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Miljöhälsorapport 2009

ll d l å k fl k- Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor 
i Sverige

- Drygt 2 miljoner svenskar utsätts i sin boendemiljö för Drygt 2 miljoner svenskar utsätts i sin boendemiljö för 
trafikbuller där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad 
överstiger 55 dB(A)

- Var tredje person (närmare tre miljoner människor) i 
Sverige utsätts för trafikbuller över de gällande 
riktvärdena från väg- spår- eller flygtrafikg p yg

- Antalet personer som besväras av vägtrafikbuller har 
ökat påtagligt sedan 1999



Vilka berörs - bullerVilka berörs buller
- Åtgärdsprogram Stockholm, Göteborg, Malmö samt 

Trafikverken, Fas 1,
- Nästa steg, Fas 2, i EG-direktivet

Kommuner med mer än 100 000 invånare det vill säga 
ä  U l  Li kö i  Vä t å  Ö b  N kö i  även Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, 
Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås samt 
Trafikverken



Buller 2010 Buller 2010 

- Förordningen om omgivningsbuller (2004:675)
- Kommuner mer än 100 000 invånare ”strategiska 

bullerkartor” som avser år 2011. Senast 30 juni 2012 ha 
kartlagt omgivningsbullret. Upprätta förslag till g g g pp g
åtgärdsprogram – fastställt senast 18 juni 2013.

- Seminarium den 17 mars 2010 – samtliga kommuner 
deltog -erfarenheter från Stockholm  Göteborg och deltog erfarenheter från Stockholm, Göteborg och 
Malmö 

- Känslighetsanalys av de olika tillvägagångssätt som 
använts i den första fasen av omgivningsbullerdirektivetanvänts i den första fasen av omgivningsbullerdirektivet

- Projektarbetsplats – fortsatt nätverksarbete – 15 
september. Gemensam checklista/kravspecifikation vid 
framtagandet av bullerkartläggning 



Åtgärdsprogram och 
tillämpningenp g
av miljökvalitetsnormer
Proposition 2009/10:184

- Förtydligande att det är 
myndigheter och kommuner 
som ansvarar för att miljö-
kvalitetsnormerna följs

- Olika rättsverkan beroende 
om det är gränsvärdes norm 
eller inte

- Det ska framkomma av 
åtgärdsprogrammen hur kraven 
på förbättringar fördelas mellan 
olika typer av källor och åtgärder olika typer av källor och åtgärder 
samt hur åtgärderna är avsedda
att finansieras

- Iaktta normerna vid planläggning- Iaktta normerna vid planläggning



Olika tgångsp nkteOlika utgångspunkter

MILJÖBALKEN

Främja hållbar utveckling

PLAN- OCH BYGGLAGEN

Främja samhällsutvecklingFrämja hållbar utveckling

Beslut i nämnd/domstol

Främja samhällsutveckling

Politiska avvägningar

Bevarande Utvecklande

Långsiktighet

Hushållning

Direkta resultat

Tillväxt/utvecklingHushållning Tillväxt/utveckling
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S l i i dSamtal i mindre grupper

- Hur jobbar ni med buller i er kommun?

- Hur deltar ni från miljösidan?

- Hur kan arbetet utvecklas  tycker ni?Hur kan arbetet utvecklas, tycker ni?

- Diskutera hur plan- och 
bygglagen och miljöbalken 

k  ll  t k  samverkar eller motverkar 
varandra, ge exempel från 
er hemmaplan – på ont och gott!

å- Skriv ner några stödord och
var beredd att berätta för 
övriga vid återsamling – vad 
är det ni vill lyfta till de andra?y


