Aktuellt på bullerområdet
Aktuella regeringsuppdrag
Flygbuller
Boverket och Naturvårdsverket har i uppdrag att till 30 april
2013 redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet
för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör
tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken
och plan- och bygglagen. Uppdragen finns angivna i respektive
myndighets regleringsbrev.
Industribuller
Genom regeringsbeslut 2013-01-24 har Boverket fått i uppdrag
att utarbeta vägledande underlag vid planering för och byggande
av bostäder inom områden som är utsatta för buller från
hamnar, industrier och annan liknande verksamhet. Vid samma
tillfälle fick Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta vägledning
om hur buller från miljöfarlig verksamhet kan hanteras vid
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
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Bullernätverket
Bullernätverket i Stockholms län är
ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket drivs gemensamt
av Länsstyrelsen i Stockholms län,
Stockholms läns landsting och
Stockholms stad.
Målet med nätverket är att öka den
regionala kompetensen inom
bullerområdet och att skapa
förutsättningar för att miljömålen
för buller ska uppnås. Nätverket
ska stimulera erfarenhetsutbyte
och utveckling av metoder för att
åtgärda bullerproblem samt bidra
till kunskapsspridning inom bulleroch ljudmiljöfrågor. Nätverket ska
vara ett forum som bidrar till
samarbete över yrkesgränser.
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Samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen
En särskild utredare har tillsatts för att se över hur samordningen
mellan lagstiftningarna i fråga om buller kan ökas. Syftet är att
underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta
miljöer (Kommittédirektiv 2013:5).
Studentbostäder
Boverket har fått i uppdrag att bl.a. se över det regelverk och de
vägledningar som påverkar byggandet av student- och
ungdomsbostäder. Buller är en av flera frågor som ska belysas i
uppdraget som ska redovisas 1 juli 2013.

www.bullernatverket.se

Naturvårdsverkets samordnings
uppdrag - nyheter
Sedan ett par år bedrivs ett nationellt samordningsarbete om
bullerfrågor. Syftet med samordningen är att identifiera och
beskriva målkonflikter – bland annat mellan olika myndigheters
uppdrag – samt att om möjligt lösa dessa. Samordningen ska
också bidra till att förbättra samverkan mellan de myndigheter
som arbetar med buller samt effektivisera, stärka och tydliggöra
bullerarbetet. Länsstyrelser och kommuner är viktiga målgrupper
för samordningen.
I nuläget finns sex stycken pågående arbetsgrupper. Tre
arbetsgrupper har avslutat sina uppdrag. I första hand ingår buller
från de olika trafikslagen, industrirelaterad verksamhet, vindkraft
samt fritidsaktiviteter utomhus.
De myndigheter som ingår i bullersamordningens styrgrupp är
Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Trafikverket,
Transportstyrelsen och en representant för länsstyrelserna.
Dessutom finns ett nätverk med ytterligare ett antal
myndigheter/organisationer. Mer info finns hos de medverkande
myndigheternas hemsidor.

City Hush
Sedan några år pågår ett EU-projekt ”CityHush”. Sju länder
och flera företag är engagerade i arbetet. Bland de svenska
representanterna finns Tyréns, NCC Roads, Stockholms
miljöförvaltning, trafikkontoret i Göteborg och KTH.
Syftet är att ta fram en handlingsplan för att kunna åtgärda
bullerproblemen och utveckla helhetslösningar som kan
minska buller i städer med upp till 10 decibel.
CityHush-projektet har studerat flera olika metoder för att
minska buller. Det har handlat om allt från tystgående bildäck
till nya typer av vägbeläggningar som påverkar ljudnivån. En
del har handlat om tysta zoner. Läs mer här.

Domar om buller
kv Plankan 24, Södermalm i Stockholm
Stockholms stad har tagit fram ett planförslag som innebär
nybyggnad av bostäder i en cirkulär byggnad om fem våningar i
mitten av en befintlig stor bostadsgård på Södermalm i
Stockholm. Detaljplanen överklagades av de boende till
Länsstyrelsen som i juni 2011 avslog överklagandena. Beslutet
överklagades till Mark- och miljödomstolen som i dom (P 392211) beslutat att upphäva planen. Domen har överklagats av
Stockholms stad.
kv Böljan 3 m fl i Helsingborg
Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad beslutade 2011 att anta
detaljplan för fastigheten Böljan 3 m.fl., Norr. Detaljplanen
medger att det uppförs två nya flerbostadshus med handel
och/eller kontor i entréplanet inom planområdet.
Antagandebeslutet överklagades till länsstyrelsen i Skåne län och
senare till mark- och miljödomstolen som beslutade att avslå
överklagandena. Mark- och miljööverdomstolen fastställde i dom
(P 1241-12) att detaljplanen ska upphävas.
Flygbuller i Linköping
Mark- och miljööverdomstolen har 2013-02-28 avgjort fyra
domar om bostadsbebyggelse och förskola i Linköping (P 294112, P 3664-12, P 3666-12, P 4259-12). I samtliga fyra ärenden
avslår domstolen överklagandena och finner att kommunens
beslut om detaljplan, bygglov, förhandsbesked står fast.

Miljöhälsorapport 2013
Miljöhälsorapport 2013 fokuserar på barns hälsa och ges ut av
Institutet för Miljömedicin. I rapporten följer man upp trender i
barns exponering och besvär till följd av buller mellan åren 2003
och 2011 och ger en sammanfattande riskbedömning av
problemets omfattning. Resultaten av rapporten kommer att
presenteras på ett miljömedicinskt möte på Karolinska Institutet i

maj. Delar av Miljöhälsorapport 2013, inklusive ett avsnitt om
buller, kommer även att ingå i Socialstyrelsens Barnrapport som
beräknas vara klar senast 1 april.

Ny kunskapssammanställning om buller
och hälsa
Institutet för Miljömedicin har på uppdrag från Naturvårdsverket
genomfört en granskning av kunskapsläget om trafik- respektive
industribuller och hälsa. Syftet med rapporten har varit att skapa
en vetenskaplig grund och ge vägledning för det framtida
bullerarbetet i Sverige. Målet var även att identifiera viktiga
kunskapsluckor och att sammanfatta de huvudsakliga behoven av
forskning. Rapporten publiceras under våren i Naturvårdsverkets
rapportserie.

13 kommuner genomför kartläggning
och åtgärdsprogram om buller
I enlighet med direktivet om omgivningsbuller (2002/49/EG) och
förordningen om omgivningsbuller (2004:675) ska i år 13
kommuner med mer än 100 000 invånare redovisa kartläggningar
och åtgärdsprogram. Mer information finns hos respektive
kommun samt på Naturvårdsverkets hemsida.

Noise mapping in the EU
Nyligen utkom boken ”Noise mapping in the EU”, som är en
omfattande beskrivning av tillvägagångssätt och tips om
kartläggning av buller enligt EU´s direktiv om omgivningsbuller.
http://www.crcpress.com/product/isbn/9780415585095
Boken finns att köpa hos bl.a. . Adlibris för 1205 kronor.

Seminarier
Regionala Miljödagen 18 april
Tema: Luft och Buller i vår växande storstadsregion
Tid: Torsdagen den 18 april, kl. 09:00-16:00
Plats: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Arrangör: Karolinska Institutet, Kommunförbundet Stockholms
län, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting
”Stockholmsregionen växer så det knakar. Att bygga tätt är rätt
säger vi, men vad får det för konsekvenser på luftkvaliteten och
bullernivåerna där vi bor och lever? Tema för årets regionala miljödag är
luft och buller, kopplat till vår hälsa. Åt vilket håll går utvecklingen i
regionen, vilka utredningar pågår och hur kan vi i regionen arbeta
gemensamt med de här frågorna? Vi får även en redovisning av hur luft
och buller hanteras inom trafikplaneringen och vilka hälsoeffekter de
kan leda till.”

Anmäl dig här:
http://www.tmr.sll.se/Vart-uppdrag/Kalendarium/Regionala-miljodagen2013/?v=register

