
Information om bidrag för 
bullerdämpande fasadåtgärd  
 

För att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder behöver du först ha fått 

ett besked att du har denna möjlighet. Om du saknar besked, vänligen besök 

vår e-tjänst Buller vid din fastighet  

 

I det här dokumentet får du mer information om bidraget och om hur du ska gå 

till väga för att ansöka. 

 

Möjligheten till bidraget är i första hand tidsbegränsat till åren 2022- 2023 och 

det finns en begränsad budget. 

Kriterier för bidraget 

 Bullernivå inomhus beräknas till Leq 35-39 dBA och/eller Lmax 50-54 

dBA.  

 Aktuella fönster/ventiler har inte åtgärdats tidigare av Trafikverket 

 Byggnaden eller byggnadsdelen är uppförd före 1997, och har använts 

som bostad dessförinnan. 

 

Ansökningshandlingar  

En fullständig ansökan ska innehålla följande: 

 Ifylld Ansökningsblankett  

 Planritning eller skiss av representativt våningsplan för flerbostadshus, 

eller samtliga plan för villor/radhus. Ingående fönster ska markeras och 

rummens funktion ska anges. Bullerkällans läge ska framgå.  

 Fotografi (närbild) av respektive befintliga fönstertyper i fastigheten   

 Fotografi av fasaderna i sin helhet 

 

Bidragsberättigade enheter 

Bidragsberättigade enheter är fönster och ventiler i bostadsrum, på fasader som 

vetter mot eller i vinkel mot bullerkällan. Som bostadsrum räknas exempelvis 

vardagsrum, sovrum, kök med matplats och arbetsrum. 

Enheter på baksidan av huset sett från bullerkällan, eller i hall, WC, tvättstuga, 

förråd och andra biutrymmen beviljas inte bidrag.  

 

https://bovit.trafikverket.se/
https://www.trafikverket.se/contentassets/30a25b2707524e0da7b628684049266c/ansokningsblankett_fonsterbidrag.pdf


Ersättning 

Trafikverket ger bidrag med nedanstående belopp: 
 

 Fönster: 2000 kr/m2 

 Fönsterdörrar och entrédörr: 2000 kr/m2 

 Väggventiler: 600 kr/st 

 

Fönsteråtgärder ersätts med den totala fönsterytan m2 (karmyttermåttet) som 

åtgärdas. Samtliga ersättningar är inklusive moms.  

Krav på bullerdämpning 

De fönster som sätts in ska uppfylla våra krav på bullerdämpning.  

Kraven kommer att specificeras i avtalet, men fönstren kommer att behöva ha 
en dämpning på minst Rw 40-42 (Rw). Ventiler ska ha ett dämpningsvärde på 
45-48 (Dnew). Din leverantör ska kunna ge dig information om detta och du ska 
kunna redovisa dokumentation från tillverkaren för att få bidraget utbetalat. 

Vad händer efter att ansökan har skickats in?  

Om ansökan godkänns kommer Trafikverket skicka ett avtalsförslag till din 

folkbokföringsadress. Avtalet ska signeras av båda parter för att vara giltigt. Det 

är viktigt att ni inte gör någon beställning innan avtalet är underskrivet.  

Utbetalning av bidrag 

Bidraget betalas ut efter att åtgärden har utförts och redovisats enligt 

överenskommelse i avtalet. Du behöver visa dokumentation från tillverkaren 

som intygar att nya fönster/ventiler/fönsterdörrar uppfyller kraven i avtalet.  

Beroende på budgetutrymme kan bidraget komma att betalas ut året efter det 

att ansökan och åtgärden godkänts.  

Kontaktuppgifter 

 

mailto:bullerbidrag@trafikverket.se

