60 dBA

Nya bostäder bör kunna medges där den dygn-
sekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 
55–60 dBA, under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fa-
sad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrum-
men, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst 
eller ljuddämpad sida.”
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Figur 2. Hastighetskarta	över	Falu	tätort	(NVDB	Trafikverket	2014).

Olika	bullermått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i 
decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” ef-
ter ”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korri-
gerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga 
örat uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat upp-
fattar högre toner bättre än lägre.

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för 
trafikbuller: 

Ekvivalent ljudnivå

Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån un-
der en given tidsperiod. För trafikbuller är tidspe-
rioden i de flesta fall ett dygn.

Maximal ljudnivå

Förenklat kan man säga att den maximala ljudni-
vån är den högsta förekommande ljudnivån under 
exempelvis en fordonspassage.

Metod
Ljudnivåerna har beräknats med programmet Au-
toCad 2014 med Novapoint 18.30 Bullermodul. 
Novapoint Buller baseras på nordisk beräknings-
modell för vägtrafikbuller, vilken beskrivs i ”Väg-
trafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 
1996, Naturvårdverket, ISBN 91-620-46535”. 
 
Den nordiska beräkningsmodellen är giltig upp 
till cirka 300 meter från bullerkällan vid neutrala 
eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Be-
räkningsresultatet har en noggrannhet på ±3 dB-
enheter vid 50 m avstånd från bullerkällan och vid 
200 m är noggrannheten ±5 dB-enheter.

Det har inte utförts någon kartläggning av befint-
liga bulleråtgärder som t.ex. placering och höjd på 
bullerplank. Alla bulleravskärmande objekt som 
bullerplank och byggnader har förutsatts vara 
med i kommunens laserscanning.
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Samtliga beräknade punkter avser frifältsvärden 
och utan inverkan av fasadreflexer. Beräknings-
punkter har placerats i ett rutnät 50x50 meter över 
hela området och beräknats på en generell höjd av 
2 meter. Rutnätet har kompletterats med fler be-
räkningspunkter vid behov.

Indata 
Falu kommuns primärkarta har används som be-
räkningsunderlag. Vägnätet är hämtad från Na-
tionella vägdatabasen (NVDB). Indata till en tre-
dimensionell beräkningsmodell har erhållits från 
Falu kommun och  bygger på kommunens egna 
underlag från laserscanning. 

Uppgifter om trafikflöden (ÅDT) och tungtrafik 
(IB) är hämtade från Trafikverket. En enklare tra-
fikprognos har utförts för år 2014, figur 3 Trafik-
flödena på de kommunala gatorna utgår från kom-

E16
ÅDT	15	100
IB 8%

E16
ÅDT 18 100
IB	9%

E16-Hanröleden
ÅDT 12 600
IB	9%

E16-Hanröleden
ÅDT 14 600
IB 10%

R69
ÅDT 7 800
IB	9%

R50
ÅDT 2 600
IB 10%

E16-Lugnetleden
ÅDT 11 000
IB 10%

E16-Lugnetleden
ÅDT 12 600
IB 8%

E16-Lugnetleden
ÅDT 11 000
IB 10%

E16-Korsnäsvägen
ÅDT 14 200
IB 7%

E16-Korsnäsvägen
ÅDT	11	500
IB	9%

R69
ÅDT	4	900
IB 8%

E16-Rv80
ÅDT 8 600
IB 11%

L293
ÅDT	2	900
IB 11%

L850
ÅDT 4 400
IB	5% L854

ÅDT	2	300
IB 8%

Figur 3. Årsmedeldygnstrafik	och	andel	tungtrafik	för	de	större	vägarna,	prognosår	2014

munens trafikmätningar, figur 4. I beräkningarna 
har den gällande skyltade hastigheten används. 
Figur 2 visar en generell översikt över gällande 
hastighet. Uppgifter är hämtade från Transport-
styrelsen och Trafikverket.
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Trafik-
mängd 
(ÅDT)

Andel 
tung 
trafik	
(%)

Lv	850-Hälsinggårdsvä-
gen

5700 5

Kopparvägen 2400 9

Hälsinggårdsvägen 1500 2

Verkstadsvägen 3000 9

Tranbärsvägen 1000 9

Tryckerivägen 950 5

Roxnäsvägen 1700 2

Centralvägen
Klingvägen-Steffens	väg 3150 8

Steffens	väg-Ansl.	Riks-
väg

3800 10

Skutuddsvägen 2000 6

Hosjöstrand 1000 5

Nedre Gruvrisvägen 2400 4

Tingsvägen 1700 6

Kvarnbergvägen 2150 6

Erikslundsvägen 1400 9

Torkils väg 1500 1

Källviksvägen
Timmervägen-Främby-
vägen

10000 5

Främbyvägen-Torkils	väg 4950 8

Torkils	väg-Dejstolsvägen 3200 12

Hinsnorsvägen-Nedre	
Gruvrisvägen

2200 13

Tunavägen 1900 10

Trafik-
mängd 
(ÅDT)

Andel 
tung 
trafik	
(%)

Inarvsvägen 5900 16

Stångkärnsvägen 5000 9

Herrhagsvägen
Stångkärnsvägen	V-
Herrhagsvägen	217

1150 10

Herrhagsvägen	
217-Stångkärnsvägen	Ö

2400 8

Seminariegatan 1450 1

Norra Järnvägsgatan
E16-Tegelvägen 5000 6

Tegelvägen-Hagagatan 2650 4

Tegelvägen 2000 10

Hagagatan 2100 4

Linnévägen 2250 6

Södra Mariegatan 2150 3

Nybrogatan 5300 5

Myntgatan 10300 6

Strandvägen 3800 4

Trotzgatan
Nybrogatan-Svärdsjö-
gatan

6700 8

Svärdsjögatan-Korsnäs-
vägen

7800 4

Engelbrektgatan 1800 5

Svärdsjögatan
Trotzgatan-Linnévägen 9250 11

Linnévägen-Lugnetleden 8100 10

Lugnetleden-Lugnetvä-
gen

5350 9

Högbovägen 530 6

Vasagatan 2100 14

Regementsvägen
Lugnetleden-Lassaretts-
vägen

7000 7

Lassarettsvägen-Kors-
näsvägen

8000 5

Korsnäsvägen
Regementsvägen-Lv	850 14000 7

Figur 4. Trafikprognosår	2014,	underlag	Falu	kommuns	
trafikmätningar.
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Figur 5. Indelning	av	bilagor.

Resultat
Bullerkartorna redovisas i bilagor 1-6 till rappor-
ten enligt bladindelning, figur 6. 

• Ekvivalent	ljudnivå	visar	på	bilaga	1-3
• Maximal	ljudnivå	visar	på	bilaga	3-6

Bullerkartorna kan exempelvis användas för att 
indikera eventuella överskridanden av riktvärden 
vid enskilda fastigheter eller över större områden. 
Materialet är dock översiktligt inriktat samtidigt 
som bullernivåerna är indelade i 5dB-intervall 
vilket gör att en specifik bullerutredning för den 
aktuella fastigheten kan krävas för att kontrollera 
den exakta bullerbelastningen. Det är längs E16 
som trafikbullerstörningen är som störst. Gränsen 
för riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå går vid 
ca 100 meter från vägmitt med vissa variationer. 
Gränsen för maximal ljudnivå 70 dBA går vid ca 
50 meter och det gäller uteplatser. Någon studie av 
vart uteplatser är belagda har ej utförts.

E16
Hosjö

Rv 80 passerar över Sundbornsvägen och ett järn-
vägsspår vilket medför att vägen ligger högre än 
närliggande områden.  Ljudet sprider sig längre ut 
från vägen när bulleravskärmningen är begränsad. 
Vid broar och när vägen ligger på en hög bank är 
det lämpligast med bulleråtgärder närmast vägen 
t.ex. Bullerskärm eller en hastighetssänkning på 
vägen. Området mellan Rv 80 och Centralvägen 
har relativt höga ljudnivåer enligt resultatet. En 
mer detaljerad utredning föreslås med aktuellare 
trafikuppgifter för Centralvägen. 

Korsnäsvägen

Längs Kornäsvägen ligger ett antal fastigheter med 
överskridande gränsvärden. Det finns befintliga 
bulleråtgärder längs vägen som t.ex. bullerplank. 
Dessa bör kartläggas med placering och höjd då 
det antas påverka beräkningsresultatet. För att ta 
reda på omfattningen av trafikbullret krävs en mer 
detaljerad utredning.
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Lugnetleden

Ett antal fastigheter ligger på gränsen för gällande 
gränsvärde men de flesta ligger på ett tillräckligt 
långt avstånd från vägen.

Parallellt med Tunavägen

Resultatet visar att det finns fastigheter med över-
skidande gränsvärden. Men det befintliga buller-
plankets bullerreducerande effekt antas öka om 
uppgifter om placering och höjd tas med i beräk-
ningsmodellen.

Hanröleden

Främst vid området Gamla Herrgården ligger fle-
ra fastigheter med höga ljudnivåer. På en sträcka 
längs Hanröleden finns ett befintligt lågt buller-
plank. För att få kännedom om bulleråtgärdens 
fulla effekt bör den kartläggas med placering och 
höjd. Ljudnivåerna antas bli lägre om bullerplan-
ket läggs in i beräkningsmodellen med noggran-
nare indata.

Cirkulationen vid Nedre Gruvrisvägen- 
Tingsvägen
Resultatet visar att inom ett litet område finns 
fastigheter som har ljudnivåer överskridande 55 
dBA ekvivalent ljudnivå. En noggrannare studie 
av omgivningen och befintliga byggnader bör ut-
föras för att säkerställa resultatet.

Myntgatan och Sturegatan
De fastigheterna närmas vägen påverkas av re-
lativt höga ljudnivåer trafikbuller pga. det höga 
trafikflödet. Nya trafikmätningar rekommenderas 
för att få ett resultat som stämmer överens med 
dagens trafiksituation.

Centrum och närliggande områden
Resultatet visar höga ljudnivåer på fasaderna när-
mast de större gatorna. I stadsmiljö med många 
byggnader blir beräkningsresultatet inte lika till-
förlitligt  och kräver normalt mer detaljarbete än 
en översiktlig bullerberäkning.  Man bör gå ner på 
fastighetsnivå i detaljnivå och kartlägga våningar 
och identifiera bostäder. En sådan omfattad bul-
lerutredning kan behövas vid t.ex. omkoventering 

av kontorshus till bostadshus eller vid nybyggna-
tion. 

Fortsatt	arbete
I de fall en mer detaljerad bullerutredning ska ge-
nomföras behöver indatan i denna utredning för-
bättras.  Det är främst en kartläggning av befint-
liga bulleråtgärder och aktuellare trafikmätningar. 
Ljudnivån vid bostadshus med flera våningar kan 
behöva beräknas för varje enskilt våningsplan. 
Beräkningspunkter placerade på fasader ger ett 
mer korrekt resultat för varje enskild fastighet. 

Nya detaljerade bullerutredningar rekommende-
ras för dessa områden.

• Hosjö
• Korsnäsvägen
• Hanröleden
• Cirkulationen	vid	Nedre	Gruvrisvägen-	Tingsvägen
• Myntgatan	och	Sturegatan

Platser där barn vistas utomhus så som skolgårdar 
kan även vara av intresse att kartlägga och utreda 
det hat inte gjorts i detta uppdrag.
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