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Buller definieras som oönskat ljud och 
är en av de miljöstörningar som dagli-
gen drabbar flest antal göteborgare. Den 
dominerande bullerkällan i Göteborg är 
trafikbuller från statlig och kommunal 
infrastruktur (väg och spår) och de flesta 
bullerutsatta invånarna bor utmed de 
större lederna, vid kollektivtrafikstråk 
eller i de centrala delarna av Göteborg. I 
Göteborg beräknas omkring 100 000 bo-
ende vara utsatta för trafikbuller vid sin 
bostad som överskrider det nationella 
riktvärdet 55 dBA1 som dygnsmedel-
värde, varav omkring 70 000 utsätts för 
bullernivåer över 60 dBA. Cirka 30 pro-
cent av göteborgarna besväras av buller 
minst en gång per vecka i eller i närhe-
ten av sin bostad. 

Buller är också mer än en upplevd stör-
ning. Buller kan leda till försämrad sömn, 
minskad möjlighet till vila och förmågan 
att tolka och förstå tal, så kallad talmas-
kering, också utan att vi upplever att vi 
störs. Det finns vetenskapliga bevis för 
att buller kan leda till hjärt- och kärl-
sjukdomar om vi vistas i bullriga miljöer 
under lång tid.

Varför ett åtgärds-
program mot buller?
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I Göteborg beräknas omkring 
100 000 boende vara utsatta 
för trafikbuller vid sin bostad 
som överskrider det nationella 
riktvärdet 55 dBA.

Göteborgs höga tillväxtmål (150 000 
fler boende till 2035) och ambitionen 
att förtäta staden innebär att det inte är 
självklart att färre kommer att utsättas 
för buller. För att kunna förtäta staden 
krävs att stor hänsyn tas till omgivnings-
buller och dess påverkan på människors 
hälsa både i och vid bostäder, vid för-
skolor och skolor samt i rekreationsom-
råden. Det största behovet av åtgärder 
krävs i befintliga miljöer där bullersitua-
tionen försämrats som en del av stadens 
tillväxt och ökad trafik. 

Göteborgs Stad är skyldig att ha en aktu-
ell bullerkartläggning samt ett åtgärds-
program för att minska omgivningsbull-
rets negativa hälsoeffekter. Detta enligt 
förordningen om omgivningsbuller 
(SFS 2004:675) som är en implemen-
tering i svensk lagstiftning av ett EG-
direktiv om omgivningsbuller. 

Åtgärdsprogrammen ska beskriva verk-
samheter och områden som behöver för-
bättras samt problem som bedöms vara 
prioriterade och kriterierna för hur dessa 
valts ut. I programmet ska det ingå en 

långsiktig strategi för hantering av bul-
ler samt en beskrivning av de buller-
minskande åtgärder som planeras och 
som ska vidtas under de kommande fem 
åren. 

Både kartläggning och åtgärdsprogram 
ska enligt förordningen ses över och 
omarbetas minst vart femte år och redo-
visas till Naturvårdsverket. Åtgärdspro-
grammet mot buller 2014-2018 ersätter 
tidigare åtgärdsprogram 2009-2013.

1 Decibel A är en enhet på ljudtrycksnivå som är anpassad för att efterlikna människoörats känslighet.
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Långsiktig strategi  
– goda ljudmiljöer i göteborg
Göteborgs höga tillväxtmål (150 000 
fler boende till 2035) och ambitionen 
att förtäta staden innebär att det inte är 
självklart att färre kommer att utsättas 
för buller. För att kunna förtäta sta-
den krävs att stor hänsyn tas till om-
givningsbuller och dess påverkan på 
människors hälsa. Det största behovet 
av åtgärder krävs i befintliga miljöer 
där bullersituationen försämrats som 
en del av stadens tillväxt och ökad 
trafik.

I Göteborgs Stad ska ambitionen vara 
att genom ett systematiskt arbete ta 
hänsyn till goda ljudmiljöer som finns 
eller som kan skapas i eller nära bo-
staden, så som grönytor, förskolor och 
skolor, innergårdar och stadskvarter. 
God ljudmiljö i en stadsmiljö innebär 
att buller inte stör sömn och vila i bo-
staden eller dagliga sysselsättningar. 
Det finns platser utomhus för åter-
hämtning och rekreation i närheten 
av bostaden, där tystnaden känns och 
bidraget av trafikbuller är så pass lågt, 

att ljud som hör platsen till och som 
vi upplever som positiva kan få domi-
nera. På så sätt kan Göteborg erbjuda 
en attraktiv stadsmiljö för människor 
att leva och vistas i utan negativ häl-
sopåverkan från buller. 

Inriktning 2014–2018
Syftet och målsättningen med åtgärds-
programmet mot buller 2014–2018 är 
att minska omgivningsbullrets negativa 
påverkan på hälsan genom att ge göte-
borgarna tillgång till en god ljudmiljö 
inomhus såväl som utomhus. Program-
met tar ett helhetsgrepp på stadens bul-
lerproblematik och strävar mot att skapa 
goda ljudmiljöer i staden, men också 
att förbättra kunskapen om buller inom 
staden. I åtgärdsprogrammet anges de 
specifika åtgärder som identifierats för 
att skapa en bättre ljudmiljö i Göteborg. 
Åtgärdsprogrammet ska också bidra till 
att delmålet God ljudmiljö till stadens 
lokala miljökvalitetsmål God bebyggd 
miljö kan nås till 2020. Programmet be-

handlar prioriteringar och förslag på åt-
gärder som ska vidtas under 2014-2018. 
Det ger också förslag på hur ansvaret 
för genomförandet ska fördelas, när åt-
gärder behöver vara genomförda samt 
även, om så varit möjligt, kostnader för 
åtgärderna.

Syftet och målsättningen med 
åtgärdsprogrammet mot bul-
ler 2014–2018 är att minska 
omgivningsbullrets negativa 
påverkan på hälsan genom 
att ge göteborgarna tillgång 
till en god ljudmiljö inomhus 
såväl som utomhus.
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Åtgärdsprogrammets roll  
i stadens miljöarbete

Miljökvalitetsmålet  
– God bebyggd miljö
Den målformulering som tydligast ang-
er förutsättningarna för arbetet med bul-
ler i befintliga miljöer är miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö som fastställer 
att den bebyggda miljön ska bidra till en 
god livsmiljö där resurser nyttjas på ett 
hållbart sätt. Ur ett Göteborgsperspektiv 
handlar det om att skapa en stad med en 
god och hälsosam livsmiljö. Till målet 
om en god bebyggd miljö hör delmålet 
God ljudmiljö. Den övergripande mål-
formuleringen anger att invånarna ska 
ha tillgång till en god ljudmiljö ute och 
inne. Därtill har delmålet konkretiserats 
till tre målformuleringar för bostäder, 
förskolor och skolor samt parker och 
grönområden. 

Två av de konkretiserade målen handlar 
om bullernivåer på specifika och rela-
tivt avgränsade områden, förskolor och 
grundskolor samt parker och grönom-
råden. Åtgärdsprogrammet innehåller 
två åtgärdsområden som syftar till att nå 
miljömålen.

Det konkretiserade målet som rör expo-
neringen för buller vid bostäder handlar 
om ljudnivån vid fasad och innebär att 
vi behöver sänka ljudnivå till under 60 
dBA för ytterligare 18 000 göteborgare 
till år 2020. För att nå detta mål krävs 
att åtgärder genomförs som minskar 
trafikens totala bulleralstring med nå-
gon eller ett par decibel (då de bostäder 

Åtgärdsprogrammet är tänkt att fungera som ett paraply för åtgärder som i direkt mening har som mål att minska bullernivåerna 
eller begränsa dess effekter på människors hälsa. Främst rör åtgärdsprogrammet därför bulleråtgärder i den befintliga miljön samt 
tillsyns- och samordningsåtgärder i bullerfrågan, se även ”Översikt Åtgärdsprogrammet” nedan.

som har en ljudnivå precis över 60 dBA 
kommer att få sänkta nivåer). Detta ar-
bete kommer att bli en stor utmaning för 
staden som kräver exempelvis hastig-
hetssänkningar, trafikreglerande åtgär-
der och beteendepåverkande åtgärder. 
Denna typ av åtgärder ingår inte på ett 
generellt plan i åtgärdsprogrammet mot 
buller, se avsnitt avgränsning.

Programmet innehåller ett åtgärdsom-
råde för bullerskyddsåtgärder i bostads-
områden som syftar till att skapa en 
tydligare prioritering och att intensifiera 
takten i åtgärdsarbetet för de mest bul-
lerutsatta bostäderna. Åtgärdsområdet 
kommer att kunna bidra till att nå målet 
om bullerexponering vid bostäder.

Konkretiserade mål för God ljudmiljö

Boendemiljö Minst 90 procent av Göteborgs invånare har senast år 
2020 en ljudnivå utomhus vid bostad som understiger 
60 dBA dygnsekvivalentnivå vid utsatt fasad.

Förskolor och grundskolor Minst 95 procent av stadens förskolor och grundskolor 
har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55 dBA 
dygnsekvivalentnivå.

Parker och grönområden Samtliga stadsparker har senast år 2020 nivåer som 
ligger under 50 dBA dygnsekvivalentnivå på större de-
len av parkytan.

Målkonflikt
Ambitionen att förtäta staden genom att 
bygga bostäder centralt nära god kollek-
tivtrafik och bygga ut kollektivtrafiken 
för att kunna nå målet om det hållbara 
resandet innebär en målkonflikt med 
delmålet God ljudmiljö. Nya bostäder 
kommer bland annat att uppföras där 
ljudnivån utomhus överstiger 60 dBA 
ekvivalentnivå vid fasad. Kollektivtra-
fiken bör gå i anslutning till bostäder 
och arbetsplatser för att den ska vara ett 
verkligt alternativ till bilen, vilket ökar 
buller vid bostäder. För att mildra mål-
konflikten är trafikreglerande åtgärder 
som minskar bulleralstringen och åtgär-
der som reducerar buller från kollektiv-
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trafiken nödvändiga. Åtgärdsprogram-
met innehåller därför ett åtgärdsområde 
om att reducera buller från buss och 
spårvagn. Vid nyplanering av bostäder 
krävs dessutom att staden hanterar bul-
lerfrågan i ett helhetsperspektiv för att 
skapa goda ljudmiljöer såväl inomhus 
som utomhus, exempelvis genom an-
passade huskonstruktioner och kompen-
sationsåtgärder, vilket är inriktningen i 
framtagandet av den nya bullerpolicyn i 
staden. 

Andra strategier som  
påverkar ljudmiljön
Flera strategiska dokument påverkar 
och tangerar även mål och åtgärder som 
finns för omgivningsbuller. I staden på-
går flera strategiska uppdrag som har 
långsiktig stadsutveckling i fokus och 
som kommer att påverka bullersituatio-
nen i Göteborg. 

Tre av dessa uppdrag är Strategi för ut-
byggnadsplanering1, Trafikstrategi för 
en nära storstad2, Grönstrategi för en tät 
och grön stad3 som alla tar sikte på hur 
Göteborg kan utvecklas de närmaste 20 
åren. Målen är att hitta de framtida in-
satser som bäst gynnar utvecklingen av 
staden för boende, näringsliv som besö-
kare. Trafikens miljöpåverkan ska mins-
ka, såväl som biltrafiken till förmån för 
gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Göte-
borg ska förbli och ytterligare utvecklas 
till en stad med stora gröna kvaliteter 
samtidigt som vi bygger staden tätare.

Översikt åtgärdsprogrammet

De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet utgår från delmålet ”God ljudmiljö i stadens miljökvalitetsmål 
 – God bebyggd miljö” och behandlar främst bulleråtgärder i befintliga miljöer och miljöövervakning, men till 
viss del även bulleraspekter vid nyplanering. I åtgärdsprogrammet tillkommer också olika typer av tillsyns-, 
samverkans- och utredningsåtgärder som behöver genomföras för att staden ska kunna arbeta strukturerat med 
bullerfrågan.

I schemat redovisas också ett urval av andra program och strategiska dokument som kan påverka bullerutbred-
ningen. Dessa dokument har inte som huvudsyfte att förbättra ljudmiljön men innefattar åtgärder som kan leda 
till att så sker.

Stadens miljöprogram föreslår åtgärder 
inom de områden som kräver ytterliga-
re insatser för att nå stadens miljömål. 
Miljöprogrammet föreslår åtgärder som 
bland annat bidrar till att sänka bulle-
ralstringen och därmed ökar möjlighe-
terna att begränsa bullrets påverkan på 
människors hälsa. Dessa åtgärder finns 
sammanställda i miljöprogrammet, se 
beskrivning av delmål 33 ”God ljud-
miljö”. Åtgärder som har störst bety-
delse för att sänka bulleremissionerna 
är de som syftar till att öka det hållbara 
resandet, däribland hastighetsreglerande 
åtgärder samt åtgärder som syftar till att 
minska bil- och lastbilstrafiken till för-
del för cykel-, gång- och kollektivtrafik. 
Att genomföra åtgärderna i åtgärdspro-
grammet mot buller är också en åtgärd i 
miljöprogrammet.

Med hjälp av stadens bullerpolicy kan 
staden säkra att bullerfrågan behand-
las, inte bara i och invid den enskilda 
bostaden, utan också för ljudmiljöerna 
i bostadens närhet. Helhetsperspektivet 
av ljudmiljöer blir en viktig komponent 
i en stad som strävar efter att skapa en 
blandad bebyggelsestruktur och ett rikt 
stadsliv.

 I staden pågår flera strategiska 
uppdrag som har långsiktig 
stadsutveckling i fokus och 
som kommer att påverka  
bullersituationen i Göteborg. 

ÅTGÄRDSPROGRAM MOT BULLER

NYPLANERING BULLERÖVERVAKNING BEFINTLIGA MILJÖER

Byggnadsnämnden Miljö- och  
klimatnämnden

Miljö- och  
klimatnämnden

Park- och  
naturnämnden Trafiknämnden

Bullerpolicy Kartläggning
beräkningar Tillsyn Parker och

grönområden
Buss och  
spårvagn

GIS-verktyg
analyser

Bostads-
områden

Mätningar Skärmar och
vallar

Samordning Förskolor

GÖTEBORGS STADS LOKALA MILJÖKVALITETSMÅL GOD BEBYGGD MILJÖ
God ljudmiljö

1  Strategi för utbyggnadsplanering: Antogs av byggnadsnämnden 2014-01-14. 
2 Trafikstrategi för en nära storstad: Antogs av trafiknämnden 2014-02-16.  
3 Grönstrategi för en tät och grön stad: Antogs av park- och naturnämnden 2014-02-10

ÖVERSIKTSPLAN FÖR  
GÖTEBORG

• Strategi för  
utbyggnadsplanering

• Trafikstrategi för en nära 
storstad

• Grönstrategi för en tät 
och grön stad

GÖTEBORGS STADS
MILJÖPROGRAM

KLIMATSTRATEGI

MILJÖPROGRAM 
FÖR TRAFIKEN



1313

Ramen för åtgärdsprogrammet är att 
minska omgivningsbullrets skadliga ef-
fekter på människors hälsa. Programmet 
syftar till att reducera effekterna av tra-
fikbuller från väg och spår då det är den 
absolut dominerande källan till omgiv-
ningsbuller. Det fokuserar på ett antal 
åtgärdsområden för att möjliggöra goda 
ljudmiljöer i staden, kunna bidra till att 
nå delmålet God ljudmiljö inom stadens 
miljökvalitetsmål God bebyggd miljö 
och för att förbättra kunskapen om bul-
ler inom staden.  

Åtgärder som minskar trafikens buller-
påverkan vid källan på ett generellt plan, 
exempelvis hastighetssänkningar samt 
trafikreglerande och beteendepåver-
kande åtgärder, är nödvändiga för att nå 
målet om bullerexponeringen vid fasad. 
Dessa åtgärder föreslås i miljöprogram-
met för att bidra till att, utöver att nå 
bullermålet, även nå andra miljömål och 
bidra till att nå Göteborgs långsiktiga ut-
maning att utvecklas till en attraktiv och 
hållbar stad. För att undvika parallella 
processer hanteras dessa åtgärder därför 
inte på ett generellt plan inom ramen 
för åtgärdsprogrammet mot buller, men 
skall alltid övervägas vid val av åtgärd 
i specifika platser. Åtgärdsprogrammet 
behöver uppdateras utifrån vilka åtgär-
der som beslutas ingå i miljöprogram-
met och inte. 

UppföljningAvgränsning
Uppföljningen av programmet bör samordnas med uppföljningen av miljöprogrammet eftersom genomförandet av åtgärdspro-
grammet mot buller är en av åtgärderna i miljöprogrammet. Miljö- och klimatnämnden ansvarar därmed för uppföljningen.

Utveckling av tystare fordonsdäck och 
tystare fordon är exempel på åtgärder 
som också påverkar uppkomsten av bul-
ler men som Göteborgs Stad inte har 
rådighet över och föreslås därför inte 
heller.

Inriktningen i åtgärdsprogrammet mot 
buller 2014–2018 innebär att det finns 
ett antal bullerkällor som programmet 
inte föreslår åtgärder för, exempelvis:
• buller från motorbanor och byggarbets-  
 platser

• buller på arbetsplatser och i vårdlokaler

• höga ljudnivåer vid evenemang

• flygbuller

• generellt industribuller

• inomhusmiljön i förskolor och skolor. 

Ramen för åtgärdsprogrammet 
är att minska omgivnings-
bullrets skadliga effekter på 
människors hälsa. Programmet 
syftar till att reducera effek-
terna av trafikbuller från väg 
och spår då det är den absolut 
dominerande källan till  
omgivningsbuller. 
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Följande sidor presenterar hur staden 
ska arbeta med åtgärder som säkrar 
goda ljudmiljöer för stadens invånare. 
Åtgärderna är av varierande karaktär 
och omfattar allt från att skapa bättre 
kunskaper till förslag på åtgärder i den 
fysiska miljön. 

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i ett 
huvuddokument där åtgärderna be-
skrivs samt i ett antal underlagsrappor-
ter. Dessa består av de handlingsplaner 
och underlag som tagits fram för buss 
och spårvagn, förskole- och skolgårdar 
samt parker och grönområden och som 
ska ligga till grund för genomförandet 
av åtgärder. 

I huvuddokumenten föreslås för varje 
åtgärdsområde åtgärder eller arbetssätt 
samt så långt det är möjligt resursbehov, 
i form av personal och investeringar, 
som krävs för att genomföra åtgärderna. 
Åtgärdsförslag och resursbehov är upp-
skattningar av vilka bullerskyddsåtgär-
der som krävs för att bidra till att det 
lokala miljökvalitetsmålet ska nås och 
sammanfattas i varsin informationsruta.
Varje åtgärdsområde har ett fastlagt 
målår. De områden som syftar till att nå 
miljökvalitetsmålet har samma målår 
som miljökvalitetsmålet, 2020. Övriga 
områden i programmet har målår 2018. 

Åtgärder 2014–2018
Texten till varje åtgärdsområde ger en 
mer ingående beskrivning av vad åtgär-
den innebär med en bakgrundsbeskriv-
ning och arbetssättet för 2014–2018. 
För specifika åtgärder är det viktigt att 
göra en helhetsbedömning vid varje en-
skild plats för att hitta den bästa lösning-
en för respektive plats. Det är viktigt att 
överväga samtliga möjliga åtgärder och 
att bedöma positiva och negativa effek-
ter av respektive åtgärd. I första hand se 
över åtgärder som eliminerar eller mins-
kar källan till buller, i andra hand att 
dämpa bullret vid/nära källan och som 
tredje alternativ titta på åtgärder som 
skärmar av mottagaren från buller.

Det är viktigt att överväga 
samtliga möjliga åtgärder och 
att bedöma positiva och  
negativa effekter av respek-
tive åtgärd.
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Översikt åtgärder

Åtgärdsområde Åtgärder Målår Ansvarig nämnd
Utförare/ 

sammankallande

Övriga medverkande 
Nämnder/ 

myndigheter/ 
externa

Resursbehov
Personal/ 

investeringar

Inriktningsmål

Ljudmiljön i 
parker och  
grönområden

Skapa en arbetsgrupp för att 
särskilt arbeta med ljud och 
buller i parker och grönom-
råden.

Initiera omvärldsbevakning 
och undersöka goda exempel 
på lämpliga bullerskyddslös-
ningar i parkmiljöer.

Ta fram handlingsplan som 
inkluderar prioriteringsord-
ning, kostnadsbedömningar 
och tidplan för åtgärder.

Åtgärda de prioriterade 
parkerna så att åtminstone 
miljömålet nås.

2020 Park- och  
naturnämnden

Trafiknämnden
Trafikverket 
Miljö- och klimatnämnden

Behov av personalre-
surser för att leda och 
delta i projektgrupp 
samt eventuellt extern 
konsultresurs.

Investeringskostnad 
för att genomföra 
bullerskyddsåtgärder 
beräknas uppgå till 
miljonbelopp, beror 
på vilka åtgärder som 
krävs. 

Samtliga stadsparker 
har senast år 2020 
nivåer som ligger 
under 50 dBA ekvi-
valentnivå på större 
delen av parkytan.

Utemiljöer vid 
förskolor

Ta fram prioriteringsordning 
och tidplan för identifierade 
förskolor.

Genomföra åtgärder vid de 
förskolegårdar som är priori-
terade för bullerskyddsåtgärd 
så att miljökvalitetsmålet 
kan nås.

Komplettera genomförd utred-
ning med hjälp av den nya 
kartläggningen.

2020 Trafiknämnden Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Stadsdelsnämnder
Förskoleverksamheter
Trafikverket

Behov av personalre-
surser för att driva och 
leda åtgärdsarbetet

Investeringskostnad 
beräknas till 10 mil-
joner kronor för att 
åtgärda 17 förskolor.

Minst 95 procent av 
stadens förskolor 
och grundskolor 
har senast år 2020 
tillgång till lekyta med 
högst 55 dBA  
ekvivalentnivå.

Bullerskydds-
åtgärder i  
bostadsområden

Ta fram en handlingsplan 
som inkluderar prioriteringar, 
möjliga åtgärder och om 
möjligt kostnader. 

Informationsåtgärder om 
bullerskyddsbidraget till de 
fastighetsägare där buller-
skyddsåtgärder är priorite-
rade.

Informera fastighetsägare om 
möjligheten att förena buller-
skyddsåtgärder med skötsel- 
och renoveringsplaner.

2020 Trafiknämnden Trafikverket
Miljö- och klimatnämnden

Att ta fram handlings-
plan samt informations-
insatser innebär behov 
av personalresurser.

Investeringar krävs för 
att kunna genomföra 
bullerskyddsåtgärder i 
snabbare takt, beräk-
nas till 250 miljoner 
kronor.

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne.

Buller från buss 
och spårvagn

Genomför de åtgärder som 
beskrivs i framtagen hand-
lingsplan för buller från buss 
och spårvagn

2018 Trafiknämnden Göteborgs spårvägar
Västtrafik
Miljö- och klimatnämnden
Byggnadsnämnden

Att genomföra föreslag-
na åtgärder innebär 
behov av personalre-
surser.

Arbetet med åtgärder 
pågår i viss utsträck-
ning. För att genomföra 
åtgärder som föreslås i 
handlingsplanen krävs 
investeringsresurser 
som beräknas till 125 
miljoner kronor.

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne.

Åtgärdsområde Åtgärder Målår Ansvarig nämnd
Utförare/ 

sammankallande

Övriga medverkande 
Nämnder/ 

myndigheter/ 
externa

Resursbehov
Personal/ 

investeringar

Inriktningsmål

Tyst sida Bedriva tillsyn på fastigheter 
med ljudnivå över 55 dBA 
på innergårdar och som 
har hög ljudnivå från trafik 
för att säkerställa att den 
samlade ljudnivån från 
installationer inte överstiger 
Naturvårdsverkets riktlinjer.

2018 Miljö- och klimatnämnden För att genomföra 
tillsyn enligt åtgärden 
krävs ökade personal-
resurser

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne

Skärmar och 
vallar

Ta fram en plan och rutin för 
underhåll av befintliga skär-
mar och vallar
Skapa en rutin för sköt-
selavtal för skärmar vid 
nyplanering av bostäder där 
bulleråtgärd krävts
Ta fram plan för platser som 
är lämpliga för vallar och för 
en snabb hantering av mas-
sor för bullerskydd
Sammanställ informations-
skrift om bullerskärmar riktad 
till fastighetsägare

2018 Trafiknämnden Byggnadsnämnden 
(bygglov)
Trafikverket
Miljö- och klimatnämnden

Framtagande av plan, 
rutin samt informations-
skrift medför ett behov 
av ökade personalre-
surser

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne

Bullerpolicy Tillämpa aktuell bullerpo-
licy 
Utvärdera den bullerpolicy 
som tas fram under 2013 

– Byggnadsnämnden Miljö- och klimatnämnden
Trafiknämnden
Fastighetsnämnden

Inga resurser bedöms 
krävas. Snarare inne-
bär en tillämpning av 
policyn en effektivare 
hantering i plan- och 
bygglovsärenden.

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne

Bullerkarta Informera berörda förvalt-
ningar om kartans nytta och 
tillämpning
Tillgängliggör karta på Göte-
borgs Stads hemsida
Uppdatera kartan kontinu-
erligt

– Miljö- och klimatnämnden Byggnadsnämnden 
(Geodata)

Inom befintlig budget Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne

Förslag till  
utredningsområ-
den inför nästa 
åtgärdsprogram 
(2019–2023)

Utredningsområdena varierar 
i omfattning och inriktning 
men syftar generellt till att:
• utnyttja möjligheterna med 

en förbättrad bullerkartlägg-
ning för stadens planering 
och åtgärdsarbete

• samordna insatser och 
utredningar i befintliga 
miljöer

• skapa samarbetsforum 
såväl inom staden som med 
andra städer, universitet, 
organisationer och forsk-
ningsinstitut

2018 Miljö- och klimatnämnden Trafiknämnden
Byggnadsnämnden
Park- och naturnämnden
Trafikverket
VMC
Chalmers
Göteborgs universitet, m.fl.

Personalresurser 
krävs för att driva och 
samordna bullerfrågan, 
samt för att bevaka 
arbetet med åtgärder
 2014-2018

Invånarna ska ha 
tillgång till en god 
ljudmiljö ute och inne
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Ljudmiljöer i parker och grönområden
Ansvarig: Park- och naturnämnden

För att skapa goda ljudmiljöer i stadens 
parker får en förvaltningsövergripande 
projektgrupp i uppdrag att i detalj utreda 
bullerskyddsåtgärder med fokus på att 
hitta kreativa lösningar som kan vara 
lämpliga i en offentlig parkmiljö. Målet 
måste inte vara att skapa helt tysta mil-
jöer men ansatsen ska vara att komma så 
långt som möjligt. Det kan därför vara 
befogat att skydda delar av parker, ex-
empelvis där sociotopvärden som vila 
eller grön oas finns. Projektgruppen bör 
ledas av park- och naturförvaltningen 
och även bestå av representanter från 
trafikkontoret och miljöförvaltningen. 
Projektledaren är sammankallande för 
arbetet och beslutar vilka kompetenser 
som behöver ingå i gruppen samt förde-
lar arbetsuppgifter. 

Det underlag som tagits fram och som 
ligger som en bilaga till åtgärdsprogram-
met ska användas av projektgruppen för 
att ta fram en handlingsplan med priori-
teringsordning, kostnadsuppskattningar 
och tidplan för att genomföra åtgärder. 
Den föreslagna arbetsformen syftar till 
att nå det lokala miljökvalitetsmålet, 
d.v.s. att samtliga stadsparker senast år 
2020 har ljudnivåer som ligger under 50 
dBA på större delen av parkytan, samt 
att de resterande av de 10 prioriterade 
parkerna ska ha en god ljudmiljö. Syftet 
är också att leda utvecklingen av ljud-
miljölösningar i park- och grönområden 
framåt.

Underlag
Representanter från miljöförvaltningen, 
park- och naturförvaltningen och trafik-
kontoret har tagit fram ett underlag som 
pekar ut de 10 parker där behovet av 
bullerskydd är störst. Platser som prio-

riterats har höga bullernivåer från trafik 
och ligger i områden där det i övrigt 
finns få tysta platser. En viktig faktor i 
arbetet med parker och grönområden 
är att platsen ska ha potential att bli en 
grön, tyst oas med möjlighet till rekrea-
tion i ett annars bullerexponerat område. 

Underlaget togs fram med hjälp av 
stadens bullerkartläggning och so-
ciotopkartor som översiktligt redovisar 
användning av utemiljön. Analyserna 
av platserna har tagit hänsyn till so-
ciotopsklass och de sociotopvärden i 
parkmiljöer och grönområden som på 
något sätt får ett mervärde av ljuddämp-
ning. De platser som innehöll ett eller 
flera sådana sociotopvärden granskades 
sedan avseende bullerutbredning. Kon-
kretiseringen av miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö pekar ut samtliga 
stadsparker som prioriterade miljöer att 
bullerskydda innan 2020. Enligt kart-
läggningen har fyra av nio stadsparker 
ljudnivåer över rekommenderade buller-
värden vilket innebär att målet för buller 
inte är uppfyllt.

Åtgärder
• Skapa en arbetsgrupp för att särskilt  
 arbeta med ljud och buller i parker och  
 grönområden

• Initiera omvärldsbevakning och under- 
 söka goda exempel på lämpliga buller- 
 skyddslösningar i parkmiljöer

• Ta fram handlingsplan som inkluderar  
 prioriteringsordning, kostnadsbedöm- 
 ningar och tidplan för åtgärder

• Åtgärda de prioriterade parkerna så att  
 åtminstone miljömålet nås 

Resursbehov
• Behov av personalresurser för att leda  

och delta i projektgrupp: Park- och na-
tunämnden, trafiknämnden, miljö- och  
klimatnämnden samt ev extern konsult-
resurs

• Investeringskostnad för att genom-
föra bullerskyddsåtgärder beräknas 
till miljonbelopp: Park- och natur-
nämnden

För att klara miljökvalitetsmålet behö-
ver minst 17 förskolor åtgärdas innan 
2020. Om bullerskärm uppförs krävs en 
ökad investering på omkring 10 miljoner 
kronor. Om förskolorna skulle åtgärdas 
under åtgärdsprogrammets genomföran-
detid skulle det innebära en ökad inves-
tering på omkring 2 miljoner kronor per 
år. Det är dock önskvärt att överväga om 
åtgärderna kan genomföras i en snab-
bare takt, med hänsyn till verksamheten. 
Att skärmar valts som åtgärd för bul-
ler- och kostnadsberäkningar är för att 
visa att det går att genomföra åtgärder 
så att 55 dBA klaras samt för att få fram 
en uppskattad kostnad som kan fungera 
som ett underlag för budgetmedel. 

10 av de 18 utpekade förskolorna (17 
gårdar) bör högprioriteras för åtgärd då 
de har så pass höga bullernivåer att de 
med marginal överskrider miljökvalitets-
målet. Resterande åtta förskolor är något 
lägre prioriterade men överskrider san-
nolikt nivåerna i miljömålet. Eftersom 
en ny bullerkartläggning ska göras 2013 
bör en ny analys av förskolor göras med 
den som grund. Åtgärder för de åtta lägre 
prioriterade förskolorna bör avvakta ana-
lysen så att det inte där tillkommer för-
skolor som är högre prioriterade. 

Innan ett slutligt beslut om åtgärd tas för 
varje enskild plats ska samtliga möjliga 
åtgärder övervägas. Detta innebär att för-
utom byggande av bullerskärm ska även 
trafikreglerande åtgärder och omlokalise-
ring övervägas. Lokaliseringen kan vara 
olämplig även ur luftkvalitetssynpunkt 
och därför måste varje enskild förskola 
granskas innan bullerskyddsåtgärd pla-
neras.

Inom staden finns en samverkansgrupp 
för att förebygga att förskolor och 
grundskolor vid nyetablering lokaliseras 
så att barnen inte utsätts för höga ljudni-
våer eller skadliga luftföroreningar och 
att vi inte bygger in framtida miljö- och 
hälsoproblem. 

En förvaltningsövergripande arbets-
grupp föreslås planera och driva åt-
gärdsarbetet. De ska också besluta om 
den slutliga prioriteringsordningen, 
tidplan för genomförande och val av 
åtgärd. Arbetsgruppen föreslås bestå av 
representanter från trafikkontoret, lokal-
förvaltningen och miljöförvaltningen. 
Till arbetet kan också behöva knytas 
representanter från Trafikverket, stads-
delarna, fastighetsägarna och förskole-
verksamheterna. 

Trafikkontoret bör, i egenskap av väg-
hållare, vara projektledare och samord-
nare för åtgärdsarbetet.

Underlag
Representanter från trafikkontoret, lo-
kalförvaltningen och miljöförvaltningen 
har tagit fram ett underlag om trafikbul-
ler vid förskolor och grundskolor i Gö-
teborgs Stad som identifierar och prio-
riterar behovet av bullerskyddsåtgärder. 
Arbetet har inriktats mot förskolegårdar 
då miljömålet för skolor anses uppfyllt. 
Efter ett första urval på 58 förskolor pre-
senteras närmare utredningar för 36. För 
18 av dessa presenteras åtgärdsförslag 
(skärmar) och kostnader för åtgärden. 
Underlaget ligger som bilaga till pro-
grammet.

Utemiljöer vid förskolor
Ansvarig: Trafiknämnden

Åtgärder
• Ta fram prioriteringsordning och 

tidplan för identifierade förskolor

• Genomföra åtgärder vid de förskole-
gårdar som är prioriterade för buller-
skyddsåtgärd så att miljökvalitetsmålet 
kan nås

• Komplettera genomförd utredning med 
hjälp av den nya kartläggningen 

Resursbehov
• Behov av personalresurser för att 

driva och leda åtgärdsarbetet: Trafik-
nämnden, lokalnämnden, miljö- och 
klimatnämnden

• Investeringskostnad beräknas till cirka 
10 miljoner kronor: Trafiknämnden
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Bullerskyddsåtgärder i bostadsområden
Ansvarig: Trafiknämnden

För att kunna tydliggöra vilka fastighe-
ter som ska prioriteras för åtgärd och 
för att kunna öka takten i åtgärdsarbetet 
behöver en handlingsplan tas fram. Ett 
sådant prioriteringsunderlag underlät-
tar både genomförandet av åtgärder och 
handläggningsarbetet vid bullerklago-
mål. Underlaget bidrar även till att kost-
nadseffektivisera bullerskyddsinsatser 
om investeringar satsas på åtgärder vid 
de fastigheter med högst ljudnivå eller 
som är prioriterad av andra skäl. Grun-
den för prioriteringen är framtagen av 
arbetsgruppen för delprojektet, där re-
presentanter från olika avdelningar på 
trafikkontoret och miljöförvaltningen 
har ingått. Faktorer som ska påverka pri-
oriteringen har identifierats till följande:

• ljudnivå vid fasad – ekvivalentnivå 
och maxnivå

• bullerstörning från flera trafikslag  
– platser med många trafikslag som bus-
sar, spårvagnar och vägtrafik ger också 
olika typ av buller och frekvenser och där-
med en annan form av bullerstörning

• antal personer – samhällsnytta, mest 
effekt per investerad krona

• fasader utsatta för trafik från flera 
håll – om fastigheten utsätts för buller från 
mer än en gata/spår

• tillgång till bullerdämpad sida – om 
fastigheten exempelvis har en gemensam 
gård som är bullerskyddad, om tillgång 
saknas ska fastigheten prioriteras högre

I första hand ska den kartläggning som 
genomförs under 2013 ligga till grund 
för en ny och förbättrad analys av vilka 
fastigheter, och delar av fastigheter, som 
är utsatta för ljudnivåer där åtgärder ska 
vara prioriterade. 

Handlingsplanen ska också ange vilken 
typ av åtgärd(er) som är möjlig att ge-
nomföra och som ska prioriteras på de 
platser som identifierats så som hastig-
hetssänkning i kombination med fysiska 
hastighetsdämpande åtgärder, tyst as-
faltsbeläggning, skärm, vall eller föns-
teråtgärder samt när åtgärderna är plane-
rade att genomföras. Eftersom skärmar 
inte alltid lämpar sig för stadsmiljö, då 
de kräver plats och ofta endast ger god 
effekt på de nedre våningsplanen, kom-
mer skärmande lösningar inte alltid vara 
möjliga att genomföra. I trånga miljöer 
kan fönsteråtgärder därför vara den enda 
lösningen. 

Handlingsplanen ska även vara trafik-
kontoret till hjälp i en riktad insats där 
de fastighetsägare som är högst priori-
terade ska informeras om vilka möjlig-
heter som finns och vilket ansvar som 
föreligger för trafikbuller i bostäder. 

Prioriteringsordningen kan gås ifrån i 
de fall där nybyggnation av bostäder 
eller väg i närområdet leder till att man 
uppför ett bullerskydd. Av kostnadsef-
fektivitetsskäl bör exempelvis en skär-
måtgärd då förlängas för att täcka även 
andra delar av den bullerexponerade 
sträckan för att skydda även befintlig be-
byggelse, även om de befintliga fastig-
heterna inte är högst prioriterade enligt 
ordningen ovan. Detsamma gäller om 
det finns tillgång till massor vilket kan 
medföra att platser där det är möjligt att 
bygga eller förstärka en bullervall prio-
riteras före andra. 

Underlag
Trafiknämnden har satt upp som mål att 
till år 2015 prioritera att åtgärda buller-
problemen för samtliga som har en ek-
vivalent ljudnivå på minst 65 dBA vid 
husfasad, varav hälften av dessa skulle 
vara åtgärdade till år 2010. 2006 hade 
11 000 göteborgare 65 dBA eller mer 
vid sin bostad. 2012 hade drygt 3 000 av 
dessa fått åtgärder som antingen minskat 
bullernivån vid fasad eller inomhus ge-
nom fönsteråtgärder.

Åtgärder
• Ta fram en handlingsplan som inklu- 
 derar prioriteringar, möjliga åtgärder  
 och om möjligt kostnader. 

• Informationsåtgärder om bullerskydds- 
 bidraget till de fastighetsägare där  
 buller skyddsåtgärder är prioriterade

• Informera fastighetsägare om möjlig- 
 heten att förena bullerskyddsåtgärder  
 med skötsel- och renoveringsplaner 

Resursbehov
• Att ta fram handlingsplan samt infor- 
 mationsinsatser innebär behov av per- 
 sonalresurser: Trafiknämnden

• Investeringar krävs för att kunna ge- 
 nomföra bullerskyddsåtgärder i snab- 
 bare takt, beräknas till 250 miljoner,  
 36 miljoner per år: Trafiknämnden

Buller från buss och spårvagn
Ansvarig: Trafiknämnden

Handlingsplanen för buller från buss och 
spårvagn har tagits fram av trafikkonto-
ret för att aktualisera förslag på möjliga 
bullerdämpande åtgärder och strategier 
för kollektivtrafiken. Handlingsplanen 
föreslår strategier och specifika åtgär-
der för respektive trafikslag för att sta-
den ska kunna hantera den här typen av 
buller framöver. Åtgärdsförslagen rör 
fysiska åtgärder i stadsmiljö och på for-
don men även att ta hänsyn till buller vid 
planering av ny kollektivtrafik. 

Strategierna i handlingsplanen är tänkta 
att implementeras på ett till tre års sikt. 
De strategier som trafikkontoret och kol-
lektivtrafikhuvudmännen har rådighet 
över bör därför vara realiserade senast 
2018. 

Arbetet med vissa av åtgärdsförslagen 
har redan påbörjats. Flera av de före-
slagna åtgärderna är därför beroende av 
hur påbörjade projekt och tester faller ut. 
Åtgärder kan därför komma att ersättas 
av andra. Syftet med åtgärdsstrategin är 

alltjämt att komma tillrätta med buller 
från kollektivtrafik oberoende av vilken 
åtgärd som väljs. Handlingsplanen finns 
i sin helhet som bilaga till åtgärdspro-
grammet. 

Underlag
Samtidigt som Göteborg förtätas har 
staden som målsättning att öka andelen 
resor med kollektivtrafik. Det ska bland 
annat åstadkommas genom förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och 
ökad turtäthet. Förtätningen av staden i 
kombination med den planerade utbygg-
naden av kollektivtrafiken är på kort sikt 
förenat med målkonflikter som måste 
hanteras. En av dessa är buller. Att bul-
ler från buss och spårvagn minimeras är 
nödvändigt för att Göteborg ska bli en 
trivsam stad för boende och besökare. 

Därför har en handlingsplan för buller 
från buss och spårvagn tagits fram inom 
ramen för åtgärdsprogrammet.  

Åtgärder
• Genomför de åtgärder som beskrivs i  
 framtagen handlingsplan för buller från  
 buss och spårvagn

Resursbehov
• Att genomföra föreslagna åtgärder inne-

bär behov av personalresurser: Trafik-
nämnden

• Arbetet med åtgärder pågår i viss ut-
sträckning. För att genomföra åtgärder 
som föreslås i handlingsplanen krävs 
investeringsresurser som beräknas till 
125 miljoner, 25 miljoner per år: Trafik-
nämnden
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Resursbehov
• Framtagande av plan, rutin samt infor- 
 mationsskrift medför ett behov av ökade  
 personalresurser: Trafiknämnden

Åtgärder
• Bedriva tillsyn på fastigheter med ljud 
 nivå över 55 dBA på innergårdar och  
 som har hög ljudnivå från trafik för att  
 säkerställa att den samlade ljudnivån  
 från installationer inte överstiger Natur- 
 vårdsverkets riktlinjer.

Resursbehov
• För att genomföra tillsyn enligt åtgärds- 
 förslaget krävs ökade personalresurser:  
 Miljö- och klimatnämnden

Tyst sida
Ansvarig: Miljö- och klimatnämnden

Stadens arbete med tysta sidor i befint-
liga miljöer ska inriktas på att förbättra 
ljudmiljön vid bostäder som är utsatta 
för höga ljudnivåer på bostadens trafik-
sida. Syftet med åtgärden är att komma 
tillrätta med de bullerproblem som finns 
på innergårdar, det vill säga den sida 
av bostaden som ska vara den tysta el-
ler ljuddämpade sidan. Detta genom att 
reducera ljudnivån på innergårdarna och 
även genom tillsyn säkerställa att fast-
ighetsägarnas egenkontroll förhindrar 
höga ljudnivåer från tillkommande in-
stallationer. 

Miljöförvaltningen kommer därför att 
prioritera tillsynsinsatser på fastigheter 
runt innergårdar som har höga ljudnivå-
er från installationer och som samtidigt 
exponeras för höga trafikbullernivåer. 
Utgångspunkten är Naturvårdsverkets 

riktlinjer för externt industribuller.
Miljöförvaltningen kommer att kräva in 
åtgärdsplaner, ställa krav på eventuella 
åtgärder samt genomföra efterkontroller 
för de aktuella fastigheterna.

Underlag
Tyst sida i bostadsbebyggelse bör vara 
en sida med en ljudnivå under 45 dBA 
(Leq frifältsvärde) som en totalnivå från 
trafik, fläktar och liknande. Miljöför-
valtningen har sedan tidigare gjort indi-
kerande mätningar av ljudnivån av drygt 
700 gårdar i staden. Omkring 400 av 
gårdarna hade ljudnivåer över 45 dBA 
varav cirka 70 hade över 55 dBA. Vid en 
jämförelse med exponeringsberäkningar 
för trafikbuller konstaterades att 60 % 
av de personer som exponeras för mer 
än 65 dBA har en ljudnivå på gårdssidan 
under 50 dBA. 20 % har under 45 dBA.

Syftet med åtgärden är att ta fram platser 
för nya vallar vid överskott av massor 
(nya skärmar antas komma in i övriga 
projekt om bostäder, parker och skol-
miljöer) och säkerställa skötseln av be-
fintliga bullerskydd. 

Åtgärden bör därför innefatta en in-
ventering och utredning kring kom-
pletterings- och renoveringsbehov av 
befintliga skärmar och vallar och en 
inventering av områden där vallar kan 
och bör anläggas. Syftet med att peka 
ut lämpliga platser för vallar är för att 
kunna underlätta en snabb hantering för 
att vid behov bli kvitt överblivna rena 
schaktmassor. Åtgärden utpekas också i 
Göteborgs Stads miljöprogram. 

Det finns en problematik kring hante-
ringen av underhållsfrågan vid nya bul-
lerskärmar som uppförts av byggherren i 
samband med nybyggnation av bostäder 
eller verksamheter. Det förekommer i 
dagsläget inte sällan att skärmar uppförs 
i tomtgräns men utan att det finns upp-
gifter som fastställer vem som ansvarar 
för underhållet. Att ansvaret för under-
håll för de skärmar som uppförs i staden 

Skärmar och vallar
Ansvarig: Trafiknämnden

är tydligt fastställt är avgörande både för 
åtgärdens verkan och för att stadens re-
surser används på ett effektivt sätt. 

En åtgärd som bör tas fram av trafik-
kontoret och stadsbyggnadskontoret 
gemensamt är en informationsskrift till 
fastighetsägare om byggande av buller-
skärmar. Syftet är att säkra att de skär-
mar som uppförs i privat regi har ett 
tillräckligt bullerskydd och en lämplig 
utformning. 

Underlag
Trafikkontoret ansvarar för underhåll av 
bullerdämpande skärmar och vallar på 
kommunal mark. Skärmar finns listade 
i trafikkontorets databas med konstruk-
tionsförteckning och information om 
längder och materialtyper. Här samlas 
även foton och kartbilder. En inspek-
tion och inventering av bullerskärmarna 
gjordes senast 2009 och planeras till vart 
6:e år. Det har inte funnits någon under-
hållsplan för skärmar så därför behövs 
en sådan tas fram inom ramen för åt-
gärdsprogrammet. 

Åtgärder
• Ta fram en plan och rutin för underhåll  
 av befintliga skärmar och vallar

• Skapa en rutin för skötselavtal för skär- 
 mar vid nyplanering av bostäder där  
 bulleråtgärd krävts

• Ta fram plan för platser som är lämpliga  
 för vallar och för en snabb hantering av  
 massor för bullerskydd

• Sammanställ informationsskrift om bul- 
 lerskärmar riktad till fastighetsägare

22

Foto: M
artin K

nape

Foto: H
elena K

arlsson

2322



24 25

För Göteborg är det viktigt att kunna 
komplettera med bostäder, arbetsplatser 
och service kring strategiska knutpunk-
ter och i centrum för att realisera över-
siktplanens mål för stadens utveckling. 
Många av de områden som planeras för 
förtätning ligger i anslutning till vägar, 
järnvägar och verksamhetsområden med 
höga ljudnivåer. För att kunna skapa en 
tät stad med blandade funktioner krävs 
att stor hänsyn tas till omgivningsbuller 
och dess påverkan på människors hälsa. 
Bullerpolicyn fyller därför en viktig 
funktion i stadens planering.

Under 2012 beslutade direktörerna för 
de tekniska förvaltningarna att en ny 
bullerpolicy ska tas fram, som förutom 
buller i och invid den enskilda bostaden 
också ska omfatta ljudmiljöerna i bosta-
dens närhet. Det kan exempelvis gälla 
parker eller skolor och förskolor, det 
vill säga utemiljöer som är viktiga för 
rekreation och inlärning.

Arbetet utförs som ett förvaltningsöver-
gripande projekt där byggnadsnämnden 
tillsammans med miljö- och klimat-
nämnden är projektledare. Projektet 
påbörjades 2012 och planeras vara klart 
under 2013. Åtgärden under åtgärdspro-
grammets genomförandetid blir därför 
att följa den policy som kommer att tas 
fram. Mot slutet av åtgärdsperioden bör 
policyn också ses över och utvärderas.

Underlag
Göteborgs Stad har ett ansvar gentemot 
göteborgarna att planera en hållbar in-
frastruktur och stadsmiljö där männis-
kor inte utsätts för ohälsosam påverkan 

Bullerpolicy
Ansvarig: Byggnadsnämnden

Bullerkarta
Ansvarig: Miljö- och klimatnämnden

Syftet med åtgärden är att det ska finnas 
en heltäckande och aktuell bullerkarta 
i stadens interna kartverktyg Infovisa-
ren. Kartan ska vara så omfattande som 
möjligt för att kunna användas som ett 
verktyg av stadens tjänstemän vid bland 
annat samhällsplanering, hantering av 
bygglov och klagomålshantering. Den 
bör uppdateras kontinuerligt för att 
kunna vara ett aktuellt och användbart 
verktyg. Underlaget ska underlätta en 
korrekt och enhetlig behandling av ären-
den som på något sätt har koppling till 
buller. 

Arbetet med att ta fram en karta har på-
börjats och beräknas vara klart till 2013. 
Samtliga berörda förvaltningar ska ha 
tillgång till kartan när den är klar och på 

Åtgärder
• Tillämpa aktuell bullerpolicy.

• Utvärdera den bullerpolicy som tas  
 fram under 2013.

Resursbehov
• Inga resurser bedöms krävas. Snarare 
 innebär en tillämpning av policyn en  
 effektivare hantering i plan- och  
 bygglovsärenden.

från trafik eller andra störningar i sta-
dens omgivning. Att lokalisera bostäder, 
skolor och parkmiljöer med hänsyn till 
omgivningens ljudnivåer är därför kom-
munens ansvar. Göteborgs Stad har även 
ett stort ansvar för trafikbullret i staden 
som väghållare och trafikplanerare för 
kollektivtrafik och stadens kommunala 
vägnät. 

Som stöd i planeringen har staden haft 
en förvaltningsövergripande kommunal 
tillämpning av riktvärden för buller som 
antogs 2006. Tillämpningen har använts 
i plan- och byggprocessen sedan dess. 

2008 kom Boverket med sina Allmänna 
Råd, ”Buller i planeringen – planera för 
bostäder i områden utsatta för buller 
från väg- och spårtrafik”.  Riktlinjerna 
i de allmänna råden skiljer sig på flera 
sätt, och inte helt ovidkommande, från 
riktlinjerna i stadens tillämpningsdoku-
ment vilket har skapat konflikter i hur 
bullerfrågan ska hanteras i nyplane-

Åtgärder
• Informera berörda förvaltningar om  
 kartans nytta och tillämpning.

• Tillgängliggör karta på Göteborg Stads  
 hemsida.

• Uppdatera kartan kontinuerligt.

Resursbehov
• Inom budgetram: Miljö- och klimat- 
 nämnden.
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ringen i staden. Tillsammans med ny 
forskning inom bullerområdet, både ur 
hälso- och planeringssynpunkt, har be-
hovet av uppdatering av den kommu-
nala hanteringen av buller vid planering 
och nybyggnation aktualiserats. 
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sikt bör åtminstone delar av den göras 
tillgänglig för allmänheten på stadens 
hemsida.

Miljöförvaltningen är, med hjälp av 
stadsbyggnadskontoret (Geo-data), an-
svarig för att genomföra åtgärden. 
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Förslag till utredningsområden 
inför nästa åtgärdsprogram
Ansvarig: Miljö- och klimatnämnden

Under tiden som programmet tagits 
fram har det även kommit upp förslag 
på utredningsområden som kan ingå i 
arbetet mot nästa åtgärdsprogram. För-
slagen kan göra nya lösningar möjliga 
kring bullerdämpning i staden och bidra 
till att Göteborgs Stad ligger i framkant 
vad gäller stadsplanering som tar hänsyn 
till ljudmiljöer.  Det fördjupade arbetet 
kan, på samma sätt som varje delprojekt 
arbetade fram underlag till åtgärder för 
detta program, bidra till att lägga grun-
den till revideringen av åtgärdsprogram-
met som bör vara klart 2018. 

Utredningsområdena varierar i omfatt-
ning och inriktning men syftar generellt 
till att:
• utnyttja möjligheterna med en förbätt-
rad bullerkartläggning för stadens plane-
ring och åtgärdsarbete.

• samordna insatser och utredningar i be-
fintliga miljöer.

• skapa samarbetsforum såväl inom sta-
den som med andra städer, universitet, or-
ganisationer och forskningsinstitut.

Samverkan
• Initiera en förvaltningsövergripande samar-  
 betsgrupp för bullerfrågor (bullernätverk).

• Utveckla och skapa utrymme och platt-  
 formar för samarbete kring bullerfrågor med  
 forskningsinstitut, universitet och experter.

Stads- och trafikplanering
• Utreda möjligheten att använda sig av ljudpla- 
 nering och sonotoper (ljudlandskap) i stadspla- 
 neringen med möjligheten att styra vilka öns- 
 kade ljud man vill ha i ett specifikt område och  
 planera därefter.

• Identifiera och bevara tysta och bullerskyddade 
 områden i staden.

Resursbehov
• Personalresurser krävs för att driva och sam- 
 ordna bullerfrågan, samt för att bevaka arbe- 
 tet med åtgärder 2014–2018: Miljö- och kli-  
 matnämnden.

Kompletterande utredningar
• Stärka och tydliggöra kopplingen mellan  
 bullernivåer och hälsoeffekter i bullerarbetet.

• Utreda möjligheter att värdera buller vid bostä- 
 der (undersöka faktorer som utflyttningstakt  
 eller fastighetsvärde).

• Utreda möjligheter att kombinera bullerskydd  
 med andra ändamål (solpaneler, hållplatser,   
 gröna rum).

• Utreda buller vid broar och tunnelmynningar  
 för tillförlitligare beräkningsmodeller.

Dokument och rutiner
• Skapa en verktygslåda för olika bullerdäm-  
 pande lösningar och dess effekter.

• Undersök möjligheten att införa driftsöver-  
 enskommelser, där staden eller exploatören   
 förbinder sig till de bullerdämpande åtagan-  
 den vid nyplanering som möjliggjort detalj-  
 plan t.ex. bygga bullerplank, sänka hastighe- 
 ten, införa dubbdäcksförbud (åtgärd i miljö-  
 programmet).

Miljö- och klimatnämnden har som upp-
drag att leda stadens miljöstrategiska 
processer och föreslå åtgärder och beslut 
inom miljöområdet. Förslaget är också 
att det är miljö- och klimatnämnden som 
ansvarar för samordning och framtagan-
de av nästa åtgärdsprogram. Därför är 
det rimligt att miljö- och klimatnämnden 
också samordnar arbetet med nya åt-
gärdsområden. Vissa av åtgärderna som 
föreslås är forskningsprojekt medan an-
dra kan testas och genomföras av staden.

För att få en effektiv hantering av bul-
lerfrågan och nya åtgärdsområden bör 
det finnas en förvaltningsövergripande 
bullergrupp för att hantera gemensamma 
frågor. Utvecklingen av nya lösningar 
för bullerdämpning kommer att fortsätta 
och kommer framöver också att behöva 
testas i praktiken. Förhoppningen är att 
Göteborgs Stad ska vara väl framme och 
ha skapat en organisation, där det är en-
kelt att genomföra den typen av tester 
och pilotprojekt tillsammans med fors-
kare och näringsliv. 

Vissa av åtgärderna som 
föreslås är forskningsprojekt 
medan andra kan testas och 
genomföras av staden.

Bullerskyddsåtgärder
• Arbeta för att innovativa bullerdämpnings-

lösningar (i ny och befintlig miljö) testas i  
Göteborg.

• Testa och utvärdera bullerdämpning i form 
av gröna tak och andra mjukgjorda ytor (un-
dersök möjlighet till pilotprojekt på kommu-
nala fastigheter).

• Testa och utvärdera hastighetssänkningar 
och variabla hastigheter.
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Framtagande
Föregående åtgärdsprogram mot buller 
beslutades i kommunfullmäktige 2009 
och gäller för perioden 2009-2013. Det 
programmet var mycket översiktligt i 
sin inriktning och har inte lett till att åt-
gärder utförts i någon annan omfattning 
än det som gjordes sedan tidigare, det 
vill säga framförallt åtgärder för bostä-
der i form av fönsterbyte eller, i enstaka 
fall, skärmande åtgärder. 

Ambitionen med framtagandet av åt-
gärdsprogrammet 2014-2018 har, mot 
bakgrund av erfarenheterna av hante-
ringen och effekten av det förra pro-
grammet, varit att ta ett helt nytt grepp. 
Arbetet har siktat mot ett mer detaljerat 
program som understödjer fler typer av 
åtgärder. Syftet med arbetet har varit att 
ta ett helhetsgrepp på stadens bullerpro-
blematik och möjliggöra skapandet av 
goda ljudmiljöer i staden, men också 
att förbättra kunskapen om buller inom 
staden. Under arbetets gång lades också 
målet God bebyggd miljö till de lokala 
miljökvalitetsmålen, vilket har gjort att 
också möjligheten att kunna nå delmålet 
om God ljudmiljö har varit en målsätt-
ning.

Arbetet med att ta fram åtgärdsprogram-
met har bedrivits inom åtta delprojekt 
sedan 2010. Miljöförvaltningen har varit 
samordnare i arbetet och representanter 
från lokalförvaltningen, park- och natur-
förvaltningen, stadsbyggnadskontoret 
och trafikkontoret har deltagit i de olika 
projekten. Delprojekten har underlät-

tat ett förvaltningsövergripande arbete 
kring bullerfrågans olika dimensioner, 
vilket har gett en kunskapsutveckling 
och en tydligare prioritering av stadens 
insatser. Syftet med delprojekten har va-
rit att skapa underlag och indata för att 
staden ska ha en god plattform att utgå 

Delprojekt 2010–2012 Deltagande förvaltningar Framtaget underlag 
Utemiljöer vid  
skolor och förskolor 
 

Inventera och ta fram 
åtgärdsplaner för förskole- 
och grundskolegårdar med 
höga bullernivåer

Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Trafikkontoret

Underlag för trafikbuller-
åtgärder vid förskolor och 
grundskolor

Ljudmiljöer i parker 
och grönområden 
 

Klarlägga vilka parker eller 
friluftsområden som är 
viktiga att skydda ur bul-
lersynpunkt samt identifiera 
och prioritera åtgärder

Miljöförvaltningen
Park- och naturförvaltningen
Trafikkontoret

Underlag för bulleråtgär-
der i parker och grönom-
råden

Skyddsåtgärder i bo-
stadsområden 

Identifiera och prioritera 
mellan bullerutsatta bo-
endemiljöer i arbetet med 
bullerskyddsåtgärder

Miljöförvaltningen
Trafikkontoret

Prioriteringsgrund

Kartverktyg Ta fram en heltäckande 
bullerkarta i Infovisaren 
som kan användas som ett 
verktyg av stadens tjänste-
män vid samhällsplanering, 
hantering av bygglov, 
klagomålshantering

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret

Bullerpolicy Skapa en gemensam syn 
på hur staden ska hantera 
buller från trafik och verk-
samheter i samband med 
planering eller nybyggnad 
av bostäder

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Fastighetskontoret

Projektplan

Buller från buss och 
spårvagn

Hantera buller vid upphand-
ling, drift och underhåll av 
kollektivtrafik

Miljöförvaltningen
Trafikkontoret

Handlingsplan för buller 
från buss och spårvagn

Tyst sida  
 

Säkerställa en tyst ljudmiljö 
på innergårdar i bullerut-
satta miljöer

Miljöförvaltningen Tillsynsstrategi

Skärmar och vallar Skapa rutiner för skötsel 
och underhåll av befintliga 
bullerskyddsåtgärder samt 
peka ut möjliga platser för 
vallar

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret

ifrån när åtgärder och strategier precise-
ras i åtgärdsprogrammet 2014-2018 och 
det fortsatta arbetet med buller. För flera 
av delprojekten har arbetet utmynnat i 
underlag eller handlingsplaner för det 
fortsatta arbetet.
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