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Sammanfattning 

Effekterna av samhällsbuller på hälsa och välbefinnande är välkända. Vägtrafikbuller försvårar 
vila/återhämtning, försämrar inlärning, stör sömnen och ger olika stressrelaterade symptom. Buller är 
också en riskfaktor för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Särskilt utsatta grupper är barn och 
hörselskadade. Även synskadade är utsatta på grund av deras ökade beroende av hörselintryck. 
 
Människors upplevelse av ljud påverkas inte bara av ljudintensitet i dB, men också av ljudkaraktär. I 
goda ljudlandskap dominerar ex naturljud i motsats till trafik- och industribuller.  
 
Det finns en uttalad ambition från politiker och stadsplanerare att förtäta tätorter. Genom att bygga 
bostäder nära kollektivtrafik och arbetsplatser vill man minska beroendet av bilar och därmed 
utsläppen av luftföroreningar och buller. Denna ambition står ofta i konflikt med försöken att bygga 
bostadsmiljöer med goda ljudlandskap. I Göteborg byggdes år 2007 ett bostadsområde (Klippan) 
centralt beläget vid hårt trafikerade vägar nära Älvsborgsbron.  Det finns få studier som undersöker 
boendemiljön efter sådan förtätning av bebyggelsen.  
 
Huvudsyftet med föreliggande studie är att kartlägga förekomsten och graden av olika bullerstörningar, 
särskilt från vägtrafik, hos de boende i Klippan, Göteborg. Ambitionen är att jämföra störningar från 
vägtrafikbuller med störningar från andra källor och identifiera de faktorer som samvarierar med 
upplevelsen av störning från vägtrafikbuller. En totalundersökning genomfördes i form av enkät. Av de 
294 personer som bott där i mer än sex månader svarade 188 (64%).  
 
Resultaten visar att cirka en tredjedel (36%) av de som svarat störs ganska mycket, mycket eller oerhört 
mycket av buller från vägtrafik, 23%  stördes av avgaser och 14% av vibrationer från vägtrafik. Vägtrafik 
var alltså den i särklass största källan till störning. Andra viktiga källor till störning var buller från 
spårvagnstrafik och missbrukare i området.  
 
Den vanligaste effekten som störningen gav var att man inte kan ha fönster öppna. Effekter på sömn, 
vila och avkoppling var också vanliga. I gruppen störda av vägtrafikbuller var sömnproblem mer än 
dubbelt så vanliga som bland icke störda.  

De mest drabbade av störning från vägtrafikbuller var de som själva uppgivit känslighet för buller, samt 
de som saknade tyst plats ute och tysta rum i bostaden. Det fanns också en tendens till att de som 
bodde längre från Oskarsleden var mindre störda. Vi fann inga skillnader i prevalens av störning från 
vägtrafikbuller mellan män och kvinnor, eller mellan de yngre respektive äldre än 50 år.    

Sammanfattningsvis konkluderas att vägtrafikbuller är en betydligt viktigare störning i det område vi 
undersökt än i riket i stort. Störningar från vägtrafikbuller påverkar också sömnen hos en högre andel i 
Klippan. 

Våra resultat stämmer med det man sett i andra undersökningar. Tysta rum och tyst sida (fastställd 
med beräkning/mätning av bullernivåer eller uppgiven i frågeformulär) har i flera studier visat sig 
samvariera kraftigt med graden av bullerstörning. Tidigare studier visar också att vägtrafikbuller 
försämrar sömnen såsom vi sett i vår undersökning.  

Frågeformuläret och frågorna är mycket väl beprövade. Svarsfrekvensen är också relativt hög (64%). Vi 
vet dock inte om bortfallet detta har skett slumpmässigt. En annan viktig begränsning är att vi inte gjort 
några mätningar av bullernivåer, och därför inte kan utesluta att bortfallet skiljer sig från de svarande i 
exponeringsgrad. Om så är fallet skiljer sig antagligen även störningsprevalensen. Bortfallet är dock inte 
särskilt stort i förhållande till andra studier.  
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Summary 
Annoyance from road traffic noise in a newly built residential area 
The effects of community noise are well known. Road traffic noise impairs learning and recovery, 
disrupts sleep and causes different stress-related symptoms. Noise is also a risk factor for hypertension 
and cardiovascular disease.  Particularly vulnerable groups are children and those with hearing or visual 
impairment. People's subjective experience of noises is affected not only by the sound intensity in dB, 
but also by the sound character. Good soundscapes are those where the sound is dominated by, for 
example, natural sounds as opposed to traffic and industrial noise.  
 
Society has the stated ambition to densify urban settlements. By building housing environments close 
to public transport and workplaces reduced car dependency is expected, and thereby a decrease of 
emission of noise and air pollution, as well as accidents. This ambition may come into conflict with the 
attempts to build housing environments with good soundscapes. In 2007 in Gothenburg, a residential 
area (Klippan) centrally located at heavily trafficked roads was built. There are few studies that 
investigate the living environment after such densification of dwellings.  

The main objective of the present study is to identify the prevalence and degree of noise annoyances, 
particularly from traffic, in the residential area Klippan. Furthermore, the aim is to compare the effects 
from traffic noise with other types of disturbances and identify risk factors that co-vary with the 
perception of annoyance from road traffic noise.  The sample included all adult inhabitants in the area 
who had lived there for more than six months and who were still living there at the time for data 
collection. A validated questionnaire from previous studies was used. The final rate of response was 
64% (188/294). 

The results show that approximately one third (36%) of the respondents from noise from road traffic, 
versus 12% in a random sample of Swedish adults.  23% were disturbed by vehicle exhaust and 14% of 
vibrations from road traffic. Road traffic was thus by far the biggest source of annoyance. Other major 
sources of annoyance was noise from trams, and the presence of drug addicts in the area.  
 
The most common effect of the road traffic annoyance is that the residents could not have their 
windows open. Effects on sleep, rest and relaxation were also common. In the group disturbed by road 
traffic noise, sleep problems more than twice as common as among non-disturbed. Most affected by 
disturbance from road traffic noise were those who with self-reported sensitivity to noise, and those 
who did not have access to a quiet spot outside and/or quiet rooms in the dwelling. Those living farther 
from the road Oskarsleden tended to be less disturbed. We found no differences in prevalence of 
annoyance by road traffic noise between men and women, or between those younger or older than 50 
years.  

Conclusively, road noise is a far more important disturbance in the area we studied than in Sweden at 
large. Annoyance from road traffic noise also affects sleep in a higher proportion in the area Klippan.  

Our results with what you have seen in other studies. Quiet rooms and quiet side of the dwelling have 
in several studies been shown to strongly decrease the degree of noise annoyance. Previous studies 
also show that road traffic noise affect sleep, as we have found in our study. 

The questionnaire and the questions have been well validated. The response rate is relatively high 
(64%). We do not know however if the responders are different from the non-responders. Another 
important limitation is that we have not made any measurements of noise levels.  
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Bakgrund 

Buller 
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige, och fler och fler påverkas. 
Nära en tredjedel av befolkningen utsätts för trafikbullernivåer över de riktvärden som fastställts av 
riksdagen 1997 [1]. Ökningen tros bero på inflyttning till bullerdrabbade områden och förtätning av 
bebyggelsen. [1]. 

Effekterna av buller är väl kända [2] [3]. Höga ljudnivåer kan skada hörseln och även måttliga 
bullernivåer påverkar hälsa och välbefinnande. Vägtrafikbuller försvårar vila/återhämtning, stör 
sömnen och ger olika stressrelaterade symtom. Särskilt känsliga grupper är barn samt hörselskadade. 
Även synskadade påverkas mycket av buller på grund av deras stora beroende av hörselintryck [4]. En 
bullrig miljö försvårar språk- och övrig inlärning. Höga bullernivåer är en ofta förbisedd riskfaktor för 
högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom[3] [5]. 

Människors upplevelser av buller påverkas inte bara av ljudets intensitet i dB utan också av ljudets 
karaktär. Det finns ett starkt samband mellan upplevd störning av buller och förekomst av olika symtom 
och besvär. Vidare upplevs olika bullerkällor olika störande.  Upplevelsen och effekterna påverkas också 
av hälsotillstånd, personlighet och attityd. Några andra faktorer som visat sig ha stor betydelse för hur 
störda människor blir av buller är om man har tillgång till tysta rum i bostaden, och platser med goda 
ljudlandskap utanför bostaden. I goda ljudlandskap dominerar ex naturljud i motsats till trafik- och 
industribuller. Även utsikten och närområdets kvalitet har betydelse för upplevelsen av ljudmiljön [1]. 

Tillgång till en tyst sida utanför bostaden påverkar prevalensen av bullerstörning lika mycket som en 
sänkning av bullernivån med 5 dB. Att tillämpa denna kunskap när man planerar och bygger 
bostadsområden kan vara ett verksamt och kostnadseffektivt sätt att minska frekvensen av 
bullerstörning [6].  

Trafikbuller och stadsplanering 
Det finns en uttalad ambition att förtäta bebyggelsen i städerna. Man vill genom att bygga bostäder där 
det finns kollektivtrafik och arbetsplatser minska beroendet av bilar och därmed utsläppen av 
luftföroreningar, olyckor och buller. Denna ambition står ofta i konflikt med försöken att bygga 
bostadsmiljöer med goda ljudlandskap. I Göteborg byggdes år 2007 ett nytt bostadsområde (Klippan) 
relativt centralt beläget vid tungt trafikerade trafikleder. Det finns få undersökningar som undersöker 
boendemiljön i områden efter sådan förtätning av bebyggelsen.  

 

Syfte 
Huvudsyftet är att kartlägga förekomst och grad av upplevd bullerstörning, särskilt från vägtrafikbuller, 
hos de boende i området Klippan. Ett ytterligare syfte är att värdera störningar från trafikbuller mot 
andra typer av störningar, ex grannar.  Vi vill dessutom ta reda på vilka faktorer som samvarierar med 
upplevelser av störning, dels gällande de boende – ex ålder och kön – dels när det gäller bostäderna 
som sådana – såsom vilket våningsplan de är belägna på, i vilken riktning fönster är riktade eller i vilken 
huskropp man bor.  Vi vill också ta reda på om det fanns några skyddande faktorer såsom tyst sida av 
bostaden.  



 

 

7 

 
 

 

Metod 
Beskrivning av bostadsområdet 
Det undersökta området ligger i Klippan Göteborg, mellan Älvsborgsbron, Göta Älv och Oskarsleden, se 
figur 1. Det rör sig om huskroppar med 2-13 våningar på adresserna Klippan 1 E, Klippan 1 H, Klippan 1 
L, Klippan 1 M och A R Lorents gata 43-75. En bullerskärm är placerad på den del av Oskarsledens 
sträckning som passerar området. En av fastigheterna, Klippan 1E och 1H (1 på Figur 1), har en 
innergård och utanför de övriga (2 på Figur 1) finns ett gårdsområde med en avskärmande byggnad 
utan bostäder utmed Oskarsleden.  

 

 

Figur 1 visar bostadsområdet. Område 1 består av höghus, och område två av hus med 5-3 våningar 
belägna närmre Oskarsleden.  

Urval 
Information om vilka som bodde i området inhämtades från Västra Götalandsregionens 
befolkningsregister. Den ursprungliga målpopulationen utgjordes av de personer som var födda 1935-
92 (18-75 år), totalt 336 personer och till dessa sändes en postenkät, se rubriken Frågeinstrument 
nedan. Det fanns dock ett antal personer som själva uppgav sig ha flyttat och andra hade flyttat enligt 
uppgift från Posten (C på figur 2). En person hade bott på adressen i mindre än sex månader och 
inkluderades därför inte. Den slutliga målpopulationen var 294 personer (B på figur 2), för 
åldersfördelning, könsfördelning se tabell 1. 188 personer svarade på enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens på 64%, se tabell 1. 

 



 

 

8 

 
 

 

 

Figur 2 visar hur många av de 18-75 år gamla som var skrivna i området (A) som inkluderades (B) och 
hur många av dessa som svarade på frågeformuläret (D).  

Frågeinstrument 
Enkäten baserades på ett formulär som användes i en undersökning av boendemiljön i Partille 2004 [3]. 
Många frågor hade i detta tagits från andra undersökningar för att jämförelser skulle kunna göras. Vi 
besökte området ifråga och undersökte vilka bullerkällor som fanns just här. Formuläret 
kompletterades då med frågor om spårvagns-, färje- och övrig båttrafik. Frågor om tågtrafik togs bort.  

Enkäten och följebrev (bilaga 1 och 2) skickades ut till ovan nämnda personer 2010-03-29. Två 
påminnelser (bilaga 3 och 4) skickades ut 2010-04-12 respektive 2010-04-21, varav påminnelse nummer 
två även innehöll ett nytt formulär. Kompletterande svar inhämtades (bilaga 5). De personer som inte 
svarat efter två påminnelser påmindes över telefon från och med 2010-04-29. Datainsamlingen 
avslutades 2010-05-14, då svar hade erhållits från 188 personer. Svarsfrekvensen var således 64% 
(188/294).  

Tabell 1: visar svarsfrekvens i förhållande till kön och ålder inom den inkluderade målpopulationen (B i 
Figur 2).  

Alla 

Ålder Inkl. Svar Svar i % 

18-29 48 25 52 

30-39 84 50 60 

40-49 45 26 58 

50-59 58 37 64 

60-75 59 50 85 

    Totalt 294 188 64 

  

Män 

Ålder Inkl. Svar Svar i % 

18-29 22 10 45 

30-39 39 18 46 

40-49 25 13 52 

50-59 21 12 57 

60-75 29 25 86 

    Totalt 136 78 57 
 

Kvinnor 

Ålder Inkl. Svar Svar i % 

18-29 26 15 58 

30-39 45 32 71 

40-49 20 13 65 

50-59 37 25 68 

60-75 30 25 83 

    Totalt 158 110 70 

Bland kvinnorna var svarsfrekvensen 70%, och bland männen 57%. Svarsfrekvensen var också i den 
högsta åldersgruppen 60-75 år. 

 

336
A=Vuxna skrivna 

i området

294 
B=Inkluderade

188 
D=Svarade

106
E=Svarade inte

42
C=Exkluderade
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Databearbetning 
När det gäller hälsa, besvär mm innehöll enkäten oftast 4-5 svarsalternativ. I analysen har dessa utfall 
kategoriserats i två grupper. I de fall fyra alternativ har funnits delades svaren i två grupper med de två 
”högsta” respektive ”lägsta” svarsalternativen i respektive grupp. Vid fem svarsalternativ delades 
svaren med två alternativ i ena gruppen och tre i den andra, t ex fråga D1, ”Upplevd god hälsa”: 
Hälsotillstånd ”Mycket gott” eller ”Gott” i ena gruppen och ”Någorlunda”, ”Dåligt” och ”Mycket dåligt” i 
den andra. För övriga enkätfrågor framgår ”cut-off” av markeringar i enkäten – Bilaga 1. 

I de frågebatterier som är delade i två moment (frekvens respektive grad av påverkan) - B3, B4 och B5 - 
summerades poängen från frågans första moment med den från frågans andra moment, och de med 
summa högre eller lika med fyra räknades som påverkade. Följaktligen krävdes att man antingen svarat 
att man påverkats ”ofta” eller att man påverkats ”ganska mycket” eller mycket” för att man skulle 
kategoriseras såsom påverkad.  

Samband mellan trafikbullerstörning och kön, ålder, tillgång till tyst plats utomhus i anslutning till 
bostaden (fråga A14b) och tysta rum i bostaden (fråga A14a), huskropp mm analyserades med Chi2-test 
efter kategorisering (t ex av ålder).  

Huskroppar delades in i följande kategorier:  

1: Klippan 1E och 1H, de höga husen inom område 1 i figur 1.  

2: A R Lorents gata 43-75 samt Klippan 1E, 1H, 1L och 1M, de låga husen inom Område 2, 
skyddade av avskärmande hus och belägna längre bort från Oskarsleden (se figur 1).   

En analys gjordes också för våningsplan och prevalens av störning från vägtrafikbuller inom gruppen 
som bodde i Område 1 (n=97).  

Analyserna gjordes i SAS. Deskriptiv statstik i form av frekvenser och medelvärden med 
konfidensintervall togs fram. Konfidensintervall för prevalenstal beräknades som om de 188 svarande 
utgjorde ett urval ur en mycket stor population, vilket är en approximation, då det rörde sig om ett 
urval av 188 av totalt 294. Korstabeller gjordes för att med Chi2-test analysera samband mellan olika 
riskfaktorer och störning från vägtrafikbuller, samt samband mellan störning och olika typer av 
sömnproblem. 
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Resultat 
Vad kännetecknar gruppen som svarat?
Följande gäller inom hela gruppen som svarat (n=188) se D i Figur 2. 
 
Tabell 2: Demografiska bakgrundskaraktäristika 
 
Medelålder 51 år (SD=15) 95% konf. int. 
Andel kvinnor 60% 51% - 66% 
Upplever god hälsa 87% 82% - 92% 
Universitet minst 3 år 41% 34% - 49% 
Gift/sambo 69% 65% - 78% 
Har barn 32% 26% - 39% 

 

Tabell 3: Sysselsättning 
 
Typ av sysselsättning Andel 95% konf. int. 
Arbetar heltid 65% 58% - 72% 
Eget eller delägt företag 13% 8% - 18% 
Ålderspensionär 10% 6% - 14% 
Studerar 7% 4% - 11% 
Sjukskriven/sjukpensionär 4% 2% - 7% 
Arbetssökande 2% 1% - 5% 

 

Tabell 4: Riskfaktorer 

Uppgiven riskfaktor Prevalens 95% konf. Int. 
Känslig för buller 33% 27% - 40% 
Känslig för damm 30% 23% - 36% 
Utsatts för buller i arbetet 26% 19% - 32% 
Jobbar/har jobbat natt/skift 7% 4% - 10% 

 

Som framgår av Tabell 2-4 är de som svarat alltså välmående och välutbildade. Var tredje uppger 
känslighet för buller.  

Vilka besvär och symtom har de boende? 
Tabell 5: Sömnproblem 

Typ av sömnproblem Prevalens 95% konf. Int. 
Vaknar på natten 52% 44% - 59% 
Har svårt att somna 16% 10% - 21% 
Oerhört/mycket trött på morgonen 15% 10% - 20% 
Tar över 30 min att somna 14% 9% - 19% 
Brukar sova dåligt 13% 8% - 18% 
Sömnproblem pga sjukdom 9% 4% - 13% 
Vaknar tidigt 7% 4% - 11% 
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Sammanfattningsvis sover de flesta av de som svarat bra, endast 13 % anger att de brukar sova dåligt. 
 
Tabell 6: Besvär och symtom  
Nedan visas andelen av alla svarande (D i Figur 2) som angett att de upplever olika typer av besvär och 
symtom ”Någon/några gånger i veckan” eller ”Varje dag”. De som svarat att de lider av följande 
”Sällan/aldrig” eller ”Någon/några gånger i månaden” har kategoriserats som icke drabbade.  

Typ av symtom Prevalens 95% konf. Int. 
Trötthet 28% 22% - 35% 
Stress 28% 22% - 35% 
Osällskaplighet 15% 10% - 20% 
Ilska, irritabilitet 15% 10% - 20% 
Oro, nervositet 14% 9% - 19% 
Nedstämdhet 11% 7% - 16% 
Magsmärta/obehag 8% 5% - 11% 
Huvudvärk 6% 4% - 10% 

 

Kraftig trötthet och stress upplevs av många minst en gång i veckan.  

Hur upplever de boende bostadsområdet? 
Nedanstående tabeller visar andelen som svarat ”Ja, instämmer helt” eller ”Instämmer delvis”. De som 
svarat ”Tar delvis avstånd” och ”Nej, tar helt avstånd” har kategoriserats som icke instämmande.  

Tabell 7: Positiva påståenden 

 Påstående Instämmer 95% konf. Int. 

Jag promenerar gärna i området 93% 89% - 97% 
Området känns tryggt dagtid 82% 77% - 88% 
Trafikmiljön är trygg och säker 71% 64% - 77% 
I utemiljön kan jag koppla av 71% 65% - 78% 
Utanför bostaden hörs naturljud 65% 58% - 72% 
Utemiljön är rofylld 64% 57% - 71% 
Tillräckligt med träd och buskar 63% 56% - 70% 
Gården/omgivningen är trivsam 63% 56% - 70% 
Utanför är ljudmiljön rogivande 56% 50% - 64% 
Trevliga soliga platser i området 54% 47% - 61% 
Området är tryggt kvällstid 48% 41% - 56% 
Tillräckligt med rabatter  44% 37% - 51% 
Tillräckligt med gräsytor 43% 36% - 51% 
Utomhus finns lekplatser 25% 19% - 31% 

 

Ca hälften tycker att ljudmiljön utomhus är rogivande, och 71% kan koppla av i utemiljön. 
Anmärkningsvärt är dock att endast 48% tycker att området är tryggt kvällstid. Endast 25% tycker att 
det finns tillräckligt med lekplatser i området.   
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Tabell 8: Negativa påståenden 

Påstående Instämmer 95% konf. Int. 
Utemiljön är mörk och illa upplyst 66% 60% - 73% 
Utemiljön är skräpig 64% 57% - 71% 
Området är nedslitet och fult 61% 54% - 68% 
Trafikljud dominerar utomhus 59% 52% - 66% 
För lite caféer etc i området 41% 34% - 48% 

 

59% har svarat att trafikljud dominerar utomhus. 

Hur upplever de boende bostaden? 
Nedanstående tabeller visar andelen som svarat ”Ja, instämmer helt” eller ”Instämmer delvis”. De som 
svarat ”Tar delvis avstånd” och ”Nej, tar helt avstånd” har kategoriserats som icke instämmande.  

Tabell 9: Påståenden om bostadsområdet 

Påstående Instämmer 95% konf. Int. 
Bostaden är trivsam 95% 93% - 97% 
Inne i bostaden finns tystnad 87% 82% - 92% 
Inomhus är ljudmiljön rogivande 84% 79% - 89% 
Inomhus hör jag oftast trafikljud 35% 28% - 41% 
    

Sammanfattningsvis upplever de som svarat alltså sina bostäder som trivsamma, men cirka en tredjedel 
hör oftast trafikljud inomhus.  

Av vad störs de boende? 
Nedanstående gäller de som svarat att de störs ”Ganska mycket”, ”Mycket” eller ”Oerhört mycket”. 
Övriga har svarat: ”Märker inte”, ”Märker men störs inte” eller ”Störs inte särskilt mycket”. 

Tabell 10: Olika källor till störning 

Typ av störning Prevalens 95% konf. Int. 
Buller från vägtrafik 36% 29% - 43% 
Avgaser från vägtrafik 23% 17% - 30% 
Missbrukare 16% 11% - 22% 
Buller från spårvagnstrafik 16% 10% - 21% 
Buller från fläktar/ventilation 15% 10% - 20% 
Vibrationer från vägtrafik 14% 9% - 19% 
Ljud från installationer 8% 5% - 12% 
Ljud från grannar 8% 5% - 12% 
Lukt från industri 7% 4% - 11% 
Buller från industri 4% 2% - 6% 
Buller från flyg 2% 1% - 3% 
Föroreningar från vedeldning 1% 1% -2% 
Buller från färjetrafik 1% 1% - 3% 
Buller från övrig båttrafik 0% 0% - 1% 
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Vägtrafiken med buller och avgaser är den främsta källan för störning bland de som svarat på enkäten. Värt att 
nämna är också att 16% uppgivit att de störs mycket av missbrukare i området. Ytterst få har angett att de 
störs av båttrafik.  

Vad får störningen för effekter? 
Följande tabeller visar prevalensen av olika effekter som trafikbuller ger inom gruppen som är störda av 
trafikbuller, (n=68), respektive inom hela gruppen av svarande (n=188), D i figur 2.  Effekterna presenteras i 
ordning av sjunkande prevalens.  

Tabell 11: Inomhus med stängt fönster, andel av de störda och andel av samtliga. 

Typ av störningseffekt 
Störda 
(n=68)   

Samtliga 
(n=188) 95% konf. Int. 

Kan inte ha sovrumsfönster öppet 69%   36% 26% - 45% 
Kan inte ha andra fönster öppna 62%   15% 7% - 23% 
Vila/avkoppling försvåras 29%   13% 9% - 17% 
Får sämre sömnkvalitet 29%   11% 6% - 16% 
Väcks 24%   10% 6% - 15% 
Har svårt att somna 18%   8% 5% - 13% 
Koncentrationen försvåras 18%   7% 4% - 12% 
Lyssnande på tv/radio försvåras 10%   3% 2% - 5% 
Samtal försvåras 8%   3% 2% - 5% 
Telefonsamtal försvåras 4%   2% 1% - 3% 

  

Den vanligaste effekten som störningen ger är att man inte kan ha fönster öppna. Ett antal effekter på vila, 
avkoppling och sömn uppges också av många.   

 
Tabell 12: Inomhus med öppet fönster, andel av de störda och andel av samtliga. 

Typ av störningseffekt 
Störda 
(n=68)   

Samtliga 
(n=188) 95% konf. Int. 

Vila/avkoppling försvåras 69%   30% 24% - 37% 
Har svårt att somna 62%   28% 22% - 37% 
Får sämre sömnkvalitet 59%   30% 24% - 37% 
Koncentrationen försvåras 56%   24% 18% - 30% 
Väcks 56%   27% 20% - 33% 
Lyssnande på tv/radio försvåras 50%   22% 16% - 28% 
Samtal försvåras 46%   19% 13% - 25% 
Telefonsamtal försvåras 43%   19% 13% - 24% 

 

Med öppet fönster blir samtliga störningseffekter betydligt vanligare, även de som är ovanliga med stängt 
fönster.  
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Tabell 13: Utomhus, andel av de störda och andel av samtliga. 

Typ av störningseffekt 
Störda 
(n=68)   

Samtliga 
(n=188) 95% konf. Int. 

Vila/avkoppling försvåras 60%   29% 23% - 36% 
Är mindre ofta utomhus 51%   24% 18% - 30% 
Samtal försvåras 37%   16% 11% - 21% 

  

En fjärdedel av samtliga svarande hindras att vara ute pga trafikbuller.  

Vilka störs mest? 
Nedanstående tabell visar prevalensen för bullerstörning inom olika grupper. Våning inom område 1 gäller om 
man bor på en våning högre än plan 5 inom gruppen som bor i de höga husen som utgör område 1 (n=97). 
Detta för att korrigera för avstånd till Oskarsleden. Skillnaden i störning mellan olika grupper testades med 
Chi-2 test.  

Tyst plats ute avser de som angett att de har tillgång till en uteplats i anslutning till sin bostad där man inte 
märker buller från väg-, spårvagns- eller båttrafik. Tysta rum avser de som angett att de har tillgång till minst 
ett rum i bostaden där man inte hör sådana ljud.  

Tabell 14: Vägtrafikbullerstörning inom olika grupper 

  
Antal Varav störda P-värde 

Kön män 78 38% 0,58 
(n=188) kvinnor 110 35% 

 
     Ålder ≤49 111 33% 0,28 
(n=188) ≥50 87 40% 

 
     Område (se Figur 1) 1 97 31% 0,12 
(n=188) 2 91 42% 

 
     Våning ≤5 126 36% 0,85 
(n=188) ≥6 62 37% 

 
     Våning inom område 1 ≤5 40 25% 0,29 
(n=97) ≥6 57 35% 

 
     Känslig för buller ja 63 51% 0,0031 
(n=188) nej 125 29% 

 
     Tyst plats ute ja 25 12% 0,0069 
(n=188) nej 163 40% 

 
     Tysta rum ja 141 28% 0,0001 
(n=188) nej 47 60% 
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Tre faktorer står alltså ut såsom signifikant samvarierande med störning från vägtrafikbuller: Uppgiven 
känslighet för buller, tillgång till tyst plats ute och tillgång till tysta rum i bostaden. Av de som uppger att de är 
känsliga för buller är fler störda av vägtrafikbuller. De som inte har tillgång till tysta rum eller tyst sida är också 
mer störda. Endast 25 personer (13 %) angav att de hade tillgång till tyst plats ute.  

En tendens ses till lägre prevalens för störning i Område 1 än i Område 2. Inom Område 1 störs de på högre 
våningsplan något mer än de på lägre våningsplan, men den skillnaden var inte statistiskt signifikant (p=0,12).  

Skillnaden i frekvens av störning från vägtrafikbuller mellan män och kvinnor var mycket liten och inte 
statistiskt signifikant. Äldre uppger något mer störning än yngre, men inte heller den skillnaden är statistiskt 
signifikant. 

Sover de som är störs av vägtrafikbuller sämre? 
Figur 3: Prevalensen av olika typer av sömnproblem hos de som störs respektive inte störs av vägtrafikbuller. 

 

I den gruppen som uppgivit att de störs ganska mycket, mycket eller oerhört mycket av trafikbuller drabbas 
fler av flera olika sömnproblem. I gruppen störda har fler svårt att somna, fler tar lång tid på sig att somna och 
fler uppger dålig sömnkvalitet. Dessa skillnader är höggradigt statistiskt signifikanta.  

Fler av de trafikbullerstörda är också mycket trötta på morgonen, och denna skillnad var nästan signifikant 
(p=0,05). Det finns också en tendens till att fler av de störda av vägtrafikbuller vaknar på natten. 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Nästan alla (95%) trivs i bostaden men cirka en tredjedel (36%) av de som svarat störs ganska mycket, mycket 
eller oerhört mycket av buller från vägtrafik och 23% stördes av avgaser. Vägtrafik var alltså den i särklass 
största källan till störning. Andra viktiga källor till störning var vibrationer från vägtrafik och buller från 
spårvagnstrafik. Även missbrukare störde många (17% störda) och enbart knappt hälften av de svarande 
upplevde att området var tryggt kvällstid.  

Den vanligaste effekten som störningen gav var att man inte kan ha fönster öppna. Det är ett nationellt 
hälsomål att svenskarna skall kunna sova med öppet fönster [7]. Effekter på sömn, vila och avkoppling var 
också vanliga. I gruppen störda av vägtrafikbuller svarade mer än dubbelt så många att de hade svårt att 
somna, var trötta på morgonen, somnade efter mer än 30 minuter eller brukade sova dåligt.   

De mest drabbade av störning från vägtrafikbuller var de som själva uppgivit känslighet för buller, samt de som 
angett att de saknade tyst plats utanför och tysta rum i bostaden. Det fanns också en tendens till att de som 
bodde i Område 1 var mindre störda än andra.  

Vi fann inga skillnader i prevalens av störning från vägtrafikbuller mellan män och kvinnor, eller mellan de 
yngre respektive äldre än 50 år.    

Den tendens som vi såg till mindre prevalens av störning i Område 1 skulle kunna bero på ett längre avstånd 
till Oskarsleden, med många avskärmande byggnader, men också på en rad andra faktorer. Här hade man till 
exempel tillgång till en innergård. I Område 1 rapporterade 18% att de hade tillgång till tyst plats ute, i 
Område 2 endast 8%.  

Jämförelser 
I Miljöhälsorapporten 2009 [1] rapporteras vilka ljudkällor som år 2007 stör svenskarna mest. Dessa siffror 
gällde vilka som stördes minst en gång varje vecka, till skillnad från våra resultat som gäller de som varit 
ganska mycket, mycket eller oerhört mycket störda. Om man ändå jämför proportionen mellan respektive 
störningskälla kan man få en viss uppfattning om det bostadsområde vi undersökt i förhållande till rikssnittet. 
Vägtrafikbuller störde år 2007 12% av svenskarna och grannar 9%. I vår undersökning var motsvarande siffror 
för vägtrafikbuller 36%, och 8% för ljud från grannar, alltså betydligt fler störda av trafikbuller. Vägtrafikbuller 
är alltså en betydligt viktigare störning i det område vi undersökt än i riket i stort. 

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 [1] finns uppgifter om hur många i landet som uppger att sömn och 
vila/avkoppling störs av trafikbuller. Här är urvalet slumpmässigt och inga data finns om bullernivåer. Andelen 
påverkade gäller också alla typer av trafikbuller, i motsats till vår undersökning där störningseffekterna avsåg 
endast vägtrafikbuller. Trots att vägtrafik är den störningskälla vars effekter dominerar på sömn och 
vila/avkoppling [1] kan man därför anta att siffrorna skulle bli något lägre i Miljöhälsorapporten om man 
efterfrågat effekter av enbart vägtrafikbuller.  

I Sverige 2006 störde trafikbuller varje vecka vila/avkoppling hos 6% och 4% blev varje vecka väckta av 
trafikbuller [1]. I Klippan i vår studie uppgav 13% att vägtrafikbuller störde vila/avkoppling ofta, ganska mycket 
eller mycket. 10% blev väckta av vägtrafikbuller ofta, eller stördes ganska mycket eller mycket av att bli väckta.  

I en studie inom forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa undersöktes hur hög 
störningsfrekvensen blev vid olika bullernivåer i bebyggelse med respektive utan tillgång till tyst sida 
(LAeq,24h<45dB på mest exponerad sida) [6]. Jämfört med denna studie visar våra resultat att andelen störda i 
Klippan (36%) motsvarar den andel störda som man fann vid ljudnivån 60-65 dB på mest exponerad sida.   
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Urval och bortfall 
Svarsfrekvensen är relativt hög (64%). Bland bortfallet är yngre män överrepresenterade, vilket är vanligt i 
enkätundersökningar. Bland männen var svarsfrekvensen 57% och bland kvinnor 70%. I den äldsta 
åldersgruppen var svarsfrekvensen högst, detta ser man också i andra undersökningar. Bortfallet är alltså 
jämförbart med det i andra studier.  

Validitet  

En undersöknings validitet gäller i huvudsak om man har lyckats mäta vad som varit avsett. Man skiljer ofta på 
yttre och inre validitet. Inre validitet avser tillförlitlighet gällande just det och den grupp man undersökt, och 
yttre validitet avser i vilken utsträckning resultat och slutsatser är generaliserbara.  

Våra resultat stämmer med det man sett i andra undersökningar. Detta stärker både den interna och den 
externa validiteten. Tysta rum och tyst sida (fastställd med beräkning/mätning av bullernivåer eller uppgiven i 
frågeformulär) har i flera studier visat sig samvariera kraftigt med graden av bullerstörning. Tidigare studier 
visar också att vägtrafikbuller försämrar sömnen såsom vi sett i vår undersökning [2,5,6].  

Reliabilitet  

Reliabilitet avser i det här fallet främst hur tillförlitligt vi har mätt de förhållanden som enkäten behandlar. 
Frågeformuläret och frågorna är mycket väl beprövade. Frågorna om allmän störning är ISO-standardiserade. 

Felkällor 
En viktig felkälla är bortfallet. Vi vet inte om detta har skett slumpmässigt eller om den gruppen skiljer sig från 
den som svarat på något viktigt sätt. Yngre män är ju underrepresenterade bland de svarande, men vi fann 
inga statistiskt signifikanta skillnader i störningsprevalens i förhållande till ålder eller kön.  

Vi har tyvärr inga data från mätning av buller, och kan därför kan vi inte utesluta att bortfallet skiljer sig från 
de svarande i exponeringsgrad. Om så är fallet skiljer sig antagligen även störningsprevalensen. Bortfallet är 
dock inte särskilt stort i förhållande till andra studier.  
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