
Den här informationen riktar sig till dig som är bygg
herre eller på annat sätt ansvarig för en byggarbetsplats.

Miljöbalken innehåller regler som ska förebygga, 
hindra och/eller motverka olägenheter för människors 
hälsa och miljön. Buller från byggarbetsplatser kan 
bli en olägenhet för människors hälsa, till exempel 
genom att nattsömnen påverkas, eller att ljudnivån i ett 
 bostadsrum blir för hög. 

På en byggarbetsplats utförs många olika typer 
av  arbeten med olika maskiner, och bullret är starkt 
 kopplat till detta. Det är viktigt att planera arbetsplat
sen och transportvägar noga så att omgivningen störs 
så lite som möjligt. Bullret varierar också under bygg
tidens gång, men vi vet att sprängning och grundlägg
ningsarbeten ofta är besvärande för de som bor nära. 

Polistillstånd kan krävas
Tänk också på att det krävs tillstånd från polisen för att 
utföra bullrande arbeten, exempelvis pålning, stenkross
ning och nitning, som kan störa människor på offentliga 
platser. Detta regleras av de lokala ordningsföre
skrifterna i Västerås stad. 

Du ansöker om polistillstånd via polisens hemsida.

Tips att tänka på
För att minska risken för olägenhet är det viktigt att 
till exempel tänka på följande: 

• Ställ miljö och bullerkrav redan i upphandlingen
för att kunna välja metoder som ger minst buller.

• Ta reda på hur mycket buller arbetet kommer att
medföra och se till att dämpa bullret.

• Utför de mest bullrande momenten när det är minst
troligt att störa omgivningen, det vill säga under
dagtid, på vardagar.

• Informera de närboende skriftligt om arbetet i
god tid innan det börjar. Det är till exempel viktigt
att informera om när arbetet kommer att starta
 respektive sluta, aktuella veckodagar (vardagar,
 helger etcetera), aktuella arbetstider under dygnet
samt vem som kan kontaktas för att svara på frågor.
Tänk på att det alltid är bättre att informera för
mycket än för lite!

• Tänk på att det kan bli förseningar och dyrare
om bullerproblemen behöver hanteras efter att
 entreprenaden har satts igång.

Buller från  
byggarbetsplatser



Pr
od

uk
tio

n:
 V

äs
te

rå
s 

st
ad

  K
om

m
un

ik
at

io
ns

ce
nt

er
  2

01
9

12
   

Hur bedöms risk för olägenhet?
För att bedöma om buller från en byggarbetsplats är 
en olägenhet eller inte används riktvärden i Natur
vårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, 
2004:15. Tabellen nedan anger vilka värden som inte 
ska överskridas. 

• För byggverksamhet som pågår i högst två månader
bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller
korta bygguppdrag som borrning, spontning och
pålning. Vid enstaka kortvariga händelser som pågår
högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA
högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte
gälla på kvällar eller nätter.

• Även om verksamheten både är begränsad i tiden
och innehåller kortvariga störningar får bullernivån
ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.

• Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller
utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekono miska
rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone
uppfylla riktvärdena för buller inomhus.

Vad kan miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen göra? 
Om en klagande har kontaktat ansvarig byggherre utan 
att störningen minskar så är nästa steg att kontakta 
miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Om miljö och 
hälsoskydd bedömer att den som är ansvarig inte har 
gjort rimliga skyddsåtgärder kan förvaltningen besluta 
om försiktighetsåtgärder för att se till att byggverksam
heten inte hindrar sömn, vila eller koncentration i en 
orimlig omfattning.

Mer information
Kontaktcenter 02139 00 00
www.vasteras.se

OMRÅDE

Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar

Dag
07-19
LAeq

Kväll
19-22
LAeq

Dag
07-19
LAeq

Kväll
19-22
LAeq

Natt
22-07
LAeq

Natt
22-07
LAFmax

Bostäder för permanent boende och fritidshus

Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA

Inomhus (bostadsrum) 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA

Vårdlokaler

Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA –

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA

Undervisningslokaler

Utomhus (vid fasad) 60 dBA – – – – –

Inomhus 40 dBA – – – – –

Arbetslokaler för tyst verksamhet

Utomhus (vid fasad) 70 dBA – – – – –

Inomhus 45 dBA – – – – –


