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1 BAKGRUND & UPPDRAG: 

SMA Mineral AB (bolaget) har av Mark- och miljööverdomstolen 2020-11-03 förelagts att inkomma med yttrande över 

inkomna handlingar i mål M 13523-19. Bolaget har nu gett Efterklang (tidigare ÅF Ljud & Vibrationer) i uppdrag att 

besvara de delar av yttrandena som berör buller. 

Utöver detta ingår också i uppdraget att bemöta den rapport daterad 2019-10-16 som Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö 

AB, lämnade in i samband med huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i oktober 2019 samt att utföra 

kompletterande trafikbullerberäkningar med en halverad trafikmängd, se ”Bilaga D.II - 741983 PM04 Kompletterande 

trafikbullerberäkningar halverad trafikmängd 201125”. 

 

2 KOMMENTARER FRÅN EFTERKLANG TILL INKOMNA YTTRANDEN: 

De delar av yttrandena som berör buller som Efterklang avser kommentera återges nedan. För varje yttrande återges 

först ett utklipp från yttrandet och efter det redovisas Efterklangs kommentarer. 

2.1 AKTBILAGA 107 2020-10-02 ANDERS ODELIUS 

 

Kommentar: 

Som konstateras i yttrande från bolaget 2020-09-04, avsnitt 7.3.5, finns en rad svårigheter med att kontrollera 

trafikbuller från bolagets transporter genom mätningar. En av svårigheterna är att det förekommer störande ljud som 

inte härstammar från trafiken på vägen som måste sorteras bort ur mätningen. Det kan t.ex. vara fågelkvitter, vindbrus, 

gräsklippare och liknande som inte kommer från trafiken på vägen. Odelius lyfter fram att fågelkvitter och vindbrus 

knappast kan vara bullerfaktorer. I själva verket är det så att ljudmätningar kan påverkas av sådana bullerkällor, 

framförallt om fåglarna sitter nära mikrofonen, t.ex. på hustak eller i närliggande träd. Vinden skapar brus i vegetation 

som också kan påverka uppmätta ljudnivåer. Blåser det mycket kan också vindbrus runt mikrofonmembranet skapas. 

Faktorer som dessa måste tas hänsyn till annars kan mätningen inte användas för att bedöma trafikbullret. Att utesluta 

störande faktorer är något akustisk mätpersonal ställs inför vid i princip varje mätning. Fågelkvitter och vindbrus är två 

sådana faktorer som kan få påverkan på mätresultat och som måste beaktas. Det är endast genom en bevakad mätning 

som det finns möjlighet att urskilja störningar från mätningen på ett bra sätt.  

En annan svårighet som nämns i bolagets yttrande från 2020-09-04, avsnitt 7.3.5, är att i mätningar urskilja övrig trafik 

från bolagets. Övrig trafik kan också variera och om det förekommer många andra tunga fordon på en dag, t.ex. 

jordbruksmaskiner, bussar eller andra lastbilar, så finns det risk för att givet bullervillkor vid en mätning kan överskridas 
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på grund av övrig trafik som bolaget inte råder över. Övrig trafik behöver därför anges som ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 

och det är endast i beräkningar som detta blir praktiskt möjligt eftersom den faktiska trafikmängden varierar från dag 

till dag. 

Att använda sig av beräkningar är den vanligast förekommande metoden för kontroll av trafikbuller, framförallt i 

situationer som denna när det förekommer annan trafik på vägen som bolaget inte kan ta ansvar för. I Naturvårdsverkets 

vägledning från 2017 ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” (NV-08465-15) anges också 

att beräkningar i första hand skall användas för kontroll av trafikbuller. 

 

 

Kommentar: 

I de beräkningar av trafikbuller som har utförts ingår befintlig trafik i samtliga beräkningsfall, se MMD:s aktbilaga 90. 

 

 

 

Kommentar: 

År 2015 genomförde Naturvårdsverket en översyn av vägledningen för externt industribuller på uppdrag från 

Regeringen. Uppdraget genomfördes tillsammans med Boverket för att ta fram en enhetlig vägledning för hur buller 

skall hanteras enligt miljöbalken och plan- och bygglagen vid befintliga bostäder och vid nybyggnation av bostäder. 

Detta uppdrag resulterade i en ny vägledning för externt industribuller. I den nya vägledningen (rapport 6538) har en 

del justeringar gjorts jämfört med de tidigare allmänna råden (RR 78:5), bland annat ett utökat användningsområde och 

justerad tidsperiod för natt. Inga uppdateringar av riktvärdena gjordes. 

När det gäller trafikbuller kom den senaste uppdateringen av Naturvårdsverkets vägledning år 2017 (NV-08465-15) 

vilken utgår ifrån riktvärden i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 samt efterföljande praxis. Det anges i inledningen 

att Naturvårdsverket avser uppdatera vägledningen om praxis ändras. Någon ny uppdatering har inte kommit sedan 

2017. 

Att en översyn av beräkningsmodeller eller mätmetoder sker eller planeras att ske är ingenting som påverkar de nu 

gällande modellerna, metoderna eller riktvärdena. Det som finns att förhålla sig till idag är tillgängliga modeller, 
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metoder och riktvärden och dessa är praxis att använda till dess att något annat anges. Att en översyn sker betyder inte 

heller per automatik att det kommer att ske några väsentliga uppdateringar. 

Det har i första delen av avsnitt 2.1 samt i bolagets yttrande från 2020-09-04, avsnitt 7.3.5, beskrivits de svårigheter 

som finns gällande mätningar av trafikbuller för aktuellt ärende och att beräkningar bör användas. 

 

2.2 AKTBILAGA 108 2020-10-03 YTTRANDE ANDERS OCH HANNA ERIKSSON 

 

Kommentar: 

I de beräkningar av trafikbuller som har utförts ingår befintlig trafik i samtliga beräkningsfall, se MMD:s aktbilaga 90. 

Kumulativ påverkan från täktens trafik och övrig trafik på vägen ingår alltså i beräknade ljudnivåer från trafik. 

Kumulativt buller från industribullerverksamheten i täkten samt Foodmarks har beaktats i bolagets yttrande från 2020-

09-04, avsnitt 7.4. Där visas att Naturvårdsverkets riktvärde innehålls även då båda verksamheterna tas hänsyn till. Detta 

behandlas också under avsnitt 2.6 nedan. 

 

 

Kommentar: 

När det gäller eventuella åtgärder för att dämpa buller från vägtrafik har grunderna för detta beskrivits i bolagets 

yttrande från 2020-09-04, avsnitt 7.1 och 7.3.2, samt i tidigare inlämnat dokument, MMD:s aktbilaga 90. 

 

2.3 AKTBILAGA 109 2020-10-15 YTTRANDE LÄNSSTYRELSEN GOTLANDS LÄN 

 

Kommentar: 

Om bolaget vid något tillfälle går över till lastbilar med totalvikt på 74 ton istället för 64 ton beräknar bolaget att antalet 

transporter kommer att minska med ca 17%. Istället för de angivna maximala 230 st fordonspassager per dag skulle 

detta då motsvara ca 191 st fordonspassager per dag. 

Vi bedömer att de tyngre ekipagen kan ge upphov till en något högre ljudnivå vid förbipassage beroende i huvudsak på 

att fordonen har 2 extra axlar. Vi bedömer att denna ökning kan bli i storleksordningen 1 dB vilket påverkar ljudnivån 

från de enskilda passagerna vid bostäder på motsvarande sätt. 

Att minska antalet transporter med 17 % skulle, förutsatt en oförändrad totalvikt per ekipage, leda till en minskning av 

det ekvivalenta ljudnivåbidraget från transporterna med ca 1 dB. 
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Den ökade ljudnivån från fordonspassage på grund av tyngre fordon med fler axlar kompenseras alltså av att antal 

fordonspassager är färre. Om 74-tons ekipage används är därför vår bedömning att det ekvivalenta ljudnivåbidraget 

från täktens transporter kommer att bli ungefär lika stort som om 64-tons ekipage används. 

Vid en övergång till 74-tons ekipage kommer antal bullrande passager att minska med ca 17 % vilket rimligtvis bör 

minska antal störningstillfällen.  Varje enskild passage kan samtidigt komma att bli något mer bullrande, enligt vår 

bedömning i storleksordningen 1 dB. 

 

2.4 AKTBILAGA 112 2020-10-23 YTTRANDE TRAFIKVERKET 

 

Kommentar: 

Trafikverket konstaterar, i överensstämmelse med vad bolaget framför i yttrandet från 2020-09-04, avsnitt 7.3.1, att 

den nordiska beräkningsmodellen som använts i beräkningarna tar hänsyn till avstånd (även korta) mellan väg och 

beräkningspunkt samt höjdskillnader. Trafikverket preciserar också att det är denna modell som skall användas. 

Beräkningarna av trafikbuller som utförts i aktuellt ärende följer den nordiska beräkningsmodellen, se MMD:s aktbilaga 

90 samt bilaga D.II. 

 

2.5 AKTBILAGA 117 2020-10-28 YTTRANDE LOVISA OCH JONAS MOBERG 

 

Kommentar: 

I bolagets yttrande från 2020-09-04, avsnitt 7.3.2, ges en genomgång av vilka riktvärden som finns att förhålla sig till 

gällande vägtrafikbuller och vad som ligger till grund för de åtgärder som bolaget erbjuder sig att genomföra. 
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2.6 AKTBILAGA 124 2020-11-05 YTTRANDE GBH MILJÖRÄTT 

 

Kommentar: 

I bolagets yttrande från 2020-09-04, avsnitt 7.4, tas frågan om kumulativt buller upp. Utgående från ljudnivåer från 

Foodmarks som presenterats av Johan Öbergs huvudmän görs en beräkning av vilka kumulativa ljudnivåer de två 

verksamheterna ger upphov till. Denna beräkning visar att den totala ljudnivån från båda dessa verksamheter uppgår 

till som mest 49 dBA. Slutsatsen blir därmed att Naturvårdsverkets riktvärde dagtid på 50 dBA innehålls även då buller 

från de båda verksamheterna beaktas. 

 

 

 

Kommentar: 

I bullerutredningen till ansökans MKB redovisas bullerkartor med och utan bullerdämpande åtgärder för att visa på hur 

bullersituationen ser ut om inga bullerdämpande åtgärder utförs jämfört med om bullerdämpande åtgärder utförs. 

Det konstateras i bullerutredningen att bullerdämpande åtgärder krävs för att innehålla gällande riktvärden. Bolaget 

har därför åtagit sig att genomföra de åtgärder som föreslås (bilaga B.6 till MKB, avsnitt 9), det vill säga använda en 

bullerdämpad borrigg samt anlägga en bullerskyddande vall vid den inledande krossplatsen. Eftersom dessa åtgärder 

kommer att genomföras är inte bullerkartorna som visar situationen utan bullerdämpande åtgärder relevanta. 

Relevanta bullerkartor inräknat de bullerdämpande åtgärder som kommer att genomföras framgår av 

bullerutredningens bilaga 5-12. Beräknade bullernivåer ligger då på som högst 48 dBA.  
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I MMD:s aktbilaga 94 redovisas de högsta ljudnivåer från verksamheten som beräknas i omgivningen med fler färgfält 

än vad som redovisades i bullerutredningen till MKB:n. De högsta ljudnivåerna fås för beräkningsfall 1 och 2 med 

bullerdämpande åtgärder. (Beräkningsfall 1 och 2 utan bullerdämpande åtgärder är som beskrivits ovan inte aktuella 

eftersom bolaget kommer att genomföra föreslagna åtgärder.) Det konstaterades i MMD:s aktbilaga 94, avsnitt 2.3, att 

65 dBA inte överskrids utanför brytområdet och att inga betesmarker därför utsätts för ekvivalenta ljudnivåer över 65 

dBA. Det framgår också av bullerkartorna att ekvivalenta ljudnivåer inte heller överskrider 65 dBA på fastigheten Klinte 

Lilla Snögrinde 1:29. 

Momentana ljudnivåer kan förekomma som ger högre ljudnivåer än vad bullerkartorna för de ekvivalenta ljudnivåerna 

visar. Det kan som GBH Miljörätt nämner ske vid lastbilspassager på täktvägen som ligger vid gränsen till fastigheten 

Klinte Lilla Snögrinde 1:29. En översiktlig beräkning ger att momentana ljudnivåer från lastbilspassagerna på 

infartsvägen kan ge ljudnivåer över 65 dBA inom ett område ungefär 40 m ifrån vägen. Utifrån satellitbilder är 

fastigheten ca 85 m bred och bevuxen med skog, se figur 1 nedan. 

 
FIGUR 1. BILD FRÅN HITTA.SE 2020-11-17 DÄR FASTIGHETEN KLINTE LILLA SNÖGRINDE 1:29 MARKERATS MED RÖTT.  

Det är dock värt att, som redan gjorts i t.ex. MMD:s aktbilaga 94, poängtera att Jordbruksverket endast anger en ljudnivå 

på 65 dBA som inte mer än tillfälligt bör överskridas i stallmiljö. Inga högsta tillåtna ljudnivåer för utomhusmiljöer såsom 

betesmarker anges, varken ekvivalenta eller maximala ljudnivåer. 

 

 

Kommentar: 

Lennart Nilssons rapport bemöts nedan under avsnitt 3. 
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3 BEMÖTANDE AV YTTRANDE FRÅN LENNART NILSSON, LN AKUSTIKMILJÖ AB: 

Nedan bemöts den rapport daterad 2019-10-16 som Lennart Nilsson (nedan förkortat LN), LN Akustikmiljö AB, lämnade 

in i samband med huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i oktober 2019. 

 

3.1 BEDÖMNING AV BULLER FRÅN TRANSPORTER 

LN anser att transporterna till och från täkten skall betraktas som industribuller. 

Vi vidhåller vad som tidigare anförts att transporterna skall bedömas som vägtrafikbuller och utvärderas utifrån de 

beräkningsmetoder och riktvärden som enligt vägledning från Naturvårdsverkets och rättspraxis finns att förhålla sig 

till. Argumenten för detta har framförts vid flera tillfällen tidigare, senast i bolagets yttrande från 2020-09-04, avsnitt 

7.3.4. 

Situationen gällande trafik till och från täkten är inte sådan att det finns skäl att frångå vad som anges i 

Naturvårdsverkets vägledning om externt industribuller (Rapport 6538). Där anges att huvudprincipen för transporter 

till och från verksamheten på angränsande vägar är att riktvärden för vägtrafikbuller ska vara vägledande. Som ett 

undantag, då istället en annan bedömning kan behöva göras, nämner Naturvårdsverket tillfartsvägar till täkter där 

transporterna står för en betydande del av bullerstörningen. 

I aktuellt fall är det inte fråga om någon tillfartsväg till täkten utan transporter på allmänna vägar, som är öppna och 

tillgängliga för övrig trafik. Transporterna kommer också att ske med trafikregistrerade fordon som får köra på allmänna 

vägar. Utgående från detta så bör riktvärden för vägtrafik användas. 

Täkttransporter på infartsväg mellan allmän väg och täkt har beräknats och bedömts som industribuller enligt 

Naturvårdsverkets vägledning och ingår i de beräknade ljudnivåer som redovisas från verksamheten i täkten. 

 

3.2 EVENTUELL SKÄRPNING AV RIKTVÄRDEN PÅ GRUND AV TONALITET OCH IMPULSLJUD 

LN framför också att det bör tillämpas en skärpning av Naturvårdsverkets riktvärden med 5 dB på grund av att bullret 

är tonalt och att det har en tydlig impulsartad karaktär. 

Vi anser att detta är felaktigt. Vad gäller eventuella impulsljud ges en detaljerad genomgång i bolagets yttrande från 

2020-09-04, avsnitt 7.5. Slutsatsen är att risken för ofta återkommande impulsljud vid bostäder från verksamheten är 

liten så länge skutknackning sker avskärmat bakom pallkanter, materialupplag, bullervallar eller skärmar. 

Det material som lastas på lastbilar inne i täkten är färdigkrossat material (ej grövre fraktioner) som vid lastning inte ger 

upphov till höga ljudnivåer i omgivningen. 

Trots att en detaljerad genomgång av impulsljud framfördes vid prövningen i mark- och miljödomstolen beslutade 

domstolen att i villkor 13 införa en skärpning av bullernivåerna vid skutknackning, oavsett om impulsljud vid bostäder 

faktiskt förekommer eller ej. SMA Mineral anser att detta villkor kraftigt begränsar verksamheten då produktionen 

behöver avbrytas vid skutknackning, men har – som anfördes inledningsvis - ändå valt att acceptera villkoret. 

Vad gäller eventuell tonalitet bemöts detta i nästa avsnitt. 
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3.3 LJUDDATA, TONALITET OCH LÅGFREKVENT LJUD FRÅN TÄKTVERKSAMHETEN 

LN redovisar en beräkning av lågfrekvent buller från verksamheten i täkten utgående ifrån en mätning på en sopbil på 

tomgång och han anger dessutom att bullret från verksamheten är tonalt. Resultatet från sin beräkning jämför han med 

de riktvärden som Folkhälsomyndigheten anger för lågfrekvent ljud inomhus (FoHMFS 2014:13) 

Den beräkning LN utfört är inte relevant för aktuell verksamhet eftersom grunden för beräkningen är uppmätt ljudeffekt 

för en sopbil på tomgång. Några sopbilar kommer inte förkomma i verksamheten. Det frekvensspektrum och den 

ljudeffektnivå som redovisas för sopbilen skiljer sig också väsentligt från vad som gäller för den maskinutrustning som 

skall användas i täkten. 

I figur 2 nedan redovisas det frekvensspektrum som LN anger för en sopbil på tomgång (svart kurva). Observera att det 

är ovägt frekvensspektrum (alltså ej A-vägt) för ljudeffektnivån som visas. I samma figur har vi lagt in motsvarande 

frekvensspektrum för de maskintyper som kommer att arbeta i täkten. Våra frekvensspektrum är hämtade från 

mätningar på motsvarande maskiner i andra täkter och kvalitetssäkrade mot flera andra mätningar från vår omfattande 

databas för bullerkällor från täktverksamhet. De data vi använt motsvarar därmed vad som kan förväntas från respektive 

maskintyp i täkten. 

De totala A-vägda ljudeffektnivåerna bullerkällorna motsvarar de ljudeffektnivåer som använts vid tidigare redovisade 

beräkningar i bullerutredningen till ansökans MKB. 

 
FIGUR 2. FREKVENSSPEKTRUM FÖR MASKINTYPER I VERKSAMHETEN SAMT LENNART NILSSONS MÄTNING VID EN 
SOPBIL (SVART KURVA). 

I figur 2 framgår att den förhöjning av lågfrekventa ljudnivåer vid tersbanden 31,5 – 50 Hz som LN mätt upp vid sopbil 

på tomgång inte alls på samma sätt återfinns för de maskintyper som faktiskt skall arbeta i verksamheten. De skillnader 

som finns mellan frekvensbanden är klart lägre än den skillnad på upp emot 25 dB som mätts upp för sopbilen. Det är 



BILAGA D.I 

PROJEKTNUMMER: 741983 - BILAGA D.I - 741983 PM03 YTTRANDE GÄLLANDE BULLER Sida 11 av 14 

utifrån redovisade frekvensspektrum alltså inte sannolikt att någon tonalitet från verksamheten förekommer. Detta 

stämmer också med vår erfarenhet från en stor mängd bullerutredningar för andra täkter. 

Förutom att LN:s beräkning av lågfrekvent ljud grundar sig på tvivelaktig indata (ljuddata för en sopbil) är den också 

mycket översiktligt utförd. Istället för att i detalj bemöta alla delar i LN:s beräkning av lågfrekvent ljud har vi själva gjort 

en beräkning av lågfrekvent ljud inomhus från verksamheten i täkten. Denna beräkning utgår ifrån de indata som vi 

anser vara relevanta. I detta sammanhanget är det viktigt att nämna att: 

− Beräkningen är utförd med frekvensspektrum för respektive maskintyp som skall användas i verksamheten, 

se figur 2. 

− Beräkningen är utförd i programvaran Soundplan 7.4 och i samma 3D-beräkningsmodell som användes i 

bullerutredningen till ansökans MKB. Detta innebär att beräkningen tar hänsyn till bland annat topografi, 

placering av bullerkällor, skärmning av bullervallar och pallkanter, avståndsdämpning, atmosfärsdämpning 

och markdämpning. 

− Beräkningen utförs för ett medvindsfall 

− Beräkningen är utförd med beräkningsmodell Nord2000 eftersom den nordiska beräkningsmodellen DAL32 ej 

kan utföra beräkningar i tersband. 

Beräkningar har utförts för full drift dagtid för samma beräkningsfall som i bullerutredningen till ansökans MKB samt till 

samma beräkningspunkter (vid de närmaste bostäderna). I figur 3 nedan visas var de olika beräkningspunkterna ligger. 

Observera att det endast är de relevanta beräkningsfallen som beaktats, dvs beräkningsfall 1-4 inklusive bulleråtgärder 

samt beräkningsfall 5-8, se bilaga 5-12 i bullerutredningen till ansökans MKB. Beräkningsfall 1-4 utan åtgärder är inte 

aktuella eftersom bullerdämpande åtgärder kommer att utföras (bullerdämpad borrigg och vall vid inledande 

krossplats). 

 
FIGUR 3. ANVÄNDA BERÄKNINGSPUNKTER. 



BILAGA D.I 

PROJEKTNUMMER: 741983 - BILAGA D.I - 741983 PM03 YTTRANDE GÄLLANDE BULLER Sida 12 av 14 

Folkhälsomyndigheten anger riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus som vid behov kan tillämpas för olika typer av 

bullerkällor (FoHMFS 2014:13). Observera att detta inte gäller trafikbuller, mer om detta i avsnitt 3.4 nedan. Riktvärdena 

är angivna som ovägda ekvivalenta ljudnivåer för olika tersband som inte bör överskridas och visas nedan i tabell 1. 

TABELL 1. FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RIKTVÄRDEN FÖR LÅGFREKVENT LJUD INOMHUS, FOHMFS 2014:13. 

Tersband [Hz] Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 

31,5 56 

40 49 

50 43 

63 42 

80 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

För att bedöma lågfrekvent ljud inomhus behöver fasadens ljudisolering beaktas. Eftersom ingen inventering av 

bostäderna är gjord är denna inte känd. För att ändå kunna beräkna ljudnivån inomhus har en generell fasadisolering 

antagits1, se tabell 2. Denna fasadisolering har i Sverige använts vid t.ex. beräkning av lågfrekvent ljud inomhus från 

vindkraftverk. Antagen fasadisolering motsvarar vad som kan förväntas för ett småhus med en sämre ljudisolering. En 

diskussion av fasadisoleringens inverkan på beräkningsresultatet redovisas längre ned. 

TABELL 2. ANTAGEN FASADISOLERING1. 

Tersband [Hz] Fasadisolering [dB] 

31,5 6,7 

40 7,6 

50 10,3 

63 14,2 

80 17,5 

100 18,4 

125 17,5 

160 18,6 

200 22,4 

 

I figur 4 redovisas resultaten från de utförda beräkningarna av lågfrekvent ljud inomhus. För att förenkla redovisningen 

visas bara de tre beräkningsfall med högst beräknade ljudnivåer. Övriga beräkningsfall ligger samtliga under redovisade 

värden. 

                                                                 

1 Sound insulation of dwellings at low frequencies, published in Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active 
Control (vol 29, no 1,pp 15-23). D. Hoffmeyer and J. Jakobsen, 2010 



BILAGA D.I 

PROJEKTNUMMER: 741983 - BILAGA D.I - 741983 PM03 YTTRANDE GÄLLANDE BULLER Sida 13 av 14 

 
FIGUR 4. BERÄKNADE LJUDNIVÅER INOMHUS TILLSAMMANS MED RIKTVÄRDEN FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. 

Som kan ses i figur 4 ligger beräknade ljudnivåer inomhus samtliga klart under Folkhälsomyndighetens riktvärden. 

Eftersom den faktiska fasadisoleringen för de olika bostäderna inte är känd kan det finnas viss risk att bostäder har 

sämre ljudisolering än vad som antagits i beräkningarna. Det kan dock noteras att för de två lägsta frekvensbanden (31,5 

Hz och 40 Hz) är skillnaden mellan riktvärdet i tabell 1 och den högsta beräknade ljudnivån inomhus större än eller lika 

med den antagna ljudisoleringen. Det innebär att det inte krävs någon ljudisolering alls för att klara riktvärdena för 

dessa tersband och att riktvärdena faktiskt klaras även utanför fasaden. För frekvensbanden på 50 Hz och 60 Hz krävs 

en fasadisolering på 4 dB respektive 5 dB. För övriga högre frekvensband krävs en fasadisolering på 5-11 dB för att klara 

riktvärdena inomhus. Även en fasad med mycket dålig ljudisolering uppfyller detta. Därmed får risken för överskridande 

av Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus anses vara mycket liten. 

 

3.4 VÄGTRAFIKBULLER 

Det framgår av Folkhälsomyndighetens publikationer ”Vägledning om buller och höga ljudnivåer inomhus” och ”Om ljud 

och buller”, båda från år 2019, att det är riktvärden i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 tillsammans med rättspraxis 

som skall tillämpas för vägtrafikbuller. 

Naturvårdsverket har i sin vägledning från 2017 ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” 

(NV-08465-15) samlat de riktvärden och rättspraxis som gäller för vägtrafikbuller vid befintliga bostäder. Dessa 

riktvärden är samtliga angivna som A-vägda ljudnivåer och inga riktvärden för lågfrekvent buller anges. I 

Naturvårdsverkets vägledning nämns inte heller lågfrekvent buller. 

Det är viktigt att poängtera, vilket också anges i Folkhälsomyndighetens publikationer, att det saknas anvisade mät- och 

beräkningsmetoder för att utvärdera lågfrekvent buller från trafik i förhållande till riktvärden för lågfrekvent buller i 

FoHMFS 2014:13. 
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Oss veterligen har lågfrekvent buller från trafik på allmän väg inte heller reglerats i miljötillstånd tidigare. 

Den beräkning av lågfrekvent buller från vägtrafik som LN utfört, trots att det saknas anvisad beräkningsmetod, anser 

vi utifrån vad som angetts ovan inte vara relevant.  
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