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Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens allmänna råd
om buller inomhus;

beslutade den 15 mars 2005.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen
av 9 kap. 3 § miljöbalken.

Tillämpningsområde
Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och
fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för
daglig samvaro och matrum som används som sovrum.

De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård
eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Utredning
Standardiserade mätmetoder bör användas.

Riktvärden
Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för
människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som 2 bör beaktas
vid bedömningen.

Tabell 1 – Buller

Maximalt ljud LAFmax1 45 dB
Ekvivalent ljud LAeqT2 30 dB
Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT 25 dB
Ljud från musikanläggningar LAeqT 25 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
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Tabell 2 – Lågfrekvent buller

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)
031,5 56
040 49
050 43
063 41,5
080 40
100 38
125 36
160 34
200 32

Samtidigt beslutar Socialstyrelsen att Socialstyrelsens allmänna råd
(SOSFS 1996:7) Buller inomhus och höga ljudnivåer skall upphöra att
gälla.

Socialstyrelsen

HÅKAN CEDER

Johanna Bengtsson
(Enheten för hälsoskydd)
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