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Inledning
Malmö växer och har målsättningen att bli en hälsofrämjande kommun med en grön,
tät och nära tätort. Goda ljudmiljöer är en viktig del i den hållbara staden.
Detta är en plan för god ljudmiljö som innehåller strategier mot omgivningsbuller. Den
är framtagen i enlighet med EU:s bullerdirektiv och förordningen om
omgivningsbuller. Omgivningsbuller är i detta sammanhang buller från trafik och
industri. I Malmö är vägtrafiken den största källan till omgivningsbuller.
Vart femte år kartlägger Malmö stad omgivningsbuller och tar därefter fram ett
styrdokument för att minska exponeringen. De tidigare styrdokumenten kallades
Åtgärdsprogram mot buller. Denna tredje gång delas arbetet upp i ett kommunövergripande styrdokument med efterföljande handlingsplaner. På så vis följer planen
Malmö stads övriga styrdokument.
Arbetet för att minska utsläpp av, och exponering för, trafikbuller pågår i flera
sammanhang i staden. Utöver detta formuleras följande strategier i planen:
•

vi ska planera för god ljudmiljö i nybyggnation

•

arbeta för att minska buller från källan

•

och åtgärda för god ljudmiljö i befintliga miljöer.

Genomförandet ska ske inom ramen för nämndernas uppdrag. Planen är avsedd att
fungera som vägledning och stöd i nämndernas arbete.
Analyser utifrån den senaste kartläggningen och en kunskapssammanställning finns
tillgängliga för tjänstepersoner och andra intresserade.
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Utgångspunkter
Plan för god ljudmiljö i Malmö är ett strategiskt dokument. Planen
samlar och konkretiserar kommunens mål för god ljudmiljö och
pekar ut en riktning för arbetet. I detta kapitel beskrivs hur planen
knyter an till lagstiftning och till mål på lokal, nationell samt
internationell nivå.
Planen är upprättad av Malmö stad i enlighet med förordning för omgivningsbuller
(SFS 2004:675). Förordningen utgör en förlängning av det europeiska direktivet
2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Enligt direktivet
ska kommuner med fler än 100 000 invånare kartlägga omgivningsbuller, och
fastställa ett åtgärdsprogram, vart femte år. Planen är också upprättad i enlighet med
miljöbalkens femte kapitel om miljökvalitetsnormer. Den största källan till
omgivningsbuller i Malmö är trafiken; främst vägtrafiken, men även järnvägstrafiken.
Omgivningsbuller kan också komma från industrier och flygtrafik.
Utifrån Malmö stads kartläggning av omgivningsbuller har mål för stadens arbete för
en god ljudmiljö sammanställts i denna plan. Planens mål uppnås i genomförande av
nämndernas handlingsplaner.

Malmö stads
kartläggning

• Kartläggning av buller från tågtrafik, vägtrafik och CMP
• Bräkning av bullerexponerade Malmöbor vid bostad.
• Godkänns av Miljönämnden och redovisas till
Naturvårdsverket.

Analys och
kunskapsunderlag

• Kunskapssammanställning om omgivningsbuller,
hälsa och samhällsutveckling.
• Analyser utifrån kartläggningen

Plan för god
ljudmiljö i Malmö

• Mål och strategier för Malmö stads
arbete mot omgivningsbuller
• Antas av Kommunfullmäktige och
redovisas till Naturvårdsverket.

Handlingsplan

• Respektive nämnds
beskrivning av åtgärd,
effekt, budget samt
projektledare.
• Följs upp årligen.
• Antas av respektive nämnd.

Malmö stads arbete i enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
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Malmö stads kartläggning av buller från väg- och spårtrafik 2017, malmo.se

Kartläggning av omgivningsbuller

Malmö stad gjorde sin tredje kartläggning av omgivningsbuller år 2017. Förutom buller
från väg- och spårtrafik, har buller från hamnverksamheten Copenhagen Malmö Port
(CMP) kartlagts. Hamnen har tillkommit i kartläggningen eftersom verksamheten från
och med 2017 omfattas av EU:s bullerdirektiv.
Kartläggningarna visar ett nuläge över bullernivån från vägtrafik, tågtrafik och CMP.
Förutom CMP har Malmö 55 tillståndspliktiga verksamheter och industrier, så kallade
A- och B-verksamheter. Dessa verksamheter omfattas inte av kraven på kartläggning,
men Malmö stad har visualiserat hur det skulle låta om dessa 55 verksamheter
utnyttjade respektive verksamhetstillstånds bullervillkor till fullo. Denna visualisering
är ett verktyg i stadsplaneringen.
Analys och kunskapsunderlag

Som stöd för tjänstepersoner inom kommunen finns analyser och kunskapsunderlag.
I underlaget beskrivs bakgrunden till den här planen: vikten av en bra ljudmiljö för
hälsa, inlärning och rekreation. Där presenteras också resultaten från den senaste
kartläggningen av trafikbuller, hur många boende som exponeras för höga
trafikbullernivåer, hur ljudmiljön ser ut för våra barn i förskola samt skola och hur det
egentligen låter i våra parker. Underlaget innehåller även en sammanställning av
bullerexponeringens
samhällsekonomiska
kostnader
och
bulleråtgärders
samhällsekonomiska nyttor.
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Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

Planen är framtagen av en arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter från
fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Malmö
stad. Planens syfte är att negativ hälsopåverkan från omgivningsbuller ska minska, både
i den befintliga och den växande staden. Malmö stad har tidigare tagit fram
Åtgärdsprogram mot buller 2009–2013 och Åtgärdsprogram mot buller 2014–2018. Arbetet
har denna gång delats upp i dels ett kommunövergripande styrdokument och dels i
åtföljande handlingsplaner. I styrdokumentet formuleras de gemensamma mål och
strategier som lägger grunden för ett systematiskt och kontinuerligt arbete.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller fokuserar planen främst på
trafikbuller, vilken är den bullerkälla som flest människor exponeras för som bor och
vistas i Malmö. Planen belyser, men innefattar inte, det arbete som pågår för god
ljudmiljö i andra beslutade dokument och verksamheter, så som elektrifiering av
stadsbuss och satsningar inom gång, cykel och kollektivtrafik
Bulleremissioner från tillståndspliktiga industriers verksamheter regleras i
verksamhetens miljötillstånd. Tillståndspliktiga verksamheter kontrollerar årligen att
de följer villkoren och redovisar detta till tillsynsmyndigheten.
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska ett styrdokument som reglerar
omgivningsbuller antas av kommunen vart femte år. Malmö stads plan gäller 2020–
2028, vilket innebär under innevarande och kommande femårsperiod.
Planen i ett större sammanhang

Förutom att uppfylla gällande lagstiftning är planen en del av Malmö stads
övergripande arbete för hållbar stadsutveckling och en naturlig del av ett större
målarbete:
•

Agenda 2030, De globala målen för hållbar utveckling - Hållbara städer

•

Sveriges miljömål – God bebyggd miljö

•

Malmö stads budget med kommunfullmäktigemål

•

Översiktsplan för Malmö

•

Miljöprogram för Malmö stad

•

Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan

•

Utredningsuppdrag med utgångspunkt i Malmökommissionen slutrapport
Malmös väg mot en hållbar framtid
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Vilken betydelse har stadens
ljudmiljö för Malmöbornas
välfärd?
Buller definieras ofta som oönskat ljud. Vad som upplevs som buller
kan variera beroende på vem du frågar. Men även om vi mentalt kan
vänja oss vid visst buller så reagerar kroppen omedvetet.
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller
indirekt. Det finns flera faktorer i människors boende- och vistelsemiljöer som kan
påverka hälsan, varav trafikbuller är en.
Forskning visar att buller har effekter på människors hälsa på såväl individnivå som på
folkhälsan. Hur störande ett ljud uppfattas beror inte bara på hur högt ljudet är. Ljudets
karaktär, hur länge störningen pågår och vilken bullerkällan är, spelar roll för hur
störande ljudet upplevs.
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Foto: IBL Bildbyrå

Sova gott
Du behöver kunna sova gott för att må bra i kropp och knopp. Under sömnen
återhämtar vi oss fysiskt och psykiskt. Sömnstörningar är en av de allvarligaste
effekterna av omgivningsbuller. Därför behöver andelen Malmöbor som har god
ljudmiljö inomhus öka.
När vi sover kan vi stänga ögonen - men inte våra öron. Under sömnen ska vår hjärna
få vila och kroppens system få återhämta sig. Buller kan göra det svårt att somna, kan
väcka oss när vi sover och kan få oss att sova oroligt. Då återhämtar sig varken hjärnan
eller kroppen så som vi behöver.
Efter korta perioder av sömnstörningar kan vi uppleva trötthet, nedstämdhet,
olustkänsla och minskad prestationsförmåga. Långvariga bullerstörningar kan leda till
allvarliga kroppsliga sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdom.1

1 WHO,

Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)
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Barn, äldre och personer med hörselnedsättning är några av de känsligaste grupperna
för bullerstörningar. Barn tillbringar en stor del av sin tid i bostadsområdet, förskolan
och skolan. Ett barns uppväxttid går - sett i ett samhällsplaneringsperspektiv - mycket
fort. Den tid som behövs för att planera för en bostadsmiljö, en säkrare trafiklösning
eller åtgärder för att minska buller kan tidsmässigt vara en stor del av ett barns
barndom.
För den som är trångbodd kan behovet av lugna och tystare miljöer vara ännu viktigare,
men svårare att hitta. Trångboddheten har ökat i Malmö de senaste 20 åren. I Malmö
ökade antal barn som lever extremt trångbott från ca 6 700 barn år 2016 till fler än 7
300 barn år 2018. De platser där många Malmöbor lever trångbott sammanfaller till
viss del med bullerutsatta områden.
Trafikbuller är den största bullerstörningen i Malmö. 1997 blev Infrastrukturproposition 1996/97:53 normerande för planering och reglering av trafikbuller vid
bostäder. Majoriteten av Malmös bostadshus är byggda före detta år och dämpar
buller mindre än nyare bostadshus. Antalet Malmöbor som utsätts för höga
bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad har minskat sedan 2008. Detta är en mycket
positiv utveckling. Trots detta har 106 000 Malmöbor höga bullernivåer vid sin bostad
på grund av vägtrafik och 9 500 på grund av spårtrafik.

Bra att veta
Antalet Malmöbor utsatta för höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad har minskat sedan 2008. En av
anledningarna till detta är att hastigheterna sänkts i stora delar av kommunen från 50 km/tim till 40
km/tim.
Trots detta har 106 000 Malmöbor höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad. Detta innebär att de har
55 dBA ekvivalent eller mer vid bostadens fasad.2
Dessutom har 9 500 Malmöbor höga bullernivåer från tågtrafik vid sin bostad. Detta innebär att de har 60
dBA ekvivalent eller mer vid bostadens fasad.3

2 Vid

prövning i svenska domstolar har en god ljudmiljö i fråga om trafikbuller vid bebyggelse planerad och byggd före 2015
ansetts motsvara de riktvärden som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
3 Vid prövning i svenska domstolar har en god ljudmiljö i fråga om trafikbuller vid bebyggelse planerad och byggd före 2015
ansetts motsvara de riktvärden som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
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Lära sig
Barn tillbringar en stor del av sin barndom i bostadsområdet, skolan och förskolan.
Barn vistas så väl inomhus som utomhus vid skol- och förskolor. Bullerexponering
kan leda till nedsatt inlärnings- och prestationsförmåga. En bullerutsatt skolgård
inverkar inte bara på inlärning och talförståelse utan hindrar även barnens
återhämtning under raster. Buller kan göra det svårt att uppfatta tal, störa
koncentrationen och öka stressnivån. Bullerutsatta miljöer är även mindre attraktiva
att vistas på, vilket i sin tur påverkar hur mycket barnen rör på sig.
Barn som har hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter samt barn med annat
modersmål än det de lyssnar på är de som påverkas mest.4

4 Folkhälsomyndigheten,

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer, 2019
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2019 gick fler än 21 900 barn i förskola och fler än 38 300 barn i grundskola (inklusive
förskoleklass) i Malmö. Sedan 2018 har hastigheten sänkts vid samtliga grundskolor i
Malmö från 40 km/h till 30 km/h, vilket bedöms ha bidragit till något lägre
trafikbullernivåer vid skolgårdar. Men fortfarande har många förskolor och
grundskolor höga nivåer av trafikbuller vid sin utemiljö. En anledning till detta är att
många skolor och förskolor ligger nära gator med mycket trafik och att utemiljön i
vissa fall är placerad så att den exponeras av trafikbuller. Det krävs inte så mycket
trafik, vid en förskola eller en skola, för att delar av uteytorna ska få en ljudnivå som
överskrider 55 dBA.

Bra att veta
232 av 292* förskolor och 89 av 115 skolor bedöms ha en god ljudmiljö utomhus. Vid dessa verksamheter
är bullernivån från vägtrafik lägre än 55 dBA ekvivalent vid 80% eller mer av ytan.
*Av 319 förskolor har analyser kunnat utföras på 292.
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Plats för återhämtning
Parker och rekreationsområden fungerar som andningshål i en stimmig stadsmiljö.
Vistelse i naturmiljöer minskar stressnivån, sänker blodtrycket och ger återhämtning.
Buller har motsatt effekt.
En rofylld plats5 är inte nödvändigtvis helt tyst. Vid en rofylld plats är störningen från
buller dock så pass låg att andra mer avkopplande ljud hörs istället - fågelsång, vinden
i träden, fötterna mot grusgången eller ett samtal.
För att en plats ska upplevas som rofylld behöver den även vara fri från nedskräpning,
upplevas som trygg och ha inslag av vegetation eller vatten. Rofyllda platser i

5

Inom planering av rekreativa miljöer diskuteras att platsen behöver uppfylla olika kriterier för att användas och uppskattas av
oss människor. Exempelvis har A-M och P Grahn i sin rapport Grönstrukturens betydelse för användningen (1995) definierat åtta
viktiga karaktärer – varav rofylldhet är en.
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stadsmiljön har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, men en stor
del av Malmös parker och rekreationsområden är bullerutsatta.
De befintliga parkernas betydelse kommer att öka när staden förtätas. Översiktsplan
för Malmö (2018) fastställer att stadsplaneringen ska främja, bevara och öka antalet
platser med låg bullernivå.
Trafikbullernivån i parker, rekreationsområden och på begravningsplatser har
analyserats utifrån en storleksuppdelning som även har använts i den så kallade
grönmodellen. Grönmodellen används inom Malmös gröna och blå planering.
Analysen visar att flertalet av Malmös parker, rekreationsområden och
begravningsplatser har höga bullernivåer från väg- och tågtrafik.

Bra att veta
En studie vid Sveriges lantbruksuniversitet visade att fågelsång kan öka människors trivsel i stadsmiljöer.
Samtidigt visar andra studier att just trafikbuller kan minska förekomsten av fågelliv.

En analys6 av Malmös parker och rekreativa miljöer visar att en god ljudmiljö uppnås vid:
•
•

76 av 115 medelstora (1-5ha) parker och begravningsplatser
(trafikbullernivån är lägre än 55 dBA ekvivalent på minst 80 % av ytan)
21 av 54 större (>5ha) parker, rekreationsområden, begravningsplatser
(trafikbullernivån är lägre än 50 dBA ekvivalent på minst 80 % av ytan)

6 Baserad

på uppdelning av ytor enligt Malmö stads grönmodellen samt rekommenderade trafikbullernivåer från
Naturvårdsverket
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Planens långsiktiga mål och
indikatorer
Inriktningsmålen är planens långsiktiga mål. Dessa specificeras i
resultatmål och följs upp med indikatorer.
Inriktningsmål

Planens inriktningsmål anger kommunens övergripande viljeriktning i arbetet för en
god ljudmiljö. Plan för god ljudmiljö har tre inriktningsmål.

Planens inriktningsmål
1.

I Malmö ska du kunna sova gott. Fler Malmöbor ska ha god ljudmiljö inomhus.

2.

I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor och
grundskolor ska ha en god ljudmiljö utomhus.

3.

I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker och
rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.

Planens inriktningsmål är en del av en större målkedja:
Agenda 2030 De globala målen för hållbar utveckling, mål 11 Hållbara städer.
Sveriges miljömål - God bebyggd miljö
Malmö stads budget

Resultatmål

Inriktningsmålens viljeriktning konkretiseras i planens resultatmål. I senare kapitel
beskrivs planens resultatmål. En eller flera nämnder kan vara ansvariga för att
uppfylla ett resultatmål då en eller flera nämnden kan ha rådighet över åtgärder som
leder till att resultatmålet uppnås.

Plan för god ljudmiljö i Malmö

15

Indikatorer

Planens indikatorer är ett mått som beskriver utvecklingen av ljudmiljön i våra
bostäder, skolor och parker. De är formulerade utifrån de analyser som vart femte år
görs av kartläggningen av omgivningsbuller. Indikatorerna fångar upp effekterna av
genomförandet av Plan för god ljudmiljö i Malmö – men även effekten av andra
kommunala planer och processer samt yttre faktorer som kommunen inte styr över.
Inriktningsmål

I Malmö ska du kunna sova gott. Fler Malmöbor ska ha god ljudmiljö inomhus.

Beskrivning

Under planperioden ska andelen Malmöbor som har en god ljudmiljö inomhus i
sina bostäder öka.

Indikatorer7

Antal Malmöbor som bor i hus byggda innan 2015 med högre än 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsfasaden där det inte genomförts fönsteråtgärder.
Antal Malmöbor som beräknas ha 30 dBA ekvivalent trafikbullernivå, eller lägre,
inomhus.

Inriktningsmål

Beskrivning

I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor
och
grundskolor ska ha en god ljudmiljö utomhus.
Under planperioden ska andelen befintliga skolor och förskolor med en god
ljudmiljö utomhus öka.

Indikator8

Antal förskolor och skolor med lägre än 55 dBA dygnsmedelvärde och 70 dBA
maximalnivå på 80 procent eller mer av uteytan.

Inriktningsmål

I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker
och rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.

Beskrivning

Under planperioden ska andelen vistelsemiljöer, så som parker och
rekreationsområden, som har en god ljudmiljö öka.

Indikatorer9

Antal parker om 1–5 hektar med 55 dBA ekvivalent eller lägre, på 80 procent eller
mer av parkens yta.
Antal parker större än 5 hektar med 50 dBA ekvivalent eller lägre, på 80 procent
eller mer av parkens yta.
Antal rekreativa platser större än 1 hektar med 45 dBA ekvivalent eller lägre, på
80 procent eller mer av platsens yta.

7

Vid prövning i svenska domstolar har en god ljudmiljö i fråga om trafikbuller vid bebyggelse planerad och byggd före 2015
ansetts motsvara de riktvärden som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasaden och 30 dBA ekvivalent trafikbullernivå inomhus. Även Folkhälsomyndigheten anger 30 dBA ekvivalent ljudnivå
som en god ljudmiljö i bostäder. Vid byggnader som uppförts efter år 2015, i enlighet med trafikbullerförordningen 2015:216,
bedöms en god ljudmiljö kunna uppnås även vid högre trafikbullernivåer vid bostadsfasaden än 55 dBA.

8

I aktuella och historiska vägledningar från Naturvårdsverket, Boverket, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden finns
kopplingar till ”infrastrukturpropositionens” 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA utomhus. I flera vägledningar finns arealkrav
om cirka 80–85% av ytan.

9

En rofylld plats är inte nödvändigtvis helt tyst. På en rofylld plats med bra ljudmiljö är störningen från buller så pass låg att
andra mer avkopplande ljud hörs istället. De bästa ljudmiljöerna i parker som anses rimliga att kunna uppnå i en tätort är enligt
Naturvårdsverkets vägledningar 45–55 dBA.
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Strategier och resultatmål för att nå
de långsiktiga målen
Vi ska planera för god ljudmiljö i nybyggnation och åtgärda för god
ljudmiljö i befintliga miljöer. Genomförandet ska ske inom ramen för
nämndernas uppdrag.
Planens tre inriktningsmål preciseras i detta kapitel genom resultatmål. Resultatmålen
har formulerats med utgångspunkt från följande strategier:
•
•
•

Stadsplanering
Åtgärder vid bullerkällan
Bullerskydd av prioriterade miljöer

Plan för god ljudmiljö i Malmö
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Flödeskapacitet/timme och ytkrav per person för olika trafikslag.
Källa: TÖI, Norges Transportökonomiska Institutt

Stadsplanering
Att tidigt planera för goda ljudmiljöer är det mest effektiva sättet att minska
bullerstörning, både kostnadsmässigt och ljudmässigt.
Stadsplaneringens syfte är att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Vid
planering och byggande läggs grunden för en ljudmiljö som kommer vara rådande
under lång tid framöver. Malmö stad ska bygga nytt med goda ljudmiljöer. Därför
behöver buller och ljudmiljö finnas med tidigt i planeringen och i samtliga
planeringsled.
I en tät stad som Malmö, med strategier om att växa i första hand genom förtätning,
behöver ny bebyggelse ofta anpassas till en befintlig bullerproblematik. Vid planering
för och byggande av bostäder är omsorgen om människors hälsa en viktig
utgångspunkt. Bra och effektiva lösningar för att uppnå riktvärden och allmänna råd
för trafikbuller vid nya bostäder, förskolor, skolor, parker och rekreationsområden
skapar mervärde för området. Lösningarna behöver avvägas mot andra behov i
planeringen såsom trygghet och barriärer.
Det offentliga rummet med parker, torg, gator och platser är till för alla. Planeringen
av Malmös framtida trafikmiljö ska sträva efter att staden ska vara en attraktiv miljö att
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leva i, både för de som väljer att bo i eller pendlar in till Malmö. Transportsystemet är
en integrerad del av den blandade staden. För att ta ett helhetsgrepp om trafik, i en
växande och tätare stad, har Malmö stad tagit fram en Trafik- och Mobilitetsplan
(TROMP).
Trafiken är den bullerkälla i Malmö som påverkar flest människor. Men vid
stadsplanering behöver samtliga källor till omgivningsbuller beaktas: vägtrafik,
spårtrafik, flygtrafik och industrier. Tillståndspliktiga verksamheter har miljötillstånd
för sin verksamhet som innehåller bullervillkor. Då staden växer och vill exploatera
och förtäta i närheten av en industri, behöver stadsplaneringen förhålla sig till dessa
tillstånd.
Trafikbuller vid bostadshus planerade och byggda efter 2015 regleras i lagstiftning.
Trafikbuller vid förskolor och skolor planerade och byggda efter 2017 regleras i
vägledning. Buller från industri regleras i verksamhetstillstånd samt myndigheters
vägledningar.

Inriktningsmål 1

I Malmö ska du kunna sova gott. Fler Malmöbor ska ha god ljudmiljö inomhus.

Inriktningsmål 2

I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor och
grundskolor ska ha en god ljudmiljö utomhus.

Resultatmål

Utmaningar kring ljudmiljö är tydligt kopplad till Malmö Översiktsplan och
planprocessen som helhet.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden

Malmö stads tillämpning av allmänna råd och lagkrav om omgivningsbuller är
transparent, lättillgänglig och samordnad.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden och
Stadsbyggnadsnämnden

Malmö stad har tagit fram målbilder och genomfört scenarioanalyser för ljudmiljön
i staden.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden

Tjänstepersoner inom Malmö stad har tillgång till lättillgänglig information om
verktyg och metodik för att möjliggöra en god ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden
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Inriktningsmål 3

I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker och
rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.

Resultatmål

Utmaningar kring ljudmiljö är tydligt kopplad till Malmö Översiktsplan och
planprocessen som helhet.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden
Rofyllda platser är kartlagda, tillgängliga och strategiskt bevarade i
stadsplaneringen.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden
Nyanlagda parker och rekreationsområden på allmän platsmark är planerade för
en god ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska
nämnden
Tjänstepersoner inom Malmö stad har tillgång till lättillgänglig information om
verktyg och metodik för att möjliggöra en god ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden

Bra att veta
Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och planeringen av infrastrukturen. Kommunen är även
väghållare för kommunala vägar. infrastruktur. Tillsammans med Skånetrafiken planeras kollektivtrafiken.
För bostäder planerade efter 2015 finns lagstadgade riktvärden.
För förskole- och skolgårdar finns vägledande riktvärden från Naturvårdsverket för trafikbuller.
Industribuller regleras i verksamhetstillstånd samt Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar.

Andra styrdokument som bidrar till god ljudmiljö i stadsplaneringen:
Malmö stads Översiktsplan 2018
”Områden med låga bullernivåer är sällsynta och behöver bli fler”
Malmö stads Trafik och mobilitetsplan 2016
”Gång, cykel och kollektivtrafik är det självklara valet för de som bor, arbetar eller
vistas i Malmö. Detta utgör tillsammans med effektiva godstransporter och en
miljöanpassad biltrafik grunden i den täta och hållbara stadens transportsystem. Ett
transportsystem anpassat till människan och för staden.”
Kollektivtrafikens trepartssamverkan – Malmö stad, Region Skåne, bussoperatör
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Foto: Jens Lennartsson

Minska trafikbuller från källan
Att minska utsläppet från bullerkällan är en effektiv strategi både kostnadsmässigt och
ljudmässigt. Fler Malmöbor får en bättre ljudmiljö för en mindre kostnad än att anlägga
skyddsåtgärder.
Källan till vägtrafikbuller är fordonet (motor och däck) samt vägbeläggning (däck mot
vägytan). Det finns olika sätt att minska buller vid källan. Fördelen med en sådan åtgärd
är att alla som potentiellt skulle utsättas för bullret skyddas på en och samma gång.
Detta istället för platsspecifika skyddsåtgärder.
Malmös växande befolkning gör att vi behöver fortsätta att aktivt arbeta med buller
från vägfordonen. Målet i Trafik- och mobilitetsplanen är att andelen resor med personbil
ska minska – men i samband med en befolkningsökning kan detta innebära att antalet
resor med personbil inte minskar.
Resor med tåg och buss ökar varje år och kommer fortsätta att öka i takt med ökad
befolkning och in- och utpendling. Malmö genomför stora satsningar inom
kollektivtrafiken så som öppningen för persontrafik på Kontinentalbanan, den så
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kallade Malmöpendeln, och införandet av eldriven stadsbuss. De kommande 15–20
åren kommer satsningarna fortsätta med elektrifiering av ytterligare stadsbusslinjer och
utbyggnad av cykelbanor. Syftet med Storstadspaketet är att öka möjligheten till
bostadsbyggande i kommunen genom en utbyggnad av infrastruktur.
Kollektivtrafikens kapacitet kommer att öka, samtidigt som stadsbussnätet blir mer
miljövänligt gällande energi, luftföroreningar och buller. Bussar drivna på el bullrar
mindre än bussar med förbränningsmotor. Elektrifierade fordon, bussar som bilar, är
dock inte hela lösningen då bullret från däck och väg, inte motorn, dominerar i högre
hastigheter.
Regionbusstrafik ingår än så länge inte i satsningar kring elektrifiering. Fram till dess
att det finns en heltäckande eldrift av busstrafiken kommer Skånetrafiken arbeta aktivt
med att kontrollera regionbussarnas bullerprestanda och säkerställa att
certifieringsvärden för buller upprätthålls. Skånetrafiken ställer i trafikupphandlingar
krav på bullerprestanda vid bussanskaffningar och kräver årliga mätningar för att
säkerställa att kraven uppfylls.
Trafiken, främst vägtrafiken, är den bullerkälla i Malmö som påverkar flest människor.
Som väghållare och planläggare av infrastruktur fokuserar kommunen på att uppnå en
minskning av buller från dessa källor. Tillståndspliktiga verksamheter redovisar årligen
att de inte överskrider de bullervillkor för industribuller som de innehar.
Genomförandet av åtgärder för att minska vägtrafikbuller är ett pågående arbete i
Malmö stad med mål och strategier beslutade inom även andra styrdokument än i
denna plan. Därmed följs målen nedan upp genom uppföljning av respektive
styrdokument.

Inriktningsmål 1

I Malmö ska du kunna sova gott. Fler Malmöbor ska ha god ljudmiljö inomhus.

Inriktningsmål 2

I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor och
grundskolor ska ha en god ljudmiljö utomhus.

Inriktningsmål 3

I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker och
rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.

Resultatmål

Stadsbusstrafiken i Malmö är tystare. Malmö stad tillsammans med Skånetrafiken
elektrifierar stadsbusstrafiken.
Storstadspaketet
Regionbusstrafiken till och från Malmö stad är tystare. Skånetrafiken arbetar kontinuerligt
med att minska regionbusstrafikens utsläpp av luftföroreningar och buller.
Styrdokument: Miljö- och hållbarhetsprogram för Skånetrafiken 2016–2025.
Tystare, renare och klimatsmartare trafikslag prioriteras framför andra.
Styrdokument: Malmö stads trafik- och mobilitetsplan 2016.
Malmös vägar är tystare. Kontinuerligt underhåll av beläggningen på de vägar där
kommunen är väghållare minskar bullernivåerna.
Styrdokument: Malmö stads beläggningsprogram.
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Bra att veta
Kommunen är även väghållare för kommunala vägar och ansvarar för planering av infrastruktur.
Tillsammans med Skånetrafiken planeras kollektivtrafiken.

Andra styrdokument som bidrar till att minska trafikbuller från källan:
Värdeprogram för Storstadspaket 2019
”I den attraktiva, gröna och myllrande staden står livskvalité, hälsa och välbefinnande i
centrum. (…) Luften är ren och med tystare fordon hålls bullernivåerna låga utmed de
gröna gaturummen.”
Malmö stads Trafik och mobilitetsplan 2016
”Målbilderna om förändrade färdmedel och en generell minskning av biltrafik i Malmö
kommer även vara betydande för att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och riktvärden
för buller ska nås”
Skånetrafiken har som mål i sitt Miljö- och hållbarhetsprogram 2016–2025 att
”Buller från den allmänna kollektivtrafiken skall minska” Detta ska ske genom att
samtliga fordon vid driftstagande ska uppfylla certifieringsvärden avseende buller och
genom ett bullerprogram för löpande fordonskontroll.
Malmö stads Beläggningsprogram
planerar löpande underhåll av beläggningen på de vägar där Malmö stad är väghållare.
Underhållen beläggning samt ny beläggning med mindre stenstorlek leder till mindre
bulleremissioner.

Följ arbetet med Storstadspaketet på malmo.se och läs mer om Skånetrafikens arbete i Miljö- och
hållbarhetsprogram för Skånetrafiken 2016–2025
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Skydda från trafikbuller
Att bullerskydda i befintliga miljöer är den dyraste och minst effektiva strategin för att
skapa goda ljudmiljöer. Men i miljöer med väldigt hög bullernivå, mycket trafik och
där trafikregleringsmässiga lösningar inte når tillräcklig bullerdämpning kan
bullerskydd ändå vara det mest lämpliga.
En del av den befintliga bebyggelsen och utemiljön i Malmö är väldigt bullerexponerad.
Det kan dels vara längs större trafikleder där det är stor mängd trafik i högra
hastigheter, eller i tät stadsmiljö där trafiken är nära fasaden.
Vid planering av nya bostäder, förskolor och skolor samt anläggande av parker och
rekreationsområden hanteras behov av bullerskydd i detaljplan och bygglov. När
staden förtätas kan ny byggnation fungera som bullerskydd till befintlig. Nyare hus
byggs med mer bullerdämpande fasad än befintlig ofta har.
Trafiken, främst vägtrafiken, är den bullerkälla i Malmö som påverkar flest människor.
Kommunen har - tillsammans med andra aktörer – ett ansvar att vidta åtgärder för att
hantera vägtrafikbuller.
Malmö stad har sedan länge ett bullerskyddsbidrag som fastighetsägare till
flerfamiljshus eller villor kan söka. Bidraget går till att skydda inomhusmiljön i
befintliga bostäder - vilket i detta sammanhang är hus byggda före 1997. Fasadåtgärder,
så som fönster- och ventilationsåtgärder, är de vanligaste åtgärderna.
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Bullerdämpande skärmar kan vara en bra lösning längs större trafikleder och där
många bor. Det kan krävas en kombination av lösningar, såsom både skärm och
fasadåtgärder, om det är många våningar på huset. Även i tät stadsmiljö kan det vara
lämpligt med skärm samt vid bullerskydd av skolors eller förskolors utemiljö.
I takt med att städer förtätas ökar behovet av att hitta bullerskyddande lösningar för
en tät stadsmiljö. Malmö stad ska testa nya lösningar så som låga växtbeklädda
bullerskärmar, olika höjdsättningar av mjukgjord mark och andra produkter och
lösningar som kan komma att utvecklas.

Inriktningsmål 1

I Malmö ska du kunna sova gott. Fler Malmöbor ska ha god ljudmiljö inomhus.

Resultatmål

Malmö stad stödjer fastighetsägare som bullerskyddar Malmöbors inomhusmiljö.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Tekniska nämnden

Behov av bullerskydd är utrett där många Malmöbor exponeras för höga
trafikbullernivåer i sin bostad. Idéstudier är framtagna för några av de bullerskydd
som kan tillföra mest nytta för Malmöborna.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Tekniska nämnden

Bullerskärmar på allmän platsmark är underhållna på ett sådant sätt att den
bullerdämpande effekten är optimerad.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Tekniska nämnden

Inriktningsmål 2

I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor
och grundskolor ska ha en god ljudmiljö utomhus.

Resultatmål

En ansvars och finansieringsmodell för bullerskyddande åtgärder vid stadens
förskolor och skolor är framtagen. Nämnd med ansvar att uppfylla målet:
Miljönämnden
Bullerskydd finns vid de förskolor och skolor som är mest bullerexponerade i sin
utemiljö. Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Enligt utredning ovan
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Inriktningsmål 3

I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker och
rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.

Resultatmål

Nya metoder och produkter för bullerskyddande åtgärder för park- och
vistelsemiljöer i tät stadsmiljö testas och utvärderas. Nämnder med ansvar att
uppfylla målet: Miljönämnden och Tekniska nämnden

Bra att veta
För bullerskydd vid spår i Malmö ansvarar Trafikverket och Svedab. Både Citytunneln och
Kontinentalbanan har bullervillkor i sina miljödomar som följs upp genom tillsyn av Miljöförvaltningen. Vid
Kontinentalbanan kommer bullerskydd utökas till senast 2021 för att klara villkoren. Buller från trafik på
Citytunnelns förbindelsespår följs upp inom spårets kontrollprogram.
Verksamheter med miljötillstånd redovisar årligen att de inte överskrider dess bullervilkor för
industribuller.

Prioritering av bullerskyddsåtgärder
Till skillnad från åtgärder som minskar buller från källan, så utförs skyddsåtgärder vid enskilda platser och
för definierade mottagare. Prioriterade miljöer är bostäder i första hand, förskolors och skolors utemiljö i
andra hand och parker och rekreativa platser i tredje hand. Åtgärder ska prioriteras vid höga bullernivåer
och där åtgärden kommer göra det bättre för många. Åtgärder ska ta i beaktan kommande
exploateringsplaner i nära framtid.
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Hur ska planen genomföras och
följas upp?
Planen är avsedd att fungera som vägledning och stöd för
nämndernas arbete.

Nämndernas ansvarsområden: trafikbuller och övrigt omgivningsbuller

Resultatmålen i planen är formulerade för respektive nämnd utifrån den nämndens
ansvar och befogenheter.
Miljönämnden (MN) är en självständig myndighet med särskilda tillsynsuppgifter inom
miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Nämnden har även ansvar för strategiskt
och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens
miljöarbete för en hållbar utveckling.
Stadsbyggnadsnämnden (SBN) ansvarar bland annat för att bereda, besluta och
genomföra tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen. Detta inkluderar framtagandet
av översiktsplan, detaljplaner och handläggning av bygglovsärenden.
Tekniska nämnden (TN) är bland annat Malmö stads väghållare och ansvarar för
trafikens infrastruktur och kommunens intressen beträffande kollektivtrafikfrågor.
Nämnden är även ägare och förvaltare av allmän platsmark så som parker och torg,
samt upplåter kommunal mark. Nämnden ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna.
Spårhållarens ansvar

Förutom några industrispår ägs och drivs spåren i kommunen av Trafikverket och
Svedab. Åtgärder för järnvägsbuller finns med i Trafikverkets åtgärdsprogram enligt
förordningen om omgivningsbuller och behandlas inte i Malmö stads plan. Samtliga spår
som ägs och drivs av Trafikverket och Svedab i Malmö stad anses vara ny eller
väsentligt ombyggd infrastruktur. Flera av dessa omfattas av miljötillstånd med
villkor om minskning av buller vid källan samt skyddsåtgärder.
Handlingsplan

Respektive nämnd tar fram, samt beslutar om, åtgärder för att uppnå de resultatmål
nämnden ansvarar för. Flera åtgärder kan planeras under ett och samma resultatmål
och flera nämnder kan ha separata åtgärder under ett och samma resultatmål.
Tekniska nämnden
sammanställning.

redovisar

nämndernas

separata

handlingsplaner

i

en

Utöver nämndernas separata handlingsplaner ska den ansvars- och finansieringsmodell som beskrivs på sid 25 i planen behandlas i kommunfullmäktige.
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Detta för att säkerställa att beslut om åtgärder förankras avseenden fördelningen av
kostnader.
Vid framtagande av handlingsplan ska sakområden prioriteras i följande ordning:
1. Inomhusmiljö i bostäder.
2. Förskolors och skolors utemiljö.
3. Parker och rekreativa områden nära trafikleder.
När Malmö stad investerar i bullerskyddsåtgärder på allmän plats ska det beaktas om
åtgärden kan främja jämlikhet i hälsa och därmed social hållbarhet. Detta innebär att
faktorer förutom bullerexponering ska beaktas. Dessa kan vara befolkningstäthet,
trångboddhet, låg tillgång till lugna grönområden, låg folkhälsa i relation till andra
områden.
Avvikelse kan göras om åtgärder för en förbättrad ljudmiljö kan ske i samverkan med
andra åtgärder för ökade synergieffekter så som trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet. Vid åtgärder ska exploateringsplaner i nära framtid och infrastruktursatsningar beaktas.
Inför val av produkter och metoder ska klimatpåverkan av de olika alternativen
utvärderas och vara en del av beslutsunderlaget för produkt och metod.
Uppföljning av handlingsplan

Respektive nämnd följer årligen upp resultatmålen genom nämndens åtaganden i
handlingsplanen. Tekniska nämnden ansvarar för att årligen sammanställa
nämndernas arbete med att förverkliga planen.
Uppföljning av indikatorer

Uppföljning av indikatorerna sker vart femte år i samband med nya kartläggningar av
omgivningsbuller. Varje år görs en översiktlig bedömning av indikatorerna utifrån
uppföljningen av nämndernas handlingsplaner.
Planperiod

Denna plan gäller under 2020–2028. En ny kartläggning av omgivningsbuller kommer
i enlighet med förordningen om omgivningsbuller färdigställas efter fem år, det vill
säga 2022. Vid behov aktualiseras planen efter kartläggningen.
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Konsekvenser och målkonflikter
Genomförandet av planen kräver resurser inom förvaltningarna.
Planen kan därför bara genomföras i den takt som respektive nämnds
budget tillåter och med de prioriteringar som respektive nämnd gör.
Social hållbarhet

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterade i sitt arbete att det finns
tydliga hälsoskillnader mellan olika grupper inom Malmös befolkning.10 Ett exempel
som tas upp i rapporten är skillnaden i hälsa mellan människor i olika boendemiljöer.
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller
indirekt. Det finns flera faktorer i människors boendemiljöer som kan påverka hälsan
varav trafikbuller är en. Eftersom det finns skillnad i bullernivåer mellan olika platser
i staden är vissa områden, och därmed vissa Malmöbor, mer bullerutsatta än andra.
Dessa områden har ofta även sämre tillgång till lugna gröna miljöer.

Hälsans bestämningsfaktorer. Dessa är de faktorer som påverkar folkhälsan direkt och indirekt.
Illustration: Botkyrka kommun Källa: Dahlgren och Whitehead (1991).

Så som illustrationen visar bygger individens hälsa och folkhälsan på flera olika lager
av bestämningsfaktorer. En del är högst individuella (de inre lagren i illustrationen).
Men de yttre lagren är de som skapas av samhällsstrukturer, både politiska beslut samt
investeringar och fysisk utformning. Här har Malmö stad en viktig roll och möjlighet
att påverka faktorer för Malmöbornas hälsa. I kommunens ansvar för den fysiska
planeringen innefattas ansvaret för hur den fysiska utformningen påverkar
Malmöbornas hälsa.

10 Malmös

väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa, 2013, Kommission för ett socialt hållbart Malmö
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Jämställdhet

Män och kvinnor bor i samma utsträckning i olika områden i Malmö. Det vill säga det
finns inga områden i Malmö där det bor en stor majoritet män eller kvinnor. Därmed
är män och kvinnor i samma utsträckning utsatta, eller inte utsatta, för trafikbuller vid
sina bostäder. I det fall det finns jämställdhetsaspekter av trafikbuller i andra miljöer
än bostaden har inte studerats.
Barnperspektivet

Barnperspektivet är beaktat i planen. Barn tillhör de grupper som är känsligast för
bullerstörning och barn tillbringar en stor del av sin barndom i bostaden, skolan och
förskolan. Forskning har visat på samband mellan bullerexponering och nedsatt
prestationsförmåga i tankekrävande uppgifter, vilket kan bero på att bullret distraherar,
minskar förmågan att uppfatta tal, ökar stressnivån och orsakar trötthet. Mest påverkas
uppmärksamhet, förmåga till problemlösning, minnesförmåga och läsinlärning. Barns
inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas. Boendemiljöer där många
människor, och därav många barn, är exponerade för vägtrafikbuller samt utemiljöer i
förskola och skola prioriteras i denna plan.
Trygghet

Trygghetsfrågor måste hanteras när planen förverkligas. Åtgärder så som
bullerskärmar kan riskera att stänga in vissa gaturum och platser. I det fall en
bullerskärm uppförs utan att ta hänsyn till andra aspekter kan åtgärden skapa
barriärer i stadsmiljön och en upplevelse av otrygghet. Därmed behöver åtgärder
anpassas efter platsens förutsättningar.
Övrig miljöpåverkan

Dagens trafik och fordon leder inte bara till buller utan också till luftföroreningar,
utsläpp till vattendrag och klimatpåverkan. Vägtrafik tar även mycket yta i anspråk.
Stora andelar hårdgjord mark försämrar exempelvis vattenupptag vid stora skyfall.
Arbetet mot bullerstörning från vägtrafik har goda möjligheter att även förbättra
andra miljö- och hälsoaspekter av trafik.
Exempelvis kan åtgärder som minskar buller från källan även vara åtgärder som
gynnar trafikens, mobilitetens och infrastrukturens övriga miljöpåverkan, såsom
eldrivna fordon och mindre andel personbilstrafik.
Åtgärder så som bullerskärmar kan riskera att stänga in vissa gaturum och platser. I det
fall en bullerskärm uppförs utan att ta hänsyn till andra aspekter kan åtgärden leda till
sämre luftkvalitet i ett stängt gaturum. I avvägningen om en bullerskärm kan leda till
negativa konsekvenser så som de som exemplifieras ovan behöver dock bullrets
negativa påverkan på människors, i synnerhet barns hälsa väga som en likvärdig faktor.
Förbättrad mobilitet å sin sida så som busskörfält och cykelbanor i centrala Malmö kan
leda till att annan vägtrafik koncentreras kring andra gator. Detta kan leda till en ökad
bullerproblematik och ökade luftföroreningar vid dessa stråk istället. Ur
bullerskyddssynpunkt finns det fördelar med att kunna koncentrera
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bullerskyddsåtgärder längs vissa stråk. Ur lufthänseende är det svårare att koncentrera
åtgärder på samma vis.
Samhällsekonomi

Malmö stad har låtit utföra en samhällsekonomisk beräkning11 på vad trafikbuller från
väg och tåg kostar samhället per år. Beräkningarna utgår ifrån hur många boende som
har en viss trafikbullernivå vid sin bostad.
Metoden12 utgår ifrån två värderingar av samhällskostnader för trafikbuller. Den ena
är bullerutsattas betalningsvilja för att minska bullerstörningarna, vilken skattas som
fastighetsprisstudier. Den andra delen består av värdet av hälsoeffekterna av
trafikbuller. I denna del ingår även det produktionsbortfall och vårdkostnader som
hälsoeffekterna av trafikbuller medför. Värderingen inkluderar både bullernivå vid
fasad samt en beräknad inomhusnivå.
2017-års trafikbullernivåer vid bostäder i Malmö från väg- och järnvägstrafik beräknas
medföra en samhällskostnad på 1 600–1 800 miljoner kr per år. Antalet Malmöbor
som exponeras för höga bullernivåer från vägtrafik har minskat sedan 2012. Ändå
skattas samhällskostnaden vara högre än 2012. Detta beror på förändringar i modellen
som har gjorts i takt med att kunskapen om hur buller påverkar hälsan har ökat.
Denna samhällsekonomiska beräkning innefattar bara bostadsmiljöer. Ännu finns
ingen bra metod för att värdera kostnader för störningar i förskole- och skolmiljö samt
parkmiljöer.
Kostnad och nytta

För att värdera samhällsekonomisk nytta av bullerskyddsåtgärder kan en bedömning
göras i Trafikverkets verktyg Väg-Buse (version 4.1.). Med denna beräkningsmodell
går det att värdera åtgärder i bostadsmiljöer – men inte åtgärder vid förskolor, skolor
eller vid parker och rekreationsområden. Olika bostadsmiljöer kan behöva olika
bullerskyddsåtgärder. När åtgärder i kommande handlingsplaner tas fram kan den
samhällsekonomiska lönsamheten beräknas.

11 PM

Samhällsekonomi trafikbuller, 2018, Tyréns AB på uppdrag av Malmö stad
som används är ASEK version 6.1 som tagits fram av Trafikverket

12 Metoden
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Begreppsförklaring buller
Buller definieras som oönskat ljud.
Ljudstyrka mäts i decibel, dB. Ljud inom de frekvenser som kan höras av människan brukar beskrivas som
A-vägd ljudnivå dBA.
Decibelskalan är logaritmisk. En förändring av ljudnivån med 8–10 dBA upplevs som en fördubbling eller
en halvering av bullret. En fördubbling eller en halvering av ett trafikflöde ger ungefär 3 dBA skillnad i
ekvivalent ljudnivå. Den minsta förändring som kan uppfattas av människan är 2–3 dBA.
Omgivningsbuller är i detta sammanhang buller från väg-, spår- och flygtrafik samt industribuller.
Ekvivalent ljudnivå är ett medelvärde av en ljudnivå under en viss tid, exempelvis under ett dygn. För
trafikbuller avses ett årsmedeldygn.
Maximal ljudnivå innebär den högsta ljudnivån som uppstår under en viss tid och av en enstaka händelse.
Vid beräkning av trafikbuller avses med maximal ljudnivå den högsta nivån som uppstår när ett fordon
passerar.
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