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Åtgärdsprogram Buller 2014-2018 

 

Om beslutet och förändring av programmets ambitionsnivå 
 

Föreliggande Åtgärdsprogram Buller 2014-2018 för Helsingborgs stad har i den 

politiska processen genomgått vissa förändringar avseende ambitionsnivån för 

programperioden.  

Läsaren behöver därför vara medveten om den slutliga formuleringen för 

beslutet. Bifogat finns Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-21 samt även 

Stadsbyggnadsnämndens tidigare beredning av ärendet.  

Observera att åtgärdsprogrammets text inte har reviderats utan ska ses i 

sammanhanget med Kommunfullmäktiges beslut! 

Kommunfullmäktiges beslut framgår alltså av protokollsutdrag på följande sidor 

men innebär i korthet en förändring av antalet skol-/förskolegårdar som ska 

åtgärdas under programperioden samt ett tillägg avseende genomförandet av ny 

hastighetsplan.  
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Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-21 

 
Kf § 6 
Ks § 3 
 

Åtgärdsprogram buller 2014 - 2018, Dnr 00864/2013 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2013 att godkänna 

Åtgärdsprogram buller 2014 – 2018, med en kompletterad målformulering 

att minst tre skol- och förskolegårdar ska åtgärdas under programperioden 

och att mer än hälften av genomförandet av en ny hastighetsplan ska vara 

klart senast år 2015. Nämnden beslutade vidare att översända 

åtgärdsprogrammet till kommunfullmäktige för antagande samt att under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta åtgärdsprogrammet 

genomföra detsamma. 

Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675), som trädde i kraft den 

1 juli 2004, har städer med fler än 100 000 invånare i uppgift att kartlägga 

omgivningsbuller och ta fram ett åtgärdsprogram. Kartläggningen och 

åtgärdsprogrammet ska uppdateras vid behov eller minst vart femte år.  

Bullerkartläggningen som genomförts i staden visar att var fjärde 

helsingborgare utsätts för vägtrafikbuller som ligger över riktvärdet 55 dBA 

ekvivalentnivå vid fasad. Resultatet av bullerkartläggningen visar på vikten 

av att minimera biltrafikens negativa konsekvenser så att livskvalitén och 

hälsan för människor i Helsingborg kan förbättras. 

Programmet redovisar mål och prioriteringar för åtgärdsområdena 

bostäder, skolor och förskolor, vårdboenden, närparker, natur- och 

rekreationsområden samt tysta områden. 

Programmet har inför antagande i stadsbyggnadsnämnden varit föremål för 

remissbehandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2014 föreslå att Åtgärdsprogram 

buller 2014 – 2018 godkänns. 

Yrkanden i kommunfullmäktige 

Rickard Persson (MP) med instämmande av Peter Ahlbom (V): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag med följande till sidan 36 i programmet: 

”Eftersom det är en fem år lång programperiod så bör 

stadsbyggnadsnämnden när det gäller att införliva programmets mål i 
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nämndens övriga verksamhetsmål och styrkort tillse att inte alla dessa 

hamnar i den senare delen av programperioden”. 

Bo Roland Larsson (FP) med instämmande av Magnus Jälminger (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Åtgärdsprogram buller 2014-2018 med kompletterad 

målformulering av att minst tre skol- och förskolegårdar ska åtgärdas under 

programperioden och att mer än hälften av genomförandet av en ny 

hastighetsplan ska vara klart senast år 2015. 

 

Reservation 

Rickard Persson (MP) och Peter Ahlbom (V) anmäler reservation till förmån 

för eget  

tilläggsyrkande. 

Expedieras till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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Förord 

 

”…år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam 

och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara 

spännande, attraktiv och hållbar.”  / Helsingborgs stads Vision 2035 

 

Visionen sätter ribban för i vilken riktning staden ska utvecklas. Mycket handlar om hållbarhet i 

byggande, boendemiljöer, transportsystem och miljösatsningar men också om balans mellan stillhet 

och puls och att ha fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  

 

Att motverka bullerstörningar är en viktig ingrediens i modern stadsbyggnad. Samhällsbuller är den 

miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Trots detta har det hittills i hög grad saknats en 

långsiktig strategi för att hantera bullerfrågan. ”Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och 

klimatfrågor” heter det i stadens mål men det saknas till exempel mätetal avseende buller.  

Internationellt och nationellt har bullerfrågan lyfts bland annat genom Förordningen (2004:675) om 

omgivningsbuller. Där ställs krav på staden att kartlägga omgivningsbuller, att visa hur många 

människor som är exponerade för buller samt att presentera ett program för att komma till rätta 

med bullerstörningar. 

Programmet har föregåtts av en kartläggning av stadens trafikbuller. Projektledare för kartläggningen 

som rapporterades till Naturvårdsverket under 2012 var Linda Bermin, stadsbyggnadsförvaltningens 

strategiska avdelning. Projektledare för åtgärdsprogrammet har varit Anne-Marie Frisell, 

stadsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning. 

Åtgärdsprogram Buller 2014-2018 för Helsingborgs stad är ett steg på väg mot ett arbetssätt där 

övriga stadsbyggnadsfrågor integreras med miljö- och hälsofrågan buller på ett systematiskt sätt, 

även för stadens befintliga miljöer. 

 

 

Helsingborg 

September 2013 
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Sammanfattning 
Genom Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, se bilaga, som trädde ikraft den 1 juli 2004 
har Helsingborg stad fått i uppgift att kartlägga omgivningsbuller, beräkna hur många människor som 
är exponerade för buller samt att ta fram ett åtgärdsprogram. Kravet ställs på 13 städer med fler än 
100 000 invånare och i aktuellt dokument redovisas hur staden planerar arbeta med bullerfrågor de 
närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. I aktuellt dokument 
redovisas hur staden planerar arbeta med bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt 
perspektiv. I åtgärdsprogrammet föreslås åtgärder för att minska bullernivåerna med syfte att skapa 
hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökare i staden. Målet är att ingen ska fara illa 
utav bullerstörningar. 
 
Bullerkartläggningen visar att var fjärde helsingborgare utsätts för vägtrafikbuller som ligger över 
riktvärdet på 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Resultatet av bullerkarteringen, som redovisades till 
Naturvårdsverket sommaren 2012 visar på vikten av att minimera biltrafikens negativa konsekvenser 
så att livskvalitén och hälsan för boende i Helsingborgs stad kan förbättras. 

 
Åtgärdsprogrammet för buller ska vara fastställt sommaren 2013 men staden har fått dispens till 
hösten 2013. Kartläggningen och åtgärdsprogrammet ska därefter uppdateras vid behov eller minst 
vart femte år. 
 
För att förbättra ljudmiljön måste en bred satsning ske såväl på fönsteråtgärder för att förbättra 
inomhusmiljön som på åtgärder i utomhusmiljön. Åtgärder prioriteras där de gör störst nytta och 
riktar sig därför i första hand till platser eller områden där särskilt känsliga grupper uppehåller sig.  
 
Åtgärdsprogrammet redovisar mål samt prioriteringslistor för de olika åtgärdsområdena; bostäder, 
skolor och förskolor, vårdboende, närparker, natur- och rekreationsområden samt tysta områden. En 
av åtgärderna är att fördjupa sig i respektive åtgärdsområde och finna den mest kostnadseffektiva 
åtgärden för respektive område.  
 
I det fortsatta arbetet med att bestämma bulleråtgärd ska faktorer som exempelvis drift- och 
underhållsaspekter, trygghetsaspekter, olika miljöhänsyn, estetik och upplevelsevärden med mera 
tas med.  
 
 

Staden har som mål att genomföra följande åtgärder under perioden år 2014 2018: 

 

Tillgängligt underlagsmaterial och översyn av samverkansprocesser   Ansvarig avdelning 
I varje planuppdrag ska SBF samråda med MF i tidigt skede för att säkerställa 
att bullersituationen analyseras för att ge input till lämplighet, struktur och 
utformning.  

SBF/Strategisk 
planering/Detaljplan 

Bullerkartan, med prioriteringar för boende, skola/förskola, vårdboende, 
närpark, natur- och rekreationsområden och tysta områden, ska göras 
tillgänglig i stadens karttjänst . Under programtiden utförda åtgärder ska visas 
i bullerkartan som underlag för uppföljning. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Under programtiden ska samarbetsformer såväl internt inom staden som med 
externa parter utvecklas och ansvarsområden förtydligas. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 
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Åtgärder vid källan och minskad spridning av ljud   
Ny hastighetsplan för Helsingborg ska genomföras. Antal boende som utsätts 
för bullernivåer över riktvärdet, 55 dBA, bedöms minska med cirka 30 %. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Ta fram fördjupade analyser för respektive åtgärdsområde, boende, 
skola/förskola, vårdboende, närpark, natur- och rekreationsområden, tysta 
områden.  

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

 
Minska bullerpåverkan där särskilt känsliga grupper uppehåller sig 
Där bullernivån vid bostadsfasad, enligt bullerkartan, överskrider 65 dBA kan 
fastighetsägaren ansöka om utredning för eventuellt bidrag för 
fönsteråtgärder.  

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriteringslista har tagits fram för vilka befintliga utemiljöer i skolor och 
förskolor som bör åtgärdas. Minst en av dessa utemiljöer ska åtgärdas. 
Miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med skol- och 
fritidsförvaltningen diskutera upplägg för fortsatt arbete angående möjliga 
åtgärder för förbättrad skolmiljö inomhus. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriterings lista har tagits fram för bullerminskande åtgärder för uteplats i 
befintliga vårdboenden. Minst ett av prioriterat vårdboende ska åtgärdas. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

 

Skydda områden där ljudnivån anses utgöra en särskild kvalitet   
En prioriteringslista har tagits fram där närparker, som ligger i områden med 
höga ohälsotal, prioriteras. Minst en av de prioriterade närparkerna ska 
utredas, förslag till åtgärder tas fram och påbörjas för att minska 
bullerstörningen. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriteringslista har tagits fram för bulleråtgärder i natur- och 
rekreationsområden. Minst ett av de prioriterade natur- och 
rekreationsområdena ska utredas, förslag till åtgärder tas fram och påbörjas 
för att minska bullerstörningen. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Så kallade tysta områden har identifierats. Hur skyddsvärda de anses vara ska 
tas fram och presenteras i stadens karttjänst. 

SBF/Strategisk planering 
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Den inledande paragrafen i förordningen om omgivningsbuller lyder: 

”Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram skall det 

eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 

kap. 2 § första stycket Miljöbalken)”. 

 

Grupper som kan vara mer känsliga för 

ljud än andra prioriteras: 

• barn 

• personer med en hörselskada 

• äldre och sjuka  

• socialt utanförskap 

Inledning 
Bullerdirektivet (END-direktivet 2002/49/EG) har införts i den svenska lagstiftningen genom 

Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, se bilaga, som trädde ikraft den 1 juli 2004. EU-

länderna har i uppgift att kartlägga omgivningsbuller, beräkna hur många människor som är 

exponerade för buller och att ta fram ett åtgärdsprogram för buller.  

 

I den första fasen ingick Stockholm, Göteborg och Malmö. I den andra fasen berörs 13 kommuner i 

Sverige med fler än 100 000 invånare, däribland Helsingborgs stad.  

Bullerkarteringen, som redovisades till Naturvårdsverket sommaren 2012, gjordes som ett 

samarbetsprojekt över hur man i förvaltningen kan arbeta över avdelnings- och professionsgränser 

med geografisk information och resulterade i en bullerkarta i ett webbgränssnitt.  

Åtgärdsprogrammet redovisar mål samt prioriteringslistor för de olika åtgärdsområdena; bostäder, 

skolor och förskolor, vårdboende, närparker, natur- och rekreationsområden samt tysta områden.  

 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. I aktuellt dokument 

redovisas hur staden planerar arbeta med bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt 

perspektiv.  

I åtgärdsprogrammet föreslås åtgärder för att minska bullernivåerna med syfte att skapa 

hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökare i staden. Målet är att ingen ska fara illa av 

bullerstörningar. Oaser av grönska och tysta områden är i det sammanhanget viktiga att värna1 men 

även att vara aktsam om de områden som idag är relativt ostörda och skydda dem från nya 

ljudföroreningar. 

För att förbättra ljudmiljön behöver en bred satsning ske, såväl på 

fönsteråtgärder för att förbättra inomhusmiljön som på åtgärder i 

utomhusmiljön. Åtgärder prioriteras där de gör störst nytta och 

riktar sig därför i första hand till platser eller områden där särskilt 

känsliga grupper uppehåller sig.  

 

                                                           
1 Miljöprogram för Helsingborg stad 2011-2015, Antagen av kommunfullmäktige 2010-10-27 
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Genom att minska höga bullernivåer kan vi se följande effekter: 
1. Hälsovinster. Buller påverkar den fysiska och mentala hälsan. 

2. Stadsmiljöer upplevs attraktivare. Tätorter med goda ljudmiljöer är mer attraktiva att bo och vistas i än 

de som upplevs bullriga och stökiga.  

3. Samhällsekonomiska vinster. En hälsosammare miljö är också samhällsekonomiskt lönsam. 

Samhällskostnaden i Sverige för störningar från vägtrafikbuller beräknas uppgå till 5-10 miljarder kr/år 

(år 2003). 

 

Avgränsningar 

Åtgärdsprogrammet bygger vidare på resultatet av bullerkarteringen som redovisar bullersituationen 

i hela kommunen år 2011.  

Buller från anläggningar som handskas med eller bedriver miljöfarlig verksamhet, så kallade IPPC-

industrier, och hamnar som ska tillståndsprövas2, ingick i bullerkartläggningen enbart om de 

överskred lägsta karteringsintervall.  I Helsingborg finns det nio IPPC-anläggningar. Dessa uppfyllde 

de svenska reglerna år 2011, vilket innebar att bullernivåerna låg under det lägsta 

kartläggningsintervallet och behövde därför inte ingå i bullerkarteringen. Helsingborgs hamn 

uppfyllde även de kraven som ställdes i prövotidsvillkoren. Hamnens verksamhet ingick därmed inte i 

bullerkarteringen och har därför inte heller ingått i åtgärdsprogrammet. 

I åtgärdsprogrammet har ekvivalentvärden analyserats. Riktvärden för maxnivåer avser bullernivåer 

utomhus vid uteplats samt inomhus nattetid. Maxvärdena är intressanta men att identifiera samtliga 

uteplatser i staden hade inneburit ett väsentligt mycket mer omfattande arbete liksom att 

exempelvis beräkna busstrafikens ljudemissioner vid hållplats och vid accelleration varför de delarna 

inte finns med i analysen.  

Eftersom bullerkarteringen inte redovisar bullerpåverkan från verksamheter och hamnverksamheten 

kan resultatet ibland visa sig vara tystare än verkligheten. I stadens olika planprocesser kan därför 

resultatet behöva kompletteras med underlag från exempelvis stadens riskdatabas, eller 

bullermätningar på plats. 

En behovsbedömning av åtgärdsprogrammet har gjorts. Miljöbedömning av åtgärdsprogrammet i sin 

helhet är inte aktuell då inga konkreta fysiska åtgärder har föreslagits. Istället ska 

behovsbedömningen göras i samband med beslutsprocessen kring programmets olika åtgärder och 

de fysiska åtgärder som blir aktuella i samband med genomförandet av dem. 

  

                                                           
2 Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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Riktvärde trafikbuller 

Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller. I tabellen nedan visas de riktvärden som normalt inte bör 

överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur. 

I äldre hus eller hus med tvåglasfönster och äldre ventilation är en normal fasaddämpning för 

vägtrafikemissioner 25 dBA vid stängt fönster. Idag ställs många gånger krav på att nya bostäder ska klara en 

fasaddämpning på 30 dBA. 

Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad 

  
Vägtrafik  Spårtrafik 

Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus 

Maxnivå  
45 dBA 

(kl. 22.00-06.00) 
70 dBA  

(vid uteplats) 
45 dBA  

(kl. 22.00-06.00) 
70 dBA 

(vid uteplats) 

Ekvivalentnivå  30 dBA 
55 dBA  

(vid fasad) 
30 dBA 

60 dBA* 
(vid fasad) 

* Avser nybyggnad av spårväg. Vid nybyggnad av bostad är riktvärdet 55 dBA vid fasad för spårtrafik 

Underlag att förhålla sig till   

Vilka underlag har vi att förhålla oss till? Hur kan de hjälpa oss se till så att åtgärder görs där de gör 

störst nytta? Det handlar om såväl riktvärden som rekommendationer och forskningsresultat.  

 

Riksdagen har beslutat om nationella riktvärden, miljökvalitetsmål och folkhälsomål. Socialstyrelsen 

och Naturvårdsverket framför högsta rekommenderade nivåer och Boverket visar på hur man kan 

uppnå hälsosamma miljöer trots att bullerriktvärdena inte uppnås. Helsingborgs eget Miljöprogram 

ställer krav på tillgängligt planeringsunderlag, Världshälsoorganisationen WHO har egna riktvärden, 

FN:s Barnkonvention pekar på behov av bullerfria miljöer för barn och det finns en hel del forskning 

som visar hur buller påverkar hälsan och koppling till socialt utsatta grupper.  

Metod 

Verktyg 

Vid kartläggningen av bullersituationen för Helsingborg samlades resultatet, tillsammans med annan 

information, i ett geografiskt informationssystem. Bullerkartan är tillgänglig i ett webbgränssnitt med 

många lager av kartinformation som kan släckas och tändas i en mängd olika kombinationer.  Det 

blev därmed möjligt att se och analysera samband som annars är svåra att upptäcka. Med 

bullerkartan som underlag finns nu mycket goda möjligheter att förstå och analysera 

bullersituationen i arbetet med att finna åtgärder för att uppnå en god ljudkvalitet. Att redovisa 

bullerkartan i stadens karttjänst gör det även möjligt att lyfta bullerfrågan och skapa en 

förvaltningsgemensam syn på bullersituationen i staden. 

Vid upphandling av konsult för bullerkarteringen ställdes också krav på uppbyggnad och underhåll av 

bullerdatamodell som samlar underlag och resultat av olika typer av bullerberäkningar och som 

inkluderar industribuller från hamn och andra verksamheter. Avsikten är att samla information för 

att öka kunskapen om stadens buller och underlätta planprocesser och analyser där bullerfrågorna 

behöver belysas. 
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Samråd/Förankring 

Förordningen ställer krav på samråd. Under åtgärdsprogrammet har många varit delaktiga. En 

pressad tidplan har tyvärr ändå gjort det besvärligt att i önskad utsträckning förankra alla frågor 

tillräckligt väl men ambitionen har varit tydlig att få med så många synpunkter som möjligt.  

Inom staden har informationsutbytet berört flera förvaltningar, såväl miljöförvaltningen som 

stadsledningsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen och inom stadsbyggnadsförvaltningens 

avdelningar har kontakterna varit täta. Åtgärdsprogrammets innehåll har under processens gång 

förankrats hos stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, Forum, samt föredragits som 

informationsärende i Stadsbyggnadsnämnden. 

I samband med bullerkartläggningen skapades ett nationellt nätverk med intressenter bestående av 

aktuella kommuner, Trafikverket och Naturvårdsverket. Nätverket har haft möten och annan typ av 

informationsutbyten under hela processens gång. Helsingborg har under åtgärdsprogrammets del 

deltagit i två sådana möten och haft flera informella kontakter med andra intressenter i gruppen.  

Åtgärdsprogrammet har ställts ut och gjorts tillgängligt för allmänheten för granskning och 

synpunkter parallellt med remissförfarandet. Flera statliga och regionala myndigheter, företag, 

kommunala bolag, grannkommuner, organisationer samt de flesta av stadens förvaltningar har fått 

möjlighet att påverka programmets slutliga innehåll. En sammanfattning av remissvar och inkomna 

synpunkter finns som bilaga till denna handling. 
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Analys 
Analysen syftar till att ta fram underlag för åtgärder de kommande fem åren. 

Resultatet av bullerkarteringen 

Resultatet av bullerkarteringen visar att 31740 personer i Helsingborgs stad år 2011 utsattes för 

ljudnivåer över riktvärdena, avseende vägtrafik. Det innebär att 24 procent av Helsingborg stads 

befolkning eller var fjärde person utsattes för bullernivåer över 55 dBA ekvivalentnivå vid husfasad. 

Andelen boende som utsattes för buller från tågtrafik över riktvärdet 60 dBA vid fasad var mindre än 

en procent av befolkningen i staden.  

 

Tabell 1. Antalet boende som utsätts för ljudnivåer över riktvärdena 

  Vägtrafik Spårtrafik 
Ekvivalentnivå vid 
fasad 

> 55 dBA > 65 dBA > 60 dBA   > 70 dBA 

Antalet boende 31740 2987 969 2 

 

I det fortsatta analysarbetet har nedanstående bullerkarta använts för att identifiera 

bullerstörningar. Bullerkartan redovisar dock inte frifältsvärdet, som riksdagen anger i sina 

riktvärden, utan redovisar även eventuella reflexer från omgivande miljö. Därför kan bullernivån, vid 

exempelvis en husfasad, bli något överskattad3. 

 

Figur 1. Dygnsekvivalentvärde för väg- och tågtrafik, Helsingborg 2011 

                                                           
3 Enligt konsulten (Soundcon) som utfört beräkningarna kan bullernivåerna vid fasad bli upp till 3 dB(A) högre 
än frifältsvärdet. 
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Varför ökar bullret? 

Generellt sett har buller från trafik ökat det senaste seklet. Större trafikflöden, högre hastigheter och 

många tunga fordon innebär mer trafikbuller och samhället har genom befolkningsökning, 

regionförstoring och ekonomisk utveckling genererat alltmer transporter av såväl människor som 

gods.  

En stadigt ökande andel av befolkningen har flyttat från landsbygd och mindre byar till större tätorter 

och städer. Samtidigt har en stadsutglesning skett, vi använder mycket mer yta per invånare än på 

50-talet, närmare bestämt fyra gånger mer mark per invånare! I Sverige har vi också högst andel 

asfaltsyta per person i Europa. 

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att färdas allt snabbare. Hastigheten på våra vägar 

och gator har höjts. En höjd teknisk standard på infrastruktur har också gjort resor snabbare. Det är 

nu möjligt att välja att arbeta i en ort och ha bostaden flera mil längre bort med daglig pendling.  

Den ekonomiska utvecklingen har gjort det vanligt att äga bil. En allt högre levnadsstandard har 

gradvis ökat konsumtionen, vilket i sin tur ökat behovet av varutransporter. Logistikfrågorna har blivit 

ett allt viktigare konkurrensmedel med allt mindre statisk lagerhållning och en allt större andel av 

varorna på väg. Utvecklingen har gynnat lastbilens flexibilitet och därmed ökat den tunga trafiken. 

I Helsingborg har utvecklingen skett i takt med omvärldens. Körsträckan med bil utslaget per 

invånare har de två senaste åren minskat både i Helsingborg och i riket som helhet. Det pratas om en 

eventuell ”peak car”, det vill säga att bilanvändningen kan ha nått sin topp när det gäller den 

individuella användningen. Fler människor och fler verksamheter innebär dock att den totala trafiken 

fortsätter att stiga. 

 

 

Figur 2. Bilanvändningen, det vill säga körsträcka i mil per invånare, kanske har nått sin topp (Helsingborgs trafikstrategi) 

 

 Helsingborg har lockat till sig såväl invånare som företag. Många företag har lokaliserats till staden 

på grund av närheten till goda transporter. Färjetransporterna mellan Helsingborg och Helsingör är, i 

synnerhet för den tunga trafiken, en mycket viktig förbindelse. Helsingborgs Hamn är en annan stark 

drivkraft för varutransporter och många logistikföretag är lokaliserade i Helsingborg. 
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Historiskt har även tågtrafiken varit en stark aktör i Helsingborg. Ända tills Öresundsbron mellan 

Malmö och Köpenhamn stod färdig gick det internationell tågtrafik med färja över sundet till 

Helsingör och vidare till Danmark och Europa. Numera är tågtrafiken för Helsingborg snarare en 

mycket viktig del av det dagliga persontransportsystemet i Skåne. Antalet tågresor söderut mot 

Landskrona, Lund och Malmö och norrut mot Ängelholm, Halland, Göteborg och Oslo, har stadigt 

ökat. Tågtrafiken österut har tyvärr inte haft en lika gynnsam utveckling, mest på grund av statliga 

prioriteringar. Tillsammans utgör tågtrafiken en mycket viktig del av de dagliga arbetsresorna för 

helsingborgaren och för den som ännu inte valt att bosätta sig i staden men har sitt arbete eller sina 

studier här.  

Hur har staden tidigare arbetat med bulleråtgärder? 

De bulleråtgärder som hittills genomförts i Helsingborg kan grovt delas upp i fem delar.  

• Staden har, liksom övriga kommuner i landet, bedömt trafikbuller i planeringsprocessen. Att 

undvika att bygga på fel plats eller på fel sätt minskar framtida bullerproblem. Trycket på att 

bygga har varit högt i den expansiva staden Helsingborg. Att bedöma utvecklingen och 

behoven flera tiotals år framåt är mycket svårt och därför lyckas det inte alltid utan ibland 

behöver man senare komplettera med andra åtgärder. 

• Staden har anlagt trafikbullerskydd av jord i form av vallar. Vallar är ofta ett effektivt 

bullerskydd som, om de kan läggas nära bullerkällan, kan skydda stora områden från starkt 

buller. Många gånger kan man kombinera jordvallen med växtlighet för att på så sätt mjuka 

upp den landskapsmässigt ibland lite tråkiga bullervallen. Genom en betydande andel egen 

planering och hantering av överflödiga jordmassor från flera större byggexploateringsprojekt 

har staden kunnat bygga ut systemet av bullervallar på ett flexibelt och gynnsamt sätt. 

 

• Staden har anlagt bullerplank/-mur/-vägg på särskilt trafikbullerutsatta sträckor. Ibland har 

man kompletterat en bullervall med ett lägre plank, ibland har man endast använt plank 

eftersom plank tar lite plats i stadsbildens 

mer centrala lägen. Ibland har det varit 

lämpligare med en mur/-vägg, ofta i 

kombination med klättrande växtlighet för 

att förstärka det gröna.  

 

• Staden har under perioder haft kampanjer 

och erbjudit fönsterbyte för de fastigheter 

som varit utsatta för starkt trafikbuller. 

Erbjudandena har bestått av ett 50-

procentigt bidrag av materialkostnaden för 

nya bullerdämpande fönster. Ett stort antal 

fastighetsägare kontaktades och några 

tackade ja till kontrollmätning i fastigheten. 

De som hade för högt buller blev erbjudna 

bidrag. Några fastighetsägare tackade ja till 

bidrag till fönsterbyte, andra tackade nej 

eller svarade inte alls. Utfallet blev inte i den 

Figur 3. Fastighetsägare som tidigare erbjudits fönsterbidrag 
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Forskningsresultat - särskilt känsliga grupper 

Flera studier har visat att buller har negativa effekter på barns minne, inlärning och förmåga att läsa. Barnens 

motivationsförmåga påverkas också av buller. Trafikbuller påverkar vila och återhämtning och ger försämrad 

sömn. Barn anges som en särskilt känslig grupp (WHO, 2000)  

I Socialstyrelsens miljöhälsorapport (2009) anges att bullerstörningar är det mest utbredda miljöproblemet för 

barn. Det är inte bara skolmiljön inomhus utan även utemiljön som har en stor betydelse för barns sociala och 

motoriska utveckling. Detta betonas även i Boverkets Allmänna råd 2008:1 om utemiljöns betydelse för barnens 

utveckling och lärande, deras sociala kontakter och deras hälsa och trygghet. Socialstyrelsen anger även äldre 

personer och personer med hörselnedsättning som särskilt känsliga för bullerexponering. Hörselskadade barn är 

en grupp som är extra prioriterad. 

Stadens och Stadsbyggnadsnämndens mål och strategier 2014  

”Vi ska ha en god och balanserad ekonomi med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet” 

”I Helsingborgs ska det finnas lika möjligheter för alla barn” 

 

omfattning som staden hoppats på, kanske beroende på alltför kort planeringstid och 

svårigheter att budgetera. Genomförda åtgärder har dock gett effekt.  

 

• Staden har gjort tester med bullerdämpande asfalt. Asfalten ersatte den normala asfalten 

längs en bullerutsatt infart. Erfarenheten av asfalten var till att börja med att den fungerade 

mycket bra för att dämpa bullret från trafiken. Nästa erfarenhet var att den bullerdämpande 

effekten avtog ganska snabbt på grund av nedslitning och svårigheter att underhålla asfalten. 

På grund av orimligt stora kostnader för att vidmakthålla såväl bullerdämpande effekt som 

sedvanlig vägstandard kommer staden tills vidare inte att göra om försöket med 

bullerdämpande asfalt 

 

Sammanfattningsvis har åtgärderna gett påtagliga effekter och inneburit väsentligt förbättrad 

ljudmiljö för många. Däremot är de inte tillräckliga och bullerskyddsfrågorna behöver i fortsättningen 

få en mer framskjuten plats i stadens resurstilldelning i såväl planeringsskedet som i 

förvaltningsskedet.  

Prioriterade grupper och områden 

Åtgärder mot buller ska utföras där de gör störst nytta och därför ska prioriteringen vara att i första 
hand åtgärda platser eller områden där särskilt känsliga grupper uppehåller sig.  
 

 

Särskilt känsliga grupper och områden har därför identifierats, vilket överensstämmer med stadens 

och stadsbyggnadsnämndens mål och strategier för år 2014. 
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Befintlig bebyggelse 

Några generella riktvärden för buller för 

befintlig bostadsbebyggelse finns inte. 

Trafikverkets åtgärdsprogram, antaget av 

riksdagen, syftar till att minska 

trafikbullerstörningar i befintlig 

bebyggelse.  

Regeringens proposition 

"Infrastrukturinriktning för framtida 

transporter", 1996/97:53 beskriver 

åtgärdsprogrammet som syftar till att på 

sikt uppnå angivna bullerriktvärden 

inomhus. Programmet är uppdelat på två 

etapper. Den första etappen bör minst 

avse de fastigheter som exponeras av 

buller högre än: 

• 65 dBA ekvivalentnivå utomhus 

för vägtrafikbuller, 

• 55 dBA maximalnivå inomhus 

nattetid avseende buller från 

järnvägstrafik.  

 

Bostäder med höga bullernivåer 

Till skillnad från vid nybyggnad av bostäder finns det inga 

riktvärden för buller vid befintlig bebyggelse men ur ett 

hälsoperspektiv finns det anledning att åtgärda befintliga 

bostäder som är utsatta för buller . 

Förutom att utföra åtgärder på själva byggnaden, 

bullerdämpa fasaden, kan det finnas andra möjliga vägar 

att gå för att åtgärda buller vid sammanhållen bebyggelse  

Nio bullerpåverkade områden med sammanhållen 

bebyggelse och med ljudnivåer över 65 dBA vid fasad har 

identifierats i staden. Respektive område kommer sedan 

att analyseras mer i detalj för att finna den mest 

kostnadseffektiva åtgärden för respektive område. För 

bullerpåverkade bostäder utmed statliga vägar kommer 

kontakt tas med Trafikverket, vilka är väghållare och 

därmed ansvariga. 

I det fortsatta arbetet med att bestämma bulleråtgärd ska 

faktorer som exempelvis drift- och underhållsaspekter, 

trygghetsaspekter, olika miljöhänsyn och även estetik och 

upplevelsevärden tas med.  

 

 

Figur 4. Antalet boende som utsätts för ekvivalentnivåer över 55 dBA (vänstra kartbilden) samt över 65 dBA (högra 
kartbilden). Ju mörkare blå färg desto fler störda boende i området 

Det är tio gånger fler helsingborgare som bor i en fastighet som utsätts för över 55 dBA än det är 

helsingborgare som bor i en fastighet med ljudnivåer på 65 dBA vid fasad.  
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De kommande fem åren är det inte realistiskt att klara att åtgärda samtliga befintliga 

bostadsbyggnader som har över 55 dBA vid fasad, vilket är riktvärdet vid nybyggnad eller större 

ombyggnader.  Målsättningen i åtgärdsprogrammet 2014-2018 har varit att i första hand identifiera 

bostadsbyggnader som utsätts för bullernivåer över 65 dBA vid fasad. Till bostadsbyggnad räknas 

även institutioner som exempelvis vårdboende. Detta ligger helt i linje med regeringens proposition 

och hur bullerpåverkade fastigheter utmed statliga vägar ska prioriteras. 

 

Figur 5. Nio bullerpåverkade områden med sammanhållen bebyggelse och med ljudnivåer över 65 dBA vid fasad har 
identifierats. 
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Skolor och förskolor 

Nedan beskrivs prioriteringar för bullerutsatta skolor/förskolor samt vårdboende. Vilken prioritet de 

anses ha ska presenteras i stadens karttjänst. 

Ansvaret för att underlaget stämmer och hur ofta uppdatering ska ske behöver förtydligas och 

kommunikationsrutiner mellan förvaltningarna behöver ses över i det fortsatta arbetet för att rätt 

prioritering ska kunna göras. 

Utomhusmiljön 

Prioriteringslistan nedan beskriver vid vilka skolor/förskolor som bullerminskande åtgärder på 

skolgården ger störst nytta. I prioriteringen har följande faktorer vägts in:  

• Prio 1: Bullernivåer över 65 dBA och många barn 

• Prio 2: Bullernivåer över 65 dBA och få barn 

• Prio 3: Mer än halva gården för skolbarn (åk 1-9) och förskolebarn har bullernivåer över 55 

dBA. 

 

Tabell 2. Prioriterade gårdar för skolbarn (åk 1-9) och förskolebarn 

Prio Skola/förskola Område Antal barn 

1 
Tornérhjelms förskola Söder 105 

Ängslyckans förskola Elineberg 85 

2 

Ödåkra Montessoriförskola Ödåkra 40 

Akvarellens förskola Ramlösa 34 

Waldorfförskolan Tusensköna Ramlösa 20 

3 

Högastensskolan Miatorp 365 

Ramlösa friskola Ramlösa 110 

Brunnsalléns förskola Ramlösa 90 

Ramlösa montessori Ramlösa 65 

Fridas förskola Ramlösa 40 

Fyrklöverns montessori, Ramlösa Ramlösa 40 

Grodan/Hippokréne Drottninghög 40 

Waldorfförskolan Blåklockan Ättekulla  40 

Lussebäckens Montessori förskola  Miatorp 35 
 

 

Inomhusmiljön 

För barn är en lugn inomhusmiljö av stor vikt inte minst för inlärning.  

Det finns i Sverige inga riktvärden för skolor inomhus men WHO menar att den ekvivalenta ljudnivån 

inomhus inte ska överstiga 30 dBA. Detta överensstämmer även med vägledande riktvärden för 

undervisningslokaler som staden följer. Bullernivåer inomhus är svåra att bedöma utifrån 

bullerkartan men kan fungera som underlag vid bedömning av vilka skolbyggnader som ligger inom 

riskområdet för höga inomhusnivåer. 

Analysen visar att drygt 90 förskolor, grundskolor och gymnasium har ljudnivåer som ligger på 

ekvivalentnivå över 55 dBA, vilket bedömts som alltför omfattande för att kunna åtgärdas inom 
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åtgärdsprogrammets period. Istället prioriteras förskolor och skolor där ekvivalentnivån vid fasad är 

högre än 65 dBA, vilket är samma prioriteringsnivå som för bostäder.  

Särskola/elever med speciella behov prioriteras högst för eventuella bullerdämpande åtgärder. 

Bullernivå och antal elever/barn är betydelsefulla faktorer som också påverkar prioriteringen. 

Under åtgärdsperioden ska miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 

skol- och fritidsförvaltningen diskutera upplägg för fortsatt arbete angående möjliga  åtgärder för 

förbättrad skolmiljö inomhus. 
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Vårdboenden 

Allt fler studier visar på positiva effekter av förebyggande insatser för äldre och att sådana insatser är 

mycket kostnadseffektiva4.   

För äldre som trots hjälp i den egna bostaden inte längre klarar sig själva utan behöver tillsyn under 

större delen av dygnet är vårdboende ett alternativ. I motsats till barn är äldre betydligt mindre 

rörliga och därför mer beroende av att vissa anvisade ytor i utemiljön är skyddade. Många äldre har 

en hörselnedsättning och vid bakgrundsbrus försvåras samtal vilket bidrar till lägre livskvalitet.  

Åtgärdsprogrammet pekar ut en prioritetsordning för vårdboenden som behöver ses över och 

åtgärdas för att skapa en rimlig ljudmiljö vid uteplatser. I prioriteringen har följande faktorer vägts in:  

• Prio 1: Mycket höga bullernivåer vid fasad och många boende 

• Prio 2: Mycket höga bullernivåer vid fasad och få boende 

• Prio 3: Höga bullernivåer vid fasad 

 

Tabell 3. Prioriterade vårdboenden med höga bullernivåer vid fasad 

Prio Vårdboende Område Antal boende   

1 

Jordbodalen Närlunda 107    

Stattenahemmet Stattena 87    

2 

Elinebo Elineberg 64    

Murteglet Söder 56    

3 

Borgvalla Vallåkra 47    

Lundhagen Kattarp 40    

Lussebäcksgården Lussebäck 79    

Pålsjö Park Tågaborg/Pålsjö 60    

Tuvehagen Ödåkra 62    

* Fregatten Råå 72  stängs 2015 
*) Vårdboendet Fregatten på Råå finns med i prioriteringslistan men med tanke på den planerade nedläggningen 2015 finns 

det inte med som prioriterat objekt för åtgärdsprogrammets period. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen ska stämma av prioriteringslistan och samråda med vård- och 

omsorgsförvaltningen i arbetet med att ta fram bullerdämpande åtgärder.  

Ansvaret för att underlaget stämmer och hur ofta uppdatering ska ske behöver förtydligas och 

kommunikationsrutiner mellan olika förvaltningar behöver ses över i det fortsatta arbetet för att rätt 

prioritering ska kunna göras. 

 

  

                                                           
4 Regeringens proposition 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik 
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Områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet.  

Flertalet studier visar att med ökande avstånd minskar antalet besök i grönområden. Men även frågor som 

bullerpåverkan har stor betydelse, bland annat för möjlighet till återhämtning och fysisk aktivitet  

( www.ljudlandskap.acoustics.nu). 

Naturvårdsverket rekommenderar att: 

• Boende bör ha mindre än 300 meter till ett grönområde där minst hälften av ytan har lägre nivåer än 

50 dBA. Avståndet är tänkt att beskriva en rimlig förflyttning under 5 minuter, för att nå en tyst grön 

plats i vardagen.  

• Ljudkvaliteten i natur- och rekreationsområden understiger 45 dBA.  Det finns inga rekommendationer 

för allmänna platser (som exempelvis torg, kyrkogårdar, skolgårdar, lekplatser och idrottsplatser).   

• Så kallade tysta område överstiger inte 40 dBA.  

 

Ljudnivån som en särskild kvalitet 

Bullersituationen i stadens grönområden har analyserats och presenteras i nedanstående avsnitt. 

Grönområdena har delats upp i närparker, natur- och rekreationsområden samt tysta områden.  

Bullerdämpande åtgärder i grönområden behöver integreras i de planer och processer där gröna 

frågor behandlas. I det fortsatta arbetet med att hitta goda bullerdämpande åtgärder är det viktigt 

att arbeta gränsöverskridande med bred kunskapsbas för att inkludera även andra kvaliteter. 

Prioriteringsordning för bulleråtgärder i grönområden ska även presenteras i stadens karttjänst. 

Närparker 

Parker och naturområden är mycket viktiga för barns sociala och motoriska utveckling. 

Park/grönområde med en yta över 1 hektar och maximalt 300 meter från boende har ingått i 

analysen och kallas här för närpark. 

 

I kartan nedan redovisas ljudnivåerna i stadens närparker. Rosa skraffering innebär att boende har 

tillgång, det vill säga maximalt 300 meter, till en närpark med tillfredsställande ljudmiljö, enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer på 50 dBA. Lila skraffering redovisar ett upptagningsområde 

till närpark med ljudnivåer över rekommendationerna och visar på så sätt den potential en park har 

om ljudnivån sänks. 
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Figur 6  Rosa skraffering visar områden där närparken (max avstånd 300 m) har tillfredsställande ljudmiljö. Lila 
skraffering visar områden där närparken inte har tillfredsställande ljudmiljö. Övriga områden saknar närpark. 

 

  



24 
 

Forskningsresultat - särskilt känsliga grupper 

Bullerstörning i befolkningen varierar även med sociala, psykologiska och ekonomiska faktorer (Inventering 

av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller, Berglund, Lindvall & Nilsson, Institutet för Miljömedicin, 

2002). Studier har visat att det råder stark koppling mellan socialt utanförskap och boendekvalitet, där buller 

är en av de påverkande faktorerna (Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt, Boverket, 2010). 

 

 

 

Åtgärder för bättre ljudmiljö i närparker prioriteras i socialt utsatta områden för att uppnå störst 

nytta. Ett sätt att beskriva socialt utsatta områden är genom ohälsotal. Ohälsotal anges som 

utbetalade dagar med sjukpenning inklusive arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 

aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen5. 

Figuren nedan redovisar ohälsotalen i staden, ju mörkare röd färg desto högre ohälsotal. 

 

Figur 7. Ju mörkare röd färg desto högre ohälsotal 

 

                                                           
5 www.scb.se 
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Figur 8. Kartan visar ljudnivåer i stadens grönområden. De röda ringarna visar närparker där ohälsotalen är höga och 
bullerdämpande åtgärder bör prioriteras. Se även tabell 5.  

Flera närparker med höga bullernivåer ligger i områden där ohälsotalen är höga. För de boende i 

dessa områden finns en stor förbättringspotential om man åtgärdar ljudmiljön i närparken. Tabellen 

nedan visar hur många boende som är berörda i de mest prioriterade närparkerna. Ju högre 

ohälsotal i området desto högre prioriteras bulleråtgärder i närparken.  

Tabell 4. Prioriterade närparker samt antal boende som skulle kunna få tillgång till en park med tillfredsställande ljudnivå 

 Prio Närparker i bebyggelseområden Antal boende 

1 Elinebergsparken  1538 

2 
Planteringen, Tallskogen  1427 

Brohult/Drottninghög  632 

3 

Furutorpsparken, Sturtzenbeckers park  3750 

Planteringen, Miatorp  2915 

Ättekulla/Raus  2510 

Stadsparken  376 

Prio 1 

Prio 3 

Prio 3 

Prio 3 

Prio 3 

Prio 2 

Prio 2 
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Natur- och rekreationsområden 

Naturvårdsverket anger att ljudnivåerna i natur- och rekreationsområden bör ligga under 45 dBA för 

att uppfylla en tillfredsställande ljudmiljö. Prioriterade natur- och rekreationsområden med höga 

bullernivåer redovisas i kartan nedan. I prioriteringen har även följande faktorer vägts in:  

• Prio 1: Välbesökt eller mycket värdefullt område (med potential för att bli välbesökt) och 

medelhög till hög bullernivå 

• Prio 2: Välbesökt och relativt låg bullernivå eller få besökare men hög bullernivå 

• Prio 3: Få besökare eller relativt låg bullernivå 

 

Figur 9. Kartan visar ljudnivåerna i stadens grönområden. De röda ringarna visar natur- och rekreationsområden där 
bulleråtgärder prioriteras. Se även tabell 6. 

 

Prio 1 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 1 

Prio 1 

Prio 1 

Prio 1 

Prio 3 

Prio 3 

Prio 2 

Prio 2 

Prio 3 Prio 2 
Prio 2 
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Miljöprogram för Helsingborgs stad 2011-2015 

Programmet antogs av kommunfullmäktige 2010 och anger bland annat att senast 2012 ska tysta områden ha 

inventerats och redovisats i planeringsportalens karttjänst (det vill säga stadens karttjänst). 

Med tysta områden menas områden där bullret från fordonstrafik inte överstiger ekvivalentnivån 40 dBA. I 

samband med inventeringen görs även en avvägning av om områdena kan anses vara skyddsvärda. Detta 

förhållande beaktas därefter i all kommande detaljplanering. 

 

Tabell 5. Prioriterade natur- och rekreationsområden  

Prio Natur- och rekreationsområden 

1 

Bruces skog, väg E4/E6/E20 och Österleden  

Ättekulla, järnvägen  

Rååns dalgång, järnväg och väg E6/ E20  

Grå Läge, Christinelundsvägen  

Väla skog, järnväg och väg E4  

Hasslarps dammar, väg E6/E20 

2 

Småryd, väg 111  

Kulla Gunnarstorp, Christinelundsvägen 

Allerumsskogen, väg 111  

Vallåkra/Borgen, järnvägen  

Ramlösaparken  

3 

Björka skog, Östra länken  

Gantofta, Rååns dalgång  

Rosendals ekhage, väg E4 
 

Tysta områden 

För att kallas för ”tyst område” anges i Naturvårdsverkets rekommendationer att ekvivalentnivån 

inte ska överstiga 40 dBA. Dessa områden har ett värde av att skyddas på grund av att de är mycket 

sällsynta i städer och tättbefolkade områden.  

 

De tysta områdena har identifierats och redovisas i kartbilden nedan. 
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Figur 10. De gröna områdena visar tysta områden med ljudnivåer under 40 dBA (ju ljusare grönt, desto lägre bullernivå) 

En beskrivning av hur skyddsvärda de tysta områdena anses vara ska tas fram. I grönplanen redovisas 

vilka övriga kvaliteter områdena rymmer, vilket måste beaktas i beskrivningen av skyddsvärde. 
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Planerade åtgärder 
 

För att åtgärda störande buller 

finns flera möjligheter. Hittills 

har staden främst arbetat med 

fasadskydd, bullervallar, 

gabioner (nätmurar) och plank 

samt tidigt i planprocessen 

förebyggt för höga bullernivåer 

genom aktiv stadsplanering. Det 

senare är en användbar och 

lyckad metod som vinner mark.  

Det ges fler möjligheter att i 

befintliga miljöer påverka 

trafikbullret vid källan. Åtgärder 

som hastighetssänkning och att 

flytta trafik, framför allt den tunga trafiken, till andra och bättre anpassade leder bidrar till mindre 

bullerstörningar. Staden kommer att fortsätta arbeta med alla de åtgärder som hittills nämnts för att 

förbättra bullersituationen i Helsingborg. 

De senare åren har det också kommit en del nya metoder som med fördel kan prövas i vissa miljöer. 

Genom akustisk design kan modellering av ytor och fasader och kompletteringar med växtytor bidra 

till minskat buller.  Metoden har ännu inte aktivt prövats i Helsingborg. 

Ett annat sätt att möjliggöra minskat buller från trafik är att se till att fler får tillgång till information 

om bullersituationen. Genom att göra information lättillgänglig för såväl samhällsplanerare som 

allmänhet ökas medvetenheten och det blir också enklare att göra bedömningar och avvägningar.  

I stadens interna karttjänst finns nu bullerkartan som ett helt nytt planeringsinstrument för att stödja 

stadens specialister i planering av såväl bebyggelseexploatering, grönplaner, trafikplanering som drift 

och underhåll. Delar av informationen finns tillgänglig för allmänhet och företag på helsingborg.se. 

Även för miljöförvaltningens verksamhet är bullerkartan ett utmärkt nytt verktyg vid olika 

bullerärenden. Nästa steg är att hitta samarbetsformer inom och utanför staden och förtydliga 

ansvarsområden vilket för övrigt även ligger i linje med Trafikverkets remissvar om önskad 

regelbunden samverkan med staden.  

För att bullerkartan ska fortsätta fungera behöver data som används i kartan uppdateras 

kontinuerligt. Även här behöver ansvarsområden förtydligas. Eftersom det mesta av informationen 

redan skapas och används i andra sammanhang är svårigheten egentligen mest av organisatorisk art. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har här ett informations-, samordnings- och spridningsansvar för 

bullerkartan och för de åtgärder som föreslås i detta dokument. 

I det fortsatta arbetet med att hitta goda bullerdämpande åtgärder är det viktigt att arbeta 

gränsöverskridande med bred kunskapsbas för att inkludera även andra kvaliteter. Under 

programtiden ska samarbetsformer såväl internt inom staden som med externa parter utvecklas och 

ansvarsområden förtydligas.   
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De närmaste fem åren  

Staden har som mål att genomföra följande åtgärder under perioden år 2014 2018: 

 

Tillgängligt underlagsmaterial och översyn av samverkansprocesser   Ansvarig avdelning 
I varje planuppdrag ska SBF samråda med MF i tidigt skede för att säkerställa 
att bullersituationen analyseras för att ge input till lämplighet, struktur och 
utformning.  

SBF/Strategisk 
planering/Detaljplan 

Bullerkartan, med prioriteringar för boende, skola/förskola, vårdboende, 
närpark, natur- och rekreationsområden och tysta områden, ska göras 
tillgänglig i stadens karttjänst . Under programtiden utförda åtgärder ska visas 
i bullerkartan som underlag för uppföljning. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Under programtiden ska samarbetsformer såväl internt inom staden som med 
externa parter utvecklas och ansvarsområden förtydligas. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

 
Åtgärder vid källan och minskad spridning av ljud   
Ny hastighetsplan för Helsingborg ska genomföras. Antal boende som utsätts 
för bullernivåer över riktvärdet, 55 dBA, bedöms minska med cirka 30 %. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Ta fram fördjupade analyser för respektive åtgärdsområde, boende, 
skola/förskola, vårdboende, närpark, natur- och rekreationsområden, tysta 
områden.  

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

 
Minska bullerpåverkan där särskilt känsliga grupper uppehåller sig 
Där bullernivån vid bostadsfasad, enligt bullerkartan, överskrider 65 dBA kan 
fastighetsägaren ansöka om utredning för eventuellt bidrag för 
fönsteråtgärder.  

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriteringslista har tagits fram för vilka befintliga utemiljöer i skolor och 
förskolor som bör åtgärdas. Minst en av dessa utemiljöer ska åtgärdas. 
Miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med skol- och 
fritidsförvaltningen diskutera upplägg för fortsatt arbete angående möjliga 
åtgärder för förbättrad skolmiljö inomhus. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriterings lista har tagits fram för bullerminskande åtgärder för uteplats i 
befintliga vårdboenden. Minst ett av prioriterat vårdboende ska åtgärdas. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

 

Skydda områden där ljudnivån anses utgöra en särskild kvalitet   
En prioriteringslista har tagits fram där närparker, som ligger i områden med 
höga ohälsotal, prioriteras. Minst en av de prioriterade närparkerna ska 
utredas, förslag till åtgärder tas fram och påbörjas för att minska 
bullerstörningen. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

En prioriteringslista har tagits fram för bulleråtgärder i natur- och 
rekreationsområden. Minst ett av de prioriterade natur- och 
rekreationsområdena ska utredas, förslag till åtgärder tas fram och påbörjas 
för att minska bullerstörningen. 

SBF/Stadsmiljöavdelningen 

Så kallade tysta områden har identifierats. Hur skyddsvärda de anses vara ska 
tas fram och presenteras i stadens karttjänst. 

SBF/Strategisk planering 
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Långsiktig strategi för hantering av buller  

Staden har intentionen att arbeta med följande frågor för att minska bullerpåverkan i staden i ett 

långsiktigt perspektiv:  

Framtagande av bullerpolicy 

Staden behöver ta fram en bullerpolicy som utarbetas i syfte att ge vägledning/riktlinjer vid planering 

av ny bebyggelse och trafikinfrastruktur.  

Lyfta och medvetandegöra bullerfrågan 

Bullerfrågan behöver lyftas i såväl den övergripande planeringen som i detaljutformning och daglig 

verksamhet.  

Staden ska fortsätta arbeta med förtätning. Förtätning av städer är positivt för att uppnå en levande 

stadskärna och för att möjliggöra en hållbar utveckling med god tillgänglighet och minskat 

transportbehov. Den täta staden ger underlag för mer hållbart resande med kollektivtrafik, gång och 

cykel med minskat biltransportbehov som på sikt leder till en minskad bullerpåverkan. 

I Helsingborgs översiktsplan, ÖP2010, redovisas lämpliga områden för störande verksamheter. På så 

sätt kan spridning av olika störningar, som exempelvis buller från transporter minimeras. 

 

Figur 11. I översiktsplan för Helsingborg, ÖP 2010, redovisas lämplig mark för miljöstörande 
verksamheter. 
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1 dBA är en knappt hörbar 

skillnad 

4 dBA sänkning av 

trafikbuller kan ge en 

halvering av antalet störda 

 
Man kan på flera sätt trafikplanera för lägre bullerpåverkan. Genom att främja hållbart resande 

minskar biltransportbehovet. Eftersom hastighet och andel tung trafik har en stor betydelse för 

bullernivån så kan en minskad hastighet och en omledning av tung trafik 

förbättra bullersituationen. Genom att eftersträva utformningar som bidrar 

till en lugn och jämn trafikrytm med lägre hastigheter så påverkas 

upplevelsen av ljudmiljö. Även genom att samla trafik till ett fåtal trafiktåliga 

gator blir den totala bullersituationen bättre än om man sprider trafiken 

jämnt över alla gator.  

Vid upphandling av motorfordon bör det ställas krav på motorfordon med låga ljudemissioner.   

Kunskapsnivån om buller och möjliga bullerdämpande lösningar behöver höjas och medvetandegöras 

i många verksamheter inom staden.  
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Prioriteringar - sammanfattning 

I följande figur sammanfattas Helsingborgs åtgärdsprogram för buller med koppling till krav i 

förordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Angivna ljudnivåer avser ekvivalentnivåer. 
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Bostäder och 

byggnader med 

höga ljudnivåer 

 

Områden där 

ljudnivån utgör 

en kvalitet 

 
Planera för hälsosamma miljöer 

med god ljudkvalitét 

 65 dBA vid fasad. Samtliga bostads-

fastigheter erbjuds utredning. 

 

Minst halva gårdsytan har under 55 

dBA.  Minst en förskolegård/skolgård 

utreds med förslag till åtgärder. 

Högst 55 dBA vid uteplats. Minst ett 

vårdboende utreds med förslag till 

åtgärder. 

 

Planera  för hälsosamma  utemiljöer  

 
Högst 45 dBA i attraktiva natur- och 

rekreationsområden. Minst ett 

område utreds och påbörjas. 
Eftersträva god ljudmiljö på alla 

allmänna platser 

 
Högst 50 dBA i närparker. Särskilt 

känsliga grupper prioriteras.  Minst 

en närpark utreds och påbörjas. 

Eftersträva 50 dBA eller lägre i 

samtliga närparker 

 
30 dBA inomhus. Minst en skola/ 

förskola utreds med förslag till 

åtgärder. 

 
Högst 40 dBA. Bevara skyddsvärda 
särskilt tysta områden. 

 

§ situationer som behöver förbättras samt 
problem som bedöms vara prioriterade  
§ en beskrivning av åtgärder för att skydda 
områden där ljudnivån ansetts utgöra en 
särskild kvalitet 

 
§ de kommande fem åren  § en långsiktig strategi för hantering av buller 
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Effekt och nytta av föreslagna åtgärder 
Enligt SIKA, statens institut för kommunikationsanalys, beräknas samhällskostnaden för 

vägtrafikbuller (år 2003) uppgå till 5-10 miljarder kronor/år.  

Nedan beskrivs den effekt och den nytta som föreslagna åtgärder ger. 

Föreslagen ny hastighetsplan 

Med föreslagen hastighetsplan kommer flera av de tidigare nio redovisade områdena, med 

bullernivåer över 65 dBA vid fasad, att försvinna, se figur nedan.  

 

Figur 13. Vänstra bilden visar hur många boende (i bebyggelseområden) som år 2011 utsattes för bullerekvivalentnivåer 
över 65 dBA. Höger bild visar samma förhållanden efter ett genomförande av den föreslagna hastighetsplanen. Ju 
mörkare blå färg desto fler störda boende i området. 

En beräkning har gjorts som visar att antalet invånare i Helsingborg som utsätts för ekvivalentnivåer 

över 55 dBA vid fasad minskar med cirka 30 procent om hastighetsplanen genomförs. 

 

Flytta trafik 

Att försöka flytta trafik till gator och vägar som är mer tåliga mot buller i den bemärkelsen att färre 

blir störda kan vara ett effektivt sätt att minska bullerproblem i vissa områden. I Helsingborg 

färdigställdes under senare delen av 2012 en mycket stor infrastruktursatsning. En stadsmotorväg, 

Österleden, är tänkt att avlasta det mer centrala vägnätet. Ännu är det lite för tidigt att uttala sig om 

effekterna av Österleden och påverkan på centrum där en stor del av bullerstörningarna är 

koncentrerade. Däremot är det lämpligt att under åtgärdsprogrammets senare del göra en 

uppföljning av vad Österleden betytt.   
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Ett par räkneexempel som visar på förväntad kostnad av fönsteråtgärder kan se ut enligt följande:  

I Helsingborg stad är cirka 3000 personer utsatta för värden över 65 dBA vid fasad. Det ger en kostnad, 

vid 100 procent acceptans av fönsteråtgärder, på ca 15 miljoner kronor (I Malmö stads åtgärdsprogram 

för buller antas en kostnad på cirka 5000 kr/person vid fönsteråtgärder). 

Anta istället att 75 procent av fastighetsägarna genomför fönsterbyte och att de själva står för en 

tredjedel av kostnaden. Det innebär då en kostnad för staden på cirka 7 miljoner kronor under 

perioden2014-2018. 

Fönsteråtgärder  

Där bullernivån vid bostadsfasad, enligt bullerkartan, överskrider 65 dBA ska fastighetsägaren ansöka 

om utredning för eventuellt bidrag för fönsteråtgärder. 

Då staden tidigare erbjöd bidrag till fönsterbyte blev utfallet mycket lågt, färre än 10 procent av de 

fastighetsägare som erbjöds vidare utredning och mätning av bullernivå inomhus visade intresse för 

en sådan. Efter utredning föll en del av fastigheterna bort på grund av låga inomhusvärden, men 

bland de fastighetsägare som efter utredning fick erbjudande om ekonomiskt bidrag var det också 

många som tackade nej.   

I en sammanställning från tio andra städer med över 100 000 invånare visar även dessa resultat att 

intresset inte har varit så stort från fastighetsägarnas sida6. Oftast är det mindre än hälften av de 

fastighetsägare som erbjudits bidrag för fönsterbyte som tackat ja. Sammanställningen visar även på 

att det är viktigt med riktad information för att få en hög andel fastighetsägare intresserade. Det 

tycks vara svårt att få intresse från fastighetsägarna med 50 procents bidragsandel. Oftast krävs det 

75 procents bidragsandel eller minst 1 500 kr/kvm fönster för att få acceptans. 

För de fall en fastighetsägare inte vill utföra åtgärder och om ljudnivån inomhus bedöms vara hög, 

kan miljönämnden driva frågan om bullerreducering genom riktad tillsyn. En sådan samordning i 

utförandet mellan förvaltningarna kan ge goda effekter7. 

Det är viktigt att påpeka att det i budgeten behöver finnas utrymme för eventuella varsamhetskrav 

för till exempel antikvariska värden. Generella riktlinjer för fönsterbyten bör tas fram för att bland 

annat förtydliga eventuella varsamhetskrav. 

 

Avsatta medel 

Staden har föreslagit att avsätta fem miljoner kr per år de närmaste fem åren för åtgärder för 

minskad bullerstörning.  

Utöver budgeterade bulleråtgärdsmedel är det möjligt med ytterligare åtgärder i samband med 

byggande av ny infrastruktur eller annan markexploatering. Vid nyexploatering kan hanteringen av 

jordmassor utgöra en belastning för byggprojektet men kan då istället bli en extra resurs för 

bullerskydd genom att massorna läggs i planerade nya bullervallar.  

Andra exempel på bidrag till åtgärder mot bullerstörning är när förtätning innebär att befintlig 

bebyggelse får lägre bullervärden. 

                                                           
6 Jarmo Riihinen, Örebro kommun, 2013 
7 Miljönämndens yttrande i Åtgärdsprogram för buller  - remisshandling. 
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Fortsatt process 
Efter fastställande i Kommunfullmäktige kommer åtgärdsprogrammet att rapporteras till 

Naturvårdsverket som sammanställer rapporterna från berörda svenska instanser för rapportering till 

EU. 

För Helsingborgs del innebär Åtgärdsprogram Buller nya rutiner och kompletterande fastställda mål. 

För att programmet ska få avsedd verkan och genomföras på det sätt det är tänkt krävs att målen i 

programmet införlivas i övriga verksamhetsmål och styrkort. 

Varje ansvarig förvaltning/avdelning ska på bästa sätt genomföra och rapportera de åtgärder som 

utförts till Stadsbyggnadnämnden via ansvarig avdelning. Under gällande programperiod 2014-2018 

ska även minst en utvärdering av åtgärdsprogrammet göras för att avgöra i vilken utsträckning 

formulerade mål uppfyllts. Utvärderingen och rapporteringen fungerar också som input till 

nästkommande kartläggning och åtgärdsprogram.  

Stadsbyggnadsförvaltningen ska se till så att bullerkartan är tillgänglig, innehåller så bra information 

som möjligt om prioriterade objekt och är så väl uppdaterad som möjligt så att alla verksamheter 

inom staden kan använda informationen i kartan på bästa sätt.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Förordningstext 

Bilaga 2 Inkomna synpunkter - sammanfattning och kommentarer  
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Bilaga 1, Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken). 

 

Förordningen är meddelad 

1. med stöd av 5 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 a §§, 

2. med stöd av 5 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 8 a §, 

3. med stöd av 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och18 §§, 

4. med stöd av 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 3, 7, 8, 9–11och 13–15 §§, och 

5. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2012:51). 

 

2 § I denna förordning avses med omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell 
verksamhet, industriell verksamhet: verksamhet som avses i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, samt sådana hamnar som ska 
tillståndsprövas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, direktiv 
2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och 
hantering av omgivningsbuller, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008, 
Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, 
Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG. 
Förordning (2011:196). 

 

Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram 

3 § Kommuner med mer än 100 000 invånare ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret 
inom kommunen och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast 
föregående kalenderåret. Förordning (2012:51) 

 

4 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från vägtrafik vid vägar med en 
trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar 
bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51). 

 

5 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en 
trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen 
under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51). 

 

6 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från flygtrafik vid civila flygplatser med 
en trafiktäthet på mer än 50 000 flygrörelser per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar 
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bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Vid fastställandet av antalet flygrörelser ska inte 
starter och landningar som utförs enbart för övningsändamål med lätta luftfartyg räknas. Förordning (2012:51). 

 

7 § Buller från trafik vid en sådan väg, järnväg eller flygplats som avses i 4-6 §§ och som är belägen inom en 
kommun som avses i 3 §, skall med undantag av vad som anges i 11 § första stycket 3 inte kartläggas av de 
myndigheter som anges i 4-6 §§, utan av kommunen. Kartläggningen skall ingå i de strategiska bullerkartor som 
kommunen skall utarbeta. 

 

8 § Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vid behov se över och ändra en bullerkarta 
även om det inte har gått fem år från det att kartan togs fram. Förordning (2012:51). 

 

8 a § Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vart femte år upprätta ett förslag till 
åtgärdsprogram och fastställa det. Programmet ska vara fastställt senast den 18 juli året efter det att 
bullerkartorna senast ska ha tagits fram. 

Om det sker en större förändring av förhållandena som påverkar bullersituationen, ska åtgärdsprogrammet 
omprövas och vid behov ändras även om det inte har gått fem år från det att programmet fastställdes. 
Förordning (2012:51). 

 

Kartläggningen 

9 § Vid bullerkartläggningen skall bullermåtten Lden och Lnight användas. Utöver Lden och Lnight får  
kompletterande bullermått användas om det behövs för att i ett särskilt fall ge en mer rättvisande bild av 
omgivningsbullret. 

 

10 § Vid kartläggning av buller enligt 3 § skall separata bullerkartor utarbetas för buller från vägtrafik, 
järnvägstrafik, flygtrafik och industriell verksamhet. Till var och en av bullerkartorna skall fogas 

1. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som utsätts för buller Lden i intervallen 55-59 dB, 60-
64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB och >75 dB, 

2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som utsätts för buller Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-
59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB och >70 dB, 

3. en redogörelse för i vilken omfattning buller från de vägar, järnvägar och flygplatser som omfattas av 4-6 §§ 
bidrar till situationen, och 

4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som tillämpas. 

Beräkningen av antalet människor enligt första stycket 1 och 2 skall för varje intervall ske separat för buller från 
vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industriell verksamhet. 

En kommun som avses i 3 § skall, om det av kommunen bedöms som ändamålsenligt, kartlägga buller från 
annan spårbunden trafik än järnvägstrafik. Vid en sådan kartläggning skall en separat bullerkarta upprättas. Till 
kartan skall de uppgifter fogas som framgår av första stycket 1, 2 och 4. 

 

11 § Till en bullerkarta som utarbetats enligt 4, 5 eller 6 § skall fogas 1. en beräkning av antalet människor som 
bor i bostäder utanför en kommun som kartlagts enligt 3 § och som utsätts för buller Lden i intervallen 55-59 
dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB och >75 dB, 
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2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder utanför en kommun som kartlagts enligt 3 § och som 
utsätts för buller Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB och >70 dB, 

3. uppgift om den sammanlagda areal i kvadratkilometer, inbegripet kommuner som kartlagts enligt 3 §, som 
utsätts för buller Lden över 55 dB, 65 dB respektive 75 dB samt beräknat antal bostäder och människor som bor 
i vart och ett av dessa områden, och 

4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som tillämpas. 

Vid redogörelse för uppgifter enligt första stycket 3 skall gränslinjerna för de områden som utsätts för buller 
Lden på 55 respektive 65 dB visas på en eller flera kartor, där det dessutom skall anges var samhällen, städer 
och tätbebyggelse är belägna inom dessa gränslinjer. 

 

Åtgärdsprogrammen 

12 § Ett åtgärdsprogram skall innehålla  

1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna förordning och vilken myndighet 
eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet, 

2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen skall kartlägga enligt 3-6 §§ och 
bullerkällornas omgivningar, 

3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som skall innefatta en uppskattning av det antal personer som 
beräknas vara utsatta för buller, 

4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms vara prioriterade och 
kriterierna för hur dessa valts ut, 

5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 4 § miljöbalken, 

6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, däribland åtgärder som planeras 
att vidtas under de kommande fem åren, 

7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom 
parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer, 

8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov även minskning av buller, 

9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att utvärderas, 

10. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta, och 

11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor.  

 

13 § Bestämmelser om samråd finns i 5 kap. 4 § miljöbalken. 

En myndighet eller en kommun, som i ett förslag till åtgärdsprogram föreslås vidta åtgärder, får begära att den 
myndighet eller kommun som upprättat förslaget ger regeringen möjlighet att pröva förslaget i denna del. Den 
myndighet eller kommun som upprättat förslaget till åtgärdsprogram skall då ge regeringen sådan möjlighet 
innan åtgärdsprogrammet fastställs. 

 

Information till allmänheten 
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14 § En myndighet eller en kommun som har utarbetat en bullerkarta eller fastställt eller omprövat ett 
åtgärdsprogram skall på lämpligt sätt göra kartan och programmet tillgängliga för allmänheten och andra som 
är berörda eller har intresse av dem. 

Sammanställning av information och rapportering till Europeiska kommissionen 

15 § En myndighet eller en kommun som har tagit fram en bullerkarta eller fastställt ett åtgärdsprogram ska 
senast en månad efter den tidpunkt då kartan eller programmet enligt 3, 4, 5, 6 eller 8 a § ska tagits fram 
respektive fastställts, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter 
och kommuner som berörs. 

En myndighet eller en kommun ska när en bullerkarta varit föremål för översyn enligt 8 § eller ett 
åtgärdsprogram omprövats enligt 8 a §, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och 
andra myndigheter eller kommuner som berörs. 

Naturvårdsverket ska sammanställa informationen från bullerkartläggningarna och åtgärdsprogrammen. 
Förordning (2012:51). 

 

16 § Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen som 
framgår av artiklarna 4.2, 7.1, 7.2 och 10.2 i direktiv 2002/49/EG. 

 

17 § Naturvårdsverket skall tillhandahålla det underlag som behövs för att regeringen skall kunna lämna den 
information till Europeiska kommissionen som framgår av artiklarna 5.4 och 8.3 i direktiv 2002/49/EG. 
Underlaget skall vara regeringen tillhanda senast två månader innan informationen skall sändas till 
kommissionen. 

 

Samverkan 

18 § Trafikverket och de kommuner som avses i 3 § ska 

1. samarbeta med varandra samt med Transportstyrelsen och de myndigheter som enligt  
miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet så att Trafikverket och 
kommunerna kan fullgöra sina skyldigheter enligt dennaförordning, och 

2. samarbeta med Naturvårdsverket så att verket kan fullgöra sin rapportering till Europeiska kommissionen 
enligt 16 § och till regeringen enligt 17 §. Förordning (2012:51). 

 

Övergångsbestämmelser 2012:51 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. 

2. Bullerkartor enligt 3–6 §§ i sin nya lydelse ska för första 

gången ha tagits fram senast den 30 juni 2012. 

 

  



42 
 

Bilaga 2, Inkomna synpunkter - sammanfattning och kommentarer 

 

Kommenterad sammanfattning av under samrådstiden inkomna synpunkter av större vikt 

avseende Åtgärdsprogram Buller 2014-2018, Helsingborg stad. Fördjupad information ges i 

Samrådsredogörelse Åtgärdsprogram Buller 2014-2018. 

Styrelsen för Kärnfastigheter 

”Styrelsen för Kärnfastigheter konstaterar att förutsättningarna för att finansiera önskvärda åtgärder 

behöver klarläggas. Det är också styrelsens uppfattning att krav på en acceptabel ljudmiljö bör ställas 

på verksamhetsutövaren snarare än fastighetsägaren”. 

I åtgärdsprogrammet anges särskilt att samarbetsformer såväl internt inom staden som med externa 

parter ska utvecklas och ansvarsområden ska förtydligas. Vidare anges att generella riktlinjer för 

fönsterbyten bör tas fram. I det fortsatta arbetet kommer frågan därför att lyftas. 

Kulturnämnden 

Anger att ”Det är viktigt att budgeten för bidrag till fönsterbyten inräknar eventuella varsamhetskrav. 

Generella riktlinjer för fönsterbyten bör tas fram”.  

Åtgärdsprogrammet har kompletterats med att det i budgeten behöver finnas utrymme för 

eventuella varsamhetskrav för till exempel antikvariska värden. Generella riktlinjer för fönsterbyten 

bör tas fram för att bland annat förtydliga eventuella varsamhetskrav. 

Kulturnämnden betonar även att ”Ramlösa brunnspark utgör ett byggnadsminne…. insatser bör 

göras vid källan till störningen.”  

I programmet redovisas inte hur och vilka åtgärder som kommer att genomföras. En av åtgärderna är 

att fördjupa sig i respektive åtgärdsområde (bostäder, skolor och förskolor, vårdboende, närparker, 

natur- och rekreationsområden samt tysta områden) och finna den mest kostnadseffektiva åtgärden 

för respektive område.  

”I redovisningen av parkmiljöer saknas två av stadens stora besökspunkter för natur, kultur och 

rekreation – Sofiero slott och slottsträdgård samt Fredriksdal museer och trädgårdar.” 

Åtgärdsprogrammet anger att i det fortsatta arbetet med att hitta goda bullerdämpande åtgärder är 

det viktigt att arbeta gränsöverskridande med bred kunskapsbas för att inkludera även andra 

kvaliteter.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Synpunkter framkom om att det saknades uppgifter om antalet barn/elever i prioriteringslistan. 

Uppgifter om antal elever i grundskola och gymnasieskola för friskolor var bristfälligt på stadens 

hemsida varför prioriteringslistan togs bort. Text förtydligar nu vikten av förvaltningsöverskridande 

samarbete för att hitta bästa prioritering och även behov av förtydligade av roller. 

Miljönämnden 

Miljönämnden önskar ”att stadens långsiktiga ambitioner och mål med bullernivåer förtydligas” 
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Programmet har förtydligats med att ingen ska fara illa av bullerstörningar och att oaser av grönska 

och tysta områden är viktiga att värna. Några exakta bullernivåer har inte formulerats mer än att 

målsättningen i åtgärdsprogrammet 2014-2018 är att i första hand identifiera bostadsbyggnader som 

utsätts för bullernivåer över 65 dBA vid fasad. Till bostadsbyggnad räknas även institutioner som 

exempelvis vårdboende. 

Miljönämnden anger att ”det redan nu bör framgå, som exempelvis en särskild åtgärd, att planen ska 

vidareutvecklas i samverkan med övriga relevanta förvaltningar och att mer omfattande åtgärder tas 

upp i kommande program” 

Programmet anger att i det fortsatta arbetet med att hitta goda bullerdämpande åtgärder är det 

viktigt att arbeta gränsöverskridande med bred kunskapsbas för att inkludera även andra kvaliteter. 

Under programtiden ska samarbetsformer såväl internt inom staden som med externa parter 

utvecklas och ansvarsområden förtydligas. 

”Miljönämnden anser att ambitionen bör höjas och att antalet genomförda åtgärder således bör öka 

till förslagsvis minst fem för skolor och förskolor respektive vårdboenden.” 

Det hade varit bra med högre satta mål men eftersom det är första gången staden tar fram ett 

åtgärdsprogram för buller är det många bitar som ska falla på plats som exempelvis att hitta 

arbetsformer och tydliggöra ansvarsområden. Därför föreslås en ambitionsnivån som känns rimlig att 

klara av och där nya rutiner jämnar väg för högre mål i nästa åtgärdsprogram. nästa gång. 

”För att tydliggöra den samhällsekonomiska kostnaden för trafikbuller och för att kunna ställa denna 

i relation till de investeringar som måste göras vid åtgärder bör det i den mån det är möjligt redovisas 

vilken samhällsekonomisk kostnad trafikbuller orsakar specifikt i Helsingborg.” 

Det hade varit en styrka för åtgärdsprogrammet att redovisa den samhällsekonomiska kostnaden 

som trafikbuller är orsak till. På grund av tidsbrist har det dock inte varit möjligt. Förhoppningsvis kan 

detta inkluderas i nästa åtgärdsprogram. 

Trafikverket 

”Enligt EU-direktivet ska kartläggningen ske i andra mått än de som vanligen används i 

bullerskyddsarbetet… Det saknas en diskussion om varför man ändå använder de vanliga svenska 

måtten när man formulerar sina åtgärder.” Vidare ställer sig Trafikverket sig ”tveksamma till att man 

i förslaget till program avgränsat urvalskriterierna till ekvivalentnivåer”. 

Att det endast är de svenska bullermåtten, ekvivalentnivå och maxnivå, som används i 

åtgärdsprogrammet har inte kommenterats. Åtgärdsprogrammet skulle inte blivit enklare att förstå 

eller lättare att använda med de europeiska bullermåtten. Ett förtydligande har gjorts i programmet 

om varför inte maxnivåer har använts i analysen. 

”Programmet har en inriktning på att åtgärda platser och områden där känsliga grupper uppehåller 

sig. Trafikverket bedömer dock att det blir svårt att prioritera åtgärder med en sådan grund och risk 

finns att man inte väljer de mest effektiva åtgärderna” 

Staden håller inte med Trafikverket om att det skulle bli svårare att prioritera åtgärder med 

programmets upplägg. Programmet anger att åtgärder prioriteras där de gör störst nytta och riktar 

sig därför i första hand till platser eller områden där särskilt känsliga grupper uppehåller sig. 
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Forskningsresultat visar att det finns starka kopplingar mellan socialt utanförskap och 

boendekvalitet, samt att barn och sjuka far mer illa av bullerstörningar än andra. Det långsiktiga 

målet är naturligtvis att ingen ska fara illa utav buller. 

”Det anges att man inte anser att en miljöbedömning behövs, men motiven till detta saknas”. 

Programmet har kompletterats med motiv för detta. 

”Det är viktigt att fall där störningar kommer från både kommunal och statlig infrastruktur kan 

hanteras på ett bra sätt och därför föreslår Trafikverket att det i programmet bör ingå en åtgärd som 

pekar på att regelbunden samverkan mellan kommunen och Trafikverket bör ske i någon form” 

Staden ser mycket positivt på regelbunden samverkan med Trafikverket. Programmet har 

kompletterats med att samarbetsformer såväl internt inom staden som med externa parter ska 

utvecklas och ansvarsområden ska förtydligas. 

”Förändrade hastigheter har tagits upp som en åtgärd i programmet och hastigheten har förstås 

betydelse för bullersituationen. Trafikverket anser däremot att den inte bör betraktas som en åtgärd i 

programmet utan snarare som en förutsättning. Hastighetsplanen har inte bullerstörningar som 

motiv..” 

Staden håller inte med Trafikverket om att hastighetsplanen bör betraktas som en förutsättning 

eftersom inget beslut om genomförande finns i dagsläget. Vidare anser staden att en minskning av 

bullerstörningar är ett mycket bra argument till varför hastighetsplanen bör genomföras. 

Invånare i Görarp 

En stor andel av invånarna i Görarp har angett att ”buller från motorvägen är till stor olägenhet för 

invånarna i Görarp. Problemet förekommer såväl dag som natt. På sommaren går det inte att sova 

med öppet sovrumsfönster. Att vistas i trädgården innebär att man ständigt störs av bullret.” 

Enligt kartläggningen av buller, från år 2011, är Görarp en by som är starkt påverkad av vägtrafiken 

från motorvägen. Trafikverket är väghållare för motorvägen och därmed ansvarig för de störningar 

som motorvägen medför. Staden kommer därför att lyfta behovet av bullerdämpande åtgärder för 

Görarp på de regelbundna samverkansträffar som Trafikverket föreslår. Med tanke på att trafiken 

bedöms öka på motorvägen anser staden bullersituationen i Görarp är en viktig fråga. Enstaka 

fastigheter bedöms i dagsläget ligga över 65 dBA. Dessa fastighetsägare kan ansöka om utredning för 

eventuellt bidrag för fönsteråtgärder.  

Väla by 

En boende på Gamla vägen i Väla by har synpunkter på buller från motorbana och 

motorväg/Ängelholmsleden och påpekar också att bullervallen mot motorvägen sjunkit. 

Bullerkartläggningen från 2011 visar inte att byggnader i Väla by överstiger 65 dBA vid fasad och 

anges därför inte som ett prioriterat område i åtgärdsprogrammet. Trafikverket är väghållare för 

motorvägen och ansvarig för de störningar som motorvägen medför. Verksamheter (motorstadion) 

ingick inte i kartläggningen och därför heller inte i åtgärdsprogrammet. Om bullret är en sanitär 

olägenhet kan de boende kontakta Miljöförvaltningen. 
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