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Frukostmöte CAMM

2017-03-31

Frukostmöte CAMM 

à Vad bör vi som kommun tänka på inför en                
bullerkartläggning?

à Vilka data behöver vi?

à Hur ska data struktureras?

à Vad gör jag om det inte finns data att 
tillgå?

à Tips för en god upphandling
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Bullerkarta Stockholms Län, 2011

Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar
2013 – 2017 (Fas I)
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Slutsatser

àIndata
àUtbildning
àSchabloner
àBeräkningsinställningar
àLeverans

Bullerkartläggningar (Fas II)
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Målet med metodbeskrivningen

à Bättre överensstämmelse med verkligheten

à Arbetsinsatsen vid insamling och bearbetning av indata minskas

à Billigare och snabbare att utföra bullerberäkningar 

à Bullerkartläggningarna blir jämförbara, möjliggör sammanfogning av 
olika kartor för att dra slutsatser på    t ex länsnivå eller Sverigenivå

à Lättare att uppdatera kartläggning vid behov

à Upphandlingsprocessen blir smidigare

Nuvarande och framtida beräkningsmodeller

à Nordiska beräkningsmodellerna (tåg- och vägtrafik)

§ (NVV 4653, NVV 4935, DAL32)

à CNOSSOS-EU

§ (krav från 2018 till kartläggning 2022)

à Nord2000
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Underlaget du behöver för en effektiv kartläggning av 
buller och bullerfria områden

Kvalitetsmärkning
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Varför skall man bullerkartlägga

àKrav enligt EU direktivet, END (Lden, Ln)
àSom underlag för kommunal planering (Leq, 

Lmax)
§ handlingsplan för att reducera antal exponerade
§ åtgärdsprogram (bullerplank, fönsterbyten)

àFör detaljplaneärenden
àFör bygglov
àFör fasaddimensionering
àFör forskning

Olika bullerkartor

à Strategisk kartläggning
§ END (Lden, Ln)

à Regional kartläggning
§ Exempelvis Stockholms län (Leq, Lmax)

à Kommunkartläggning
§ Exempelvis Stockholms stad (Leq, Lmax)

à Områdeskartläggning
§ Exempelvis Årstafältet (Leq, Lmax)

à Kvarterskartläggning,
§ Exempelvis en villa eller ett par hus i ett kvarter (Leq, Lmax, Ln)
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Vilken indata behövs

à Trafikflöden
à Hastighet
à Fordonstyper (tunga fordon, tågtyper etc)
à Terräng
à Byggnader
à Vägar, järnvägar, flygplatser, industrier, skjutfält, motorsportbanor 

mm
à Marktyp
à Dygnsfördelning
à Skärmar

Kartunderlag
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Väg- och vägtrafikdata

Byggnadsdata
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Markdata

Kvalitet på indata
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Beräkningsinställningar

Rapportering av resultat

à En generell beskrivning av uppdragets omfattning
à Vilka typer av bullerkällor som inkluderas och vilka som exkluderas
à Varifrån underlag har hämtats
à Kvalitet på underlaget
à Vilken typ av bearbetning och granskning som skett av underlaget
à Vilka egna antaganden som gjorts
à Använt beräkningsprogram med versionsnummer och 

beräkningsmetod
à Beräkningsinställningar
à Resultat
à Slutsatser
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Bullerkartor

Hur skall man tolka resultatet och kan man lita på det 
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Med eller utan fasadreflex (faktisk nivå – frifältsvärde)

Innergårdsproblemet – byggnaders baksidor
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Beräkningshöjd

Metodbeskrivning bullerfria områden (Fas II)
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Bullerfria områden

Bullerfria områden

à Begränsningar i beräkningsmodellen
à Andra källor
à Hur skall kartlagda industrier och flygplatser hanteras?
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Flygbuller

Standardiserade schabloner
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Systematisering och format för underlagsdata (Fas III)

à Förslag på vilka indatafiler 
som behövs för 
bullerberäkningarna och hur 
de kan se ut

à Schablon för dygnsfördelning 

à Schablon för andel tung trafik 
för olika klasser av vägar

à Vägledning för uppräkning av 
äldre trafikdata till ett nuläge

Shapefil och attributfiler

Exempel på shape-fil med två exempel på tillhörande dbf-filer nedan.

Exempel på dbf-fil för beräkningar i dagsläget (inklusive dygnsfördelning).
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Attributfil

Exempel på dbf-fil förberedd för kommande CNOSSOS-beräkningar 
(inklusive uppdelning medeltung/tung trafik samt med korsningar, rondeller och dubbdäcksanvändning).

Funktionell vägklass
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Andel tung trafik (Vägklass 0-2)

Trafikökning (trafikklass 0-2)
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Dygnsfördelning (Vägklass 0-2)

Trafiktyp Dag

Kl 06-18

Kväll

Kl 18-22

Natt

Kl 22-06

Närtrafik 78 16 6

Genomfartstrafik 77 17 6

Turisttrafik 77 17 6

Statliga 77 17 6

Lb_Statliga     (tung 
trafik)

75 14 11

Framtagning av ny länskarta för Stockholm (Fas IV)
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Frukostmöte CAMM 

à Vad bör vi som kommun tänka på inför en bullerkartläggning? 

§ Samla in och spara data på lämpligt sätt.

à Vilka data behöver vi?

§ Detta beror på typ av kartläggning och framgår i rapporterna.

à Hur ska data struktureras?

§ Exempel på filupplägg presenteras i rapporterna

à Vad gör jag om det inte finns data att tillgå?

§ Om hög kvalitet önskas måste data tas fram och i annat fall kan förslagen på schabloner 
användas.

à Tips för en god upphandling

§ Ta fram data i god tid. Komplettera och granska den samt ange i förfrågan vilken data 
som finns, i vilket format den finns och ange om konsulten skall granska eller bara ta 
data som den är.

Buller en komfort-och hälsofråga


