Nr 5, Maj 2014

Aktuellt på bullerområdet
Regeringsuppdrag
Vägledningar om industribuller
Boverket och Naturvårdsverket har gemensamt redovisat sina
regeringsuppdrag om vägledning för industri- och verksamhetsbuller. Samma ljudnivåer föreslås gälla som utgångspunkt vid både
planläggning av nya bostäder och tillsyn av buller i befintliga
bostäder.
Uppdragen redovisades till departementen 2014-04-28 i form av
utkast till vägledningar. De kommer att remitteras och färdigställas
efter riksdagens behandling av regeringens proposition
2013/14:128, se nedan.
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/Samordnad
e-ljudnivaer-fran-industribuller-vid-bade-planlaggning-och-tillsyn/
Regeringens proposition 2013/14:128
Regeringen beslutade i januari 2013 att en särskild utredare skulle
se över hur samordningen angående buller kan ökas mellan planoch bygglagen och miljöbalken. Hösten 2013 presenterade den sk
bullersamordningsutredningen två betänkanden som sedan
remissbehandlats.
Mot bakgrund av bullersamordningsutredningens förslag beslutade
regeringen den 20 mars 2014 om propositionen Samordnad
prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
(2013/14:128). I propositionen föreslår regeringen ändringar i
lagstiftningarna med syfte att få ett mer samordnat regelverk och
underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta
miljöer. Propositionen behandlas av riksdagen i slutet av juni.
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Samordnad-provningav-buller-e_H103128/

Detta är Bullernätverket
Bullernätverket i Stockholms län är
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landsting.
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förutsättningar för att miljömålen för
buller ska uppnås.
Nätverket ska stimulera
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metoder för att åtgärda
bullerproblem samt bidra till
kunskapsspridning inom buller- och
ljudmiljöfrågor. Nätverket ska också
vara ett forum som bidrar till
samarbete över yrkesgränser.
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Skärm vid Nynäsvägen
Stockholms stad har under våren slutfört arbetet med byggande av
bullerskärm vid Nynäsvägen i södra Stockholm. Nynäsvägen är en
av Sveriges mest trafikerade kommunala vägar. Satsningen följs
upp med beräkningar och mätningar av buller samt enkäter till
berörda boende både före och efter skärmens tillkomst. Resultaten
från uppföljningen kommer redovisas under 2014.

Kartläggning av antalet bullerutsatta
Naturvårdsverket har sedan 1992 med jämna mellanrum låtit
beräkna antalet bullerutsatta från vägtrafik vid bostaden. På
uppdrag av Naturvårdsverket har nu SWECO gjort en ny
kartläggning av antalet bullerutsatta från väg-, spår- och flygtrafik i
Sverige år 2011. Resultaten från sammanställningen har sedan
använts för att beräkna den samhällsekonomiska kostnaden för
buller.
Den 17 juni 2014 kommer Crispin Dickson från SWECO till
Naturvårdsverket för att berätta om resultaten.
Tid: 17 juni, kl. 09.30
Plats: Naturvårdsverket, rum Tyresta
(Obs. föredraget hålls på engelska)

Trafikförvaltningen – Riktlinje buller och
vibrationer
Trafikförvaltningen (SL) har tagit fram riktlinjer för buller och
vibrationer. I riktlinjerna beskrivs hur Trafikförvaltningen ska
arbeta för att uppnå målen för buller och vibrationer. Syftet är bl.a.
att ge vägledning internt, ge tydligt underlag till utvecklingsplaner,
skapa samsyn med myndigheter om tolkningar samt att beskriva
egenkontroll enligt miljöbalken.
Riktlinjerna finns att läsa på Bullernätverkets hemsida
http://www.bullernatverket.se/spartrafik/.

Landstingets projekt om harmonisering
av bullerkartläggningar i Stockholms län
Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Stockholms läns
landsting driver ett projekt som syftar till att kvalitetssäkra och
harmonisera bullerkartläggningar i Stockholms län. Målet är att
underlätta kommunernas lokala stadsbyggnadsplanering och
bullerskyddsarbete samt att förbättra jämförbarheten av bullerdata
regionalt.
Resultat från intervjuer med myndigheter och akustikkonsulter
samt från en webenkät till länets kommuner visar att det finns ett
stort stöd för harmonisering. För att uppnå bättre harmonisering bör
det tas fram en regional vägledning för hur kartläggningarna ska
genomföras. Det bör också ställas tydligare krav på indata till
beräkningsmodellerna samt på utformningen av bullerkartorna.
Läs en rapport från projektet här: http://www.slso.sll.se/camm

Domar om buller
Länsstyrelsen upphäver detaljplan för bostäder i Kristineberg
Husen som ingår i den aktuella planen kommer att byggas i ett
ovanligt bullerutsatt läge, med den hårt trafikerade
Drottningholmsvägen på 25 meters avstånd och cirka 70 meter till
Essingeleden. På dessa leder går även transporter med farligt gods.
Förutom trafikbuller ligger planen inom inflygningskorridoren för
Bromma flygplats.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/S
v/nyheter/2014/Krillans-krog-1-Upph-40412-8890-2013.pdf
Omläggning av busslinjer, M 7927:13
Miljönämnden i Landskrona kommun har förelagt Skånetrafiken att
lägga om busslinjer för att begränsa buller vid berörda bostäder.
Skånetrafiken har överklagat ärendet upp till mark- och
miljööverdomstolen som beslutat att avslå kommunens krav.
Motivet är att domstolen anser föreläggandet att lägga om
busslinjer är alltför ingripande.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-franMark--och-miljooverdomstolen/2014/M-7927-13/
Buller från vägtrafik, M 4030-13
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun har beslutat att
lämna ett klagomål på trafikbuller utan åtgärd. Frågan gäller buller
på uteplats. Ärendet har överklagats vidare till mark- och
miljööverdomstolen som beslutat yrkandet från den klagande som
innebär ytterligare bullerskyddsåtgärder. Med hänsyn till att i
nomhusmiljön åtgärdats, att de boende har tillgång till inglasad
altan samt mindre bullerutsatta ytor på övriga delar av tomten
anser domstolen att nyttan med en skärm inte står i rimlig
proportion till kostnaden.
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmil
jooverdomstolen/M%204030-13.pdf

Buller och hälsa
Flygbuller, BMI, bukomfång och diabetes
Män och kvinnor som bott nära Stockholm Arlanda flygplats under
en tioårsperiod ökade mer i bukomfång än personer som inte utsatts
för flygbuller – detta visar en ny studie från Institutet för
Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Tidigare forskning
har visat att buller kan orsaka stress och sömnstörningar, och båda
dessa tillstånd kan ge upphov till hälsoeffekter så som övervikt och
bukfetma.
Studien är den första som undersökt samband mellan flygbuller och
bukomfång samt övervikt och fynden måste därför tolkas med viss
försiktighet. Resultaten talar dock för att exponering för buller kan
ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt.
Läs studien i sin helhet här: http://ehp.niehs.nih.gov/1307115/
”Road traffic noise – factors modifying its relation to
annoyance and cardiovascular disease”
Den 11 juni framläggs en ny avhandling av Theo Bodin vid Lunds
Universitet i ämnet laboratoriemedicin med inriktning på yrkes-

och miljömedicin. Avhandlingen inkluderar studier om samband
mellan vägtrafikbuller, allmän störning och hjärt- och kärlsjukdom,
samt om faktorer som modifierar dessa samband.
Tid: 11 juni, kl. 13.00
Plats: Föreläsningssal 1, Centralblocket, Skånes
Universitetssjukhus, Lund
http://www.med.lu.se/kalendarium/140611_bodin/(offset)/30

Bullernätverkets kommande seminarier
5 november
REGERINGENS PROPOSITION 2013/14:128
Bullernätverket bjuder in planerare och miljöskyddshandläggare
i länets kommuner och andra som arbetar med buller till ett
heldagsseminarium om den nya Regeringspropositionen
”Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen”. Detaljerat program kommer på bullernätverkets
hemsida till hösten.
Tid: 5 november, kl. 9.00-16.00
Plats: Länsstyrelsen, Hantverkargatan 22, rum Murgrönan

