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Sammanfattning 
Under sommaren 2014 mottog Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) förslaget 

till förordning för att avge ett remissvar. Vi är kritiska mot de generellt höjda riktvärdena och de 

långtgående avstegsfallen, samt att behandla studentbostäder särskilt från övriga bostäder. Vi 

befarar att förordningsförslaget kan leda till ökad ohälsa, och efterlyser en konsekvensanalys av 

förslaget. Det vore också välkommet med tydligare beskrivningar i förordningstexten kring 

begreppen uteplats och bostadsbyggnad avsedd för studenter. 

Inledning 
Förordningen har tillkommit efter förarbetet med titeln ”Samordnade bullerregler för att underlätta 

bostadsbyggandet” (SOU 2013:57), där VMC lämnade synpunkter under 2013. VMC har även tagit del 

av många andra aktörers remissvar på detta förarbete, och anser att de många kritiska synpunkter 

kring negativa hälsoeffekter av att bygga mer bullerutsatt inte har fått något gehör i detta förslag till 

förordning.  Snarare är detta förslag mer långtgående än förarbetet vad det gäller att tillåta 

nybyggnation i bullerutsatta lägen. 

Under kapitel 1, 3§ anges vad som avses med vissa nyckelord. VMC anser att det skulle vara bra att 

här inkludera begreppen uteplats och bostadsbyggnad avsedd för studenter, eftersom definitionen 

av dessa kommer att vara avgörande i många fall när riktvärdet skall tolkas, och inte kan betraktas 

som självklara. Till exempel är det oklart ifall man kan undkomma kravet vid uteplats genom att helt 

enkelt inte anlägga en uteplats för de boende. 

Buller från väg- och spårtrafik 
Grundriktvärdet är ekvivalent nivå 60 dB vid den bullrigaste fasaden, ett värde som är 5 dB högre än 

det som behandlades av riksdagen i Handlingsplan mot buller 1993/94:215. Det är också långt ifrån 

det som kan anses som god ljudmiljö. WHO föreslår 50 dB i Guidelines for community noise (WHO 

1999). 

Förutom att detta värde är högre än tidigare så tillåts också långtgående avsteg. Om byggherren kan 

uppfylla att den ekvivalenta nivån är 55 dB och den maximala lägre än 70 dB (mellan kl 22 till 06) på 

den tysta sidan, och hälften av bostadsrummen är vända mot denna sida, så finns ingen övre gräns 

för bullernivån på den exponerade sidan. Visserligen visade forskningsprojektet Ljudlandskap för 

bättre hälsa att bostäder med tillgång till en tyst sida ledde till att de boende rapporterade mindre 

störning än om de inte hade tillgång till en tyst sida, men störning ökade trots detta med ökande 



exponering på den bullriga sidan. Dessutom var kravet på en tyst sida striktare i forsknings-

programmet, 55 dB i linje med den föreslagna förordningen skulle inte anses som en tyst sida med 

det projektets definitioner. Det föreslås även ett riktvärde på 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad på 

bostadsbyggnad avsedd för studenter vid universitet eller högskola. Att på detta sätt göra undantag 

för en enskild grupp människor ter sig märkligt, särskilt då många i den aktuella gruppen kommer att 

utföra en betydande del av sina studier i hemmiljön. Man bör också ta hänsyn till att dessa bostäder 

vid behov skall kunna omvandlas till boende för andra än studenter och att man då kan uppfylla 

gällande byggregler. 

Även i rapporten Trafikbuller i planeringen IV (Hallin, 2013), som ofta framförs som stöd för åsikten 

att man kan bygga bra boendemiljöer i hårt bullerutsatta lägen, så kan man se att den rapporterade 

störningen ökar med ökande bullernivå på den exponerade sidan även i nybyggda hus. Detta trots att 

störningsfrågan formulerades på ett sätt där de boende instruerades att endast ta hänsyn till 

situationen inomhus, där formellt alla nybyggda bostäder skall uppfylla samma krav. 

Det finns många studier som talar för att trafikbuller ökar risken för hjärtinfarkt och 

blodtryckssjukdom. Utifrån riskuppskattningar från WHO (2011) kan flera hundra extra hjärtinfarkter 

per år beräknas inträffa p.g.a. trafikbuller i Sverige. Till detta kommer blodtryckssjukdom orsakad av 

trafikbuller. Trafikverket och andra har tidigare gjort likande beräkningar. 

Det har dessutom den senaste tiden tillkommit nya rön angående hälsoeffekter av bullerexponering, 

t ex studier som visar på en koppling mellan buller vid bostaden, diabetes och övervikt (Sørensen et 

al 2013, Eriksson et al 2014). Detta antas bero på att en ökad stress till följd av bullerexponering, med 

påverkan på hormonsystem, som i sin tur är involverade i inlagring av fett. 

Trafikverket har under senare tid investerat tid och pengar för att ta fram metoder för att göra bra 

samhällsekonomiska analyser av bullerexponering och bullerreducerande åtgärder. Forskare har som 

ett led i detta tagit fram modeller för att beräkna de negativa hälsoeffekterna, både i termer av 

samhällsekonomi, men även i form av störning, sömnstörning och ohälsa på olika sätt. Det vore synd 

att inte använda denna kunskap vid planering av bostäder, och istället lita till den föreslagna 

förordningen som stället för att väga nackdelar och fördelar mot varandra delar in alla nya 

bostadsplaner i tre kategorier: tillåtet, tillåtet med avsteg eller ej tillåtet. 

Sammantaget anser VMC att nya bostadsområden i bullerutsatta lägen endast borde tillåtas efter en 

noggrann analys av de positiva och negativa effekter dessa har på hälsa, miljö och samhällsekonomi. 

Verktyg för denna typ av analys har till stor kostnad tagits fram av bl.a. Trafikverket. Bara på platser 

där man kan visa att vinsterna med kollektivtrafiknära läge, minskad biltrafik, ökat cyklande osv  

överväger de negativa effekterna bör man tillåta byggande. Med nuvarande förslag finns det en 

uppenbar risk att man bygger på många platser där det vore bättre att använda marken på annat 

sätt, framförallt utanför de stora städerna. Dessutom anser VMC att det är oklokt att lämna 

bullernivån på den exponerade sidan helt utan övre gräns (i avstegsfallet) och att tillåta ett högre 

riktvärde vad gäller bostäder avsedda för studenter vid universitet eller högskola. 

  



Flygbuller 
För flygbuller finns ett iögonfallande undantag från bestämmelserna för Stockholms kommun, vilket i 

praktiken är ett undantag för Bromma flygplats. Detta förslag till förordning gäller alltså i 289 av 

Sveriges 290 kommuner, vilket får det att framstå som om förordningen inte skyddar de ca 900 000 

boende i Stockholms kommun. De flesta andra förslag till förordningar gäller troligtvis i alla 290 av 

landets kommuner. VMC är kritiskt mot detta undantag och anser att boende kring alla civila 

flygplatser borde skyddas på samma sätt.  
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