
Underlag för att beräkna buller från vägtrafik enligt ”Dataproduktspecifikation – Väganknuten data för bullerberäkningar”

Underlag för att beräkna buller från spårtrafik enligt ”Dataproduktspecifikation – Järnvägsdata för bullerberäkningar”

Underlag för geodata för bullerberäkningar enligt ”Dataproduktspecifikation – Geodata för bullerberäkningar”

Beställning av dataunderlag till bullerutredning 
Beställning skickas med e-post till geografisk.information@trafikverket.se.  
Beställningen kan omfatta underlag för antingen väg- eller spårbuller- 
beräkningar eller bäggedera. Underlag som visar eller anger vilket område  
där data önskas ska bifogas beställningen. 

Beställning skickas med e-post till geografisk.information@trafikverket.se.  
Beställningen kan omfatta underlag för antingen väg- eller spårbullerberäkningar eller bäggedera. 
Geodata för bullerberäkningar levereras endast till uppdrag som utförs åt Trafikverket. Underlag som 
visar eller anger vilket område där data önskas ska bifogas beställningen. 

Namn på beställande person

Namn på person på Trafikverket

Beställarens namn

Telefon till beställande person

Telefon till person på Trafikverket

Organisation

E-post till beställande person

Beställarens organisations namn

E-post till person på Trafikverket

Beställaren av detta underlag är medveten om att avvikelser och justeringar i levererat underlag som utförs, ska återrap-
porteras till Trafikverket. Kontaktperson hos Trafikverket (uppdragsgivaren) gällande detta underlag är:

Trafikverket kommer att avisera beställaren av data när data är klara för leverans. Data levereras normalt via ftp-server 
eller enligt överenskommelse.

Med denna beställning bifogas shp-fil, bild och/eller text som visar/beskriver aktuellt område där data önskas.  
Shp-fil levereras i så fall i SWEREF99 TM.

Underlag till bullerutredning
Beställningsblankett 

Uppdragsnummer AO-nummer

EF-nummer/namn

Inom pågående uppdrag för Trafikverket har 

uppdrag att ta fram information om trafikbuller. För uppdraget beställer vi härmed följande underlag 
Ange den/de produkter som är aktuella (kan vara flera) genom att kryssa för

Beställning av dataunderlag till bullerberäkningar inom

För frågor från Trafikverket angående beställningen hänvisas till följande kontaktperson hos beställaren av data:
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