
Sida1(12)

Bullerkartläggning 2017
Detta dokument är en bilaga till tjänsteskrivelse gällande Handlingsplan för trafikbuller.
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska åtgärdsprogram innehålla en
sammanfattning av bullerkartläggningen som även ska innefatta en uppskattning av
det antal personer som beräknas vara utsatta för buller.

I den genomförda bullerkartläggningen har bullersituationen i Uppsala kommun
kartlagts och redovisats. Bullerkartläggningen utgör,genom att visa på var problem
finns,grunden för hur kommunen ska arbeta med bullerfrågor.Den visar också på
områden med god ljudnivå som är värda att bevara.Bullerkartläggningen
genomfördes av Sweco Environment AB under 2016 och 2017. Beräkningarna har
genomförts i programmet SoundPLAN version 7.4.

Historik
Den första bullerkartläggningen i Sverige (fas 1, år 2007) berörde enbart de tre största
svenska kommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) samt dåvarande Vägverket
(vägar med fler än 6 miljoner fordon per år), Banverket (fler än 60 000 tåg per år) och
Transportstyrelsen (flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år).

Fas 2, med inrapportering 2012 berörde alla kommuner med minst 100000 invånare
och därmed ytterligare tio svenska kommuner (Helsingborg, Linköping, Norrköping,
Örebro, Västerås, Umeå, Uppsala, Lund, Borås, Jönköping), samt vägar med fler än 3
miljoner fordon per år och järnvägar med fler än 30 000 tåg per år (Trafikverket).

Fas 3, med inrapportering 2017 berörde, förutom ovanstående 13 kommuner,
ytterligare två (Eskilstuna och Huddinge) samt vägar med fler än 3miljoner fordon per
år och järnvägar med fler än 30 000 tåg per år (Trafikverket).

Omfattning
En kommunövergripande bullerkartläggning för Uppsala kommun har genomförts
avseende trafiksituationen för väg- och tågtrafik år 2016. I kartläggningen har buller
från vägtrafik respektive tågtrafik beräknats och redovisas i utbredningskartor samt
fasadpunktskartor. Samtliga vägar inom kommunen oavsett väghållare och samtliga
järnvägar som trafikeras med persontrafik och godstrafik har ingått i kartläggningen.
Även flygbuller och industribuller har studerats utifrån andra rapporter. Enligt
förordningen finns enbart krav på kartläggning av flygplatser med fler än 50 000 starter
och landningar. Ingen flygplats inom kommunen faller inom denna kategori.
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Industribuller ska redovisas för så kallade IPPC-anläggningar. I Uppsala kommun 

klassas endast Vattenfalls anläggning i Boländerna som en sådan. Anläggningen har i 
den mån det är relevant villkor för buller som är lägre än de krav som omfattas av 

direktivet och därför görs ingen separat redovisning avseende buller för den. 

Utifrån genomförda beräkningar har ett antal analyser genomförts som underlag till 

mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet. Följande analyser har genomförts:  

 Beräkning av antal exponerade boende i kommunen år 2016. 

 Totalt antal km2 bullerexponerad mark i olika bullerintervall 

 Hot spots-analys – analys av vilka bostadsområden som har högst 
bullerexponering utifrån befolkningskoncentration. 

 Jämförelse av bullerexponeringen 2016 mot bullerexponeringen 2011. 

Resultat av kartläggningen 
Antalet exponerade personer för buller från väg- respektive tågtrafik redovisas inom 
bullerintervall om 5 dB. Statliga vägar med fler än 3 miljoner fordon/år och järnvägar 

med fler än 30 000 tåg/år redovisas även separat. Ljudnivåerna i de två tabellerna 

presenteras med ljudmåttet Leq eftersom det är det ljudmåttet de svenska riktvärdena 
är baserade på. Bullerkartläggningen ska enligt förordningen om omgivningsbuller 
presenteras i ljudmåtten LDEN och Lnight. Lnight har tagits med i detta dokument eftersom 

ljudnivån nattetid är av särskilt intresse, medan LDEN endast presenteras i 

bullerkartläggningsrapporten och uteblir i det här dokumentet till förmån för Leq.  

Bullerexponeringen är störst i Uppsala tätort. Utifrån bullerkartläggningen har en 

analys gjorts över vilka områden inom kommunen där befolkningsdensiteten är hög 

samtidigt som ljudnivån från vägtrafiken är hög. Analysen redovisar därmed så kallade 

Figur 1. Exponerade för vägtrafikbuller över 55 dB(A) ekvivalentnivå. 
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hot spots. Analysen kan vara ett värdefullt hjälpmedel vid införande av 

bullerdämpande insatser, exempelvis var ljuddämpning vid källan bör prioriteras. I 
Figur 1 redovisas antal exponerade boende för vägtrafikbuller utifrån 

Infrastrukturpropositionens riktvärde vid fasad, dvs 55 dB(A) ekvivalentnivå. Antal 
exponerade boende för 60 dB(A) och 65 dB(A) redovisas i Figur 2 respektive Figur 3. Här 
konstateras att det finns en koncentration av boende utmed Väderkvarnsgatan, 
Kungsgatan, Luthagsesplanaden och Tycho Hedéns väg som utsätts för de allra högsta 
ljudnivåerna. Bilderna stämmer bra överens med de av kommunen tidigare 

identifierade områden med höga ljudnivåer som har blivit erbjudna bidrag för 
fönsteråtgärder. Observera att bilden inte är representativ för vilka områden som har 
högst ljudnivåer. 

 

 

Figur 2. Exponerade för vägtrafikbuller över 60 dB(A) ekvivalentnivå. 
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Figur 3. Exponerade för vägtrafikbuller över 65 dB(A) ekvivalentnivå. 

 

Begreppsförklaringar 

Ekvivalent ljudnivå, LeqT – en genomsnittlig ljudnivå under en viss tid (T). För 
samhällsbuller anges ofta den ekvivalenta ljudnivån under ett dygn. För trafikbuller 
fördelas trafiken som passerar under ett år upp på årets alla dagar. Detta ger ett Leq-

värde för ett årsmedeldygn.   

 A-vägd ljudnivå – Eftersom örat är känsligare för vissa typer av ljud än andra har man 

utformat en måttenhet som tar hänsyn till detta. Denna skala kallas A-vägd decibel, 
och skrivs dB(A).  

Maximal ljudnivå Lmax – den högsta momentana ljudnivån som uppkommer under en 
viss tidsperiod.   

Lday – Ekvivalenta ljudnivån under dagtid kl. 06-18. Avser ett årsmedelvärde.   

Levening - Ekvivalenta ljudnivån under kvällstid kl. 18-22. Avser ett årsmedelvärde. Lnight - 
Ekvivalenta ljudnivån under natten kl. 22-06. Avser ett årsmedelvärde.  

Lden – en viktad dygnsekvivalent ljudnivå som används inom EU. Ljudhändelser som 
inträffar under dygnets olika delas tilldelas olika vikt.  

För Lden ”straffas” ljudhändelser på kvällar med 5 dB och för nätter med 10 dB. Således 
är Lden för en viss ljudhändelse alltid högre eller lika med Leq. 
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Antal exponerade under ett årsmedeldygn 

Antalet exponerade för väg- respektive järnvägstrafikbuller under ett årsmedeldygn 

presenteras i Tabell 1 och Tabell 2. Cirka 21 % av Uppsalas befolkning utsätts för 
vägtrafikbuller över 55 dB(A) och av dem är endast en bråkdel i närhet till statliga vägar 

med fler än 3 miljoner fordon/år. Cirka 4 % av befolkningen utsätts för 
järnvägstrafikbuller över 55 dB(A) och av dem är strax över 3 % i närhet till järnvägar som 
trafikeras av fler än 30 000 tåg/år. 

Tabell 1. Antal exponerade boende - vägtrafik Leq. 

Från dB(A) Till dB(A) Antal exponerade 
boende (statligt 

vägnät > 3 miljoner 
fordon/år) 

Antal exponerade 
boende (samtliga 

vägar) 

0 <50 215 574 103 335 

50 <55 597 67 585 

55 <60 143 30 466 

60 <65 37 10 428 

65 <70 7 4 492 

70 <75 0 52 

>75  0 0 

 Summa 216 358 216 358 

 

Tabell 2. Antal exponerade boende - järnvägstrafik Leq. 

Från dB(A) Till dB(A) Antal exponerade 

boende (järnväg > 

30 000 tåg/år) 

Antal exponerade 

boende (samtliga 

järnvägar) 

50 <55 209 075 207 402 

55 <60 4 212  5 592 

60 <65 2 234 2 645 

65 <70 646 474 

70 <75 171 233 

>75  20 12 

 Summa 216 358 216 358 

 

Antal exponerade nattetid 

Buller nattetid är särskilt viktigt att beakta eftersom en av de största riskerna med buller 
är sömnstörning. Många av de klagomål som inkommer till kommunen handlar om 
sömnsvårigheter till följd av högt trafikbuller. Det är därför av intresse att redovisa hur 

många som är utsatta för höga bullernivåer nattetid i kommunen. Antalet exponerade 
för buller från väg- och järnvägstrafik nattetid redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Knappt 7 
% av Uppsalas befolkning utsätts för vägtrafikbuller över 55 dB(A) vid fasad nattetid och 
knappt 3 % utsätts för järnvägstrafikbuller över 55 dB(A) nattetid. Observera att 

kartläggningen inte redovisar inomhusnivåer nattetid. 
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Tabell 3. Antal exponerade boende - vägtrafik Lnight. 

Från dB(A) Till dB(A) Antal exponerade 

boende (statligt 
vägnät > 3 miljoner 
fordon/år) 

Antal exponerade 

boende (samtliga 
vägar) 

0 <50 215 271 173 931 

50 <55 679 28 143 

55 <60 267 10 005 

60 <65 141 4 230 

65 <70 0 49 

70 <75 0 0 

>75  0 0 

 Summa 216 358 216 358 

 

Tabell 4. Antal exponerade boende - järnvägstrafik Lnight. 

Från dB(A) Till dB(A) Antal exponerade 

boende (järnväg > 
30 000 tåg/år) 

Antal exponerade 

boende (samtliga 
järnvägar) 

0 <50 206 092 202 717 

50 <55 5 712 7 753 

55 <60 2 706 3 757 

60 <65 1 255 1 438 

65 <70 572 647 

70 <75 15 31 

>75  6 15 

 Summa 216 358 216 358 

 

Jämförelse mellan bullerkartläggningarna från 2012 och 
2017 

Samhällsutvecklingen i Uppsala kommun har skett i hög takt under de fem åren mellan 
de två kartläggningarna, och en jämförelse mellan andelen bullerutsatta vid de två 
tillfällena är därför relevant. Det har inte ansetts relevant att jämföra antalet 

bullerutsatta, eftersom befolkningsmängden år 2011 var nästan 16 000 personer färre 

än den 2016 (200 822 respektive 216 358 personer). Det är en ökning i befolkningsmängd 
med nära 8 % under fem år. 

Förändring i andel utsatta för vägtrafikbuller 

I Tabell 5 visas hur andelen utsatta för vägtrafikbuller har utvecklats över tid. En viss 
ökning av andelen bullerutsatta mellan ekvivalent ljudnivå 65 - 70 dB(A) syns. Detta 
indikerar att en del nya bostäder byggs i lägen nära trafikerade vägar. Annars visar 
tabellen att andelen som utsätts för vägtrafikbuller generellt minskar inom kommunen. 

Det finns många tänkbara förklaringar till detta resultat. En kan vara sänkningen av 

hastigheter som vid tidpunkten hade genomförts på några vägar i och med 
implementeringen av den nya hastighetsplanen. Merparten av hastighetssänkningarna 

sker dock efter 2016. Andra förklaringar kan vara att större bostadsområden har byggts 
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i bullerskyddade lägen, ny bebyggelse byggs så att den utgör bullerskydd för befintlig 

bebyggelse eller att trafikflöden minskat längs vissa vägar. 

Tabell 5. Trender för andelen exponerade för vägtrafikbuller Leq. 

Från dB(A) Till dB(A) År 2011 (andel 
%) 

År 2016 (andel 
%) 

Ändring 
(procentenheter) 

50 <55 76,8 79,0 +2,2 

55 <60 15,5 14,1 -1,4 

60 <65 6,2 4,8 -1,4 

65 <70 1,5 2,1 +0,6 

70 <75 <0,1 <0,1 <0,1 

>75  <0,1 <0,1 <0,1 

 

Förändring i andel utsatta för järnvägstrafikbuller 

I tabellen nedan visas utvecklingen för andelen exponerade för järnvägstrafikbuller. Det 

ses att andelen som utsätts för järnvägstrafikbuller har ökat inom kommunen mellan år 

2011 och 2016. Orsaken till detta är troligen att nya bostadsområden har byggts i närhet 
till järnväg de senaste åren. Ökningen ses i samtliga bullerintervall över Leq 55 dB(A). 

Tabell 6. Trender för andelen exponerade för järnvägstrafikbuller Leq. 

Från dB(A) Till dB(A) År 2011 (andel 

%) 

År 2016 (andel 

%) 

Ändring 

(procentenheter) 

50 <55 98,4 95,6 -2,5 

55 <60 1,1 2,6 +1,5 

60 <65 0,4 1,2 +0,8 

65 <70 0,1 0,2 +0,1 

70 <75 <0,1 0,1 +0,1 

>75  <0,1 <0,1 <0,1 

 

Utbredningskartor 

Nedan följer utbredningskartor enligt följande lista:  

1. Ekvivalent bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala kommun 

2. Ekvivalent bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala tätort 

3. Maximal bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala kommun 

4. Maximal bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala tätort 

5. Ekvivalent bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala kommun 

6. Ekvivalent bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala tätort 

7. Maximal bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala kommun 

8. Maximal bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala tätort 
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1.Ekvivalent bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala kommun 

 

Skala (A3): 1:250 000  

2. Ekvivalent bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala tätort  

Skala (A3): 1:20 000  
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3. Maximal bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala kommun 

Skala (A3): 1:250 000  

4. Maximal bullerutbredning från vägtrafik – Uppsala tätort 

Skala (A3): 1:20 000  



Sida 10 (12) 

5. Ekvivalent bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala kommun  

Skala (A3): 1:250 000  

6. Ekvivalent bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala tätort  

Skala (A3): 1:20 000  
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7. Maximal bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala kommun  

Skala (A3): 1:250 000  

 8. Maximal bullerutbredning från järnvägstrafik – Uppsala tätort 

Skala (A3): 1:20 000 
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