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1. Problembeskrivning 

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och är den miljöstörning som berör flest 
antal människor i Sverige. Drygt 2 miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller 
som överskrider riksdagen riktvärden och i Skåne är problemet också stort.  I det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” anges i delmål tre för buller att ”Antalet 
människor som utsätts för trafikbullerstörningar överskridande de riktvärden som riksdagen 
ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år 
1998.”  

 Åtgärder behövs för att underlätta kommunernas arbeta med vägtrafikbullerfrågor.  
  
2. Projektmål 

Huvudsyftet med projektet är att underlätta arbetet med vägtrafikbullerfrågor och därvid ta 
fram ett kunskapsunderlag och en mall hur man kan arbeta med dessa frågor. Såväl 
trafikplaneringsåtgärder som åtgärder vid fastigheter och bullerkällan ska ingå. EU:s 
bullerdirektiv ska beaktas i projektet. Målgruppen för kunskapsunderlaget ska vara såväl 
verksamhetsutövare (väghållare) som tillsynsmyndigheter. Effekter av projektet förväntas 
bli ökade kunskaper om vägtrafikbuller och att antal trafikbullerutsatta människor minskar.  
 
Följande, nedanstående innehåll och moment ska ingå i projektet:  

• Kunskapsunderlag med statistik beträffande trafikbullerexponering och medicinsk 
bakgrund om hälsoeffekter av vägtrafikbuller samt uppgifter på kommunnivå från 
Folkhälsoenkät 2008 i Skåne. Samverkan med Vägverket (projekt ”Kommunala 
bullerskyddsåtgärder”) och GIS-Centrum vid Lunds universitet. 

• Exempel på hantering av trafikbullerfrågor i samhällsplaneringen med policyskrift 
och åtgärdsskrift (kommunalt åtgärdsprogram/handlingsplan mot buller) för 
hantering av vägtrafikbuller i befintlig miljö och vid nyetablering av bostäder, vägar 
och gator. EU´s bullerdirektiv beaktas. 

• Exempel på rutiner för miljöförvaltningarnas handläggning av klagomål på 
vägtrafikbuller (juridikvägledning ingår i såväl handläggningsrutiner som 
åtgärdsprogram 

• Förankring av projektmaterialet 
• Anordna seminariedag då projektmaterialet presenteras. 



Projektmål Beskrivning Ansvarig och tidpunkt  
P1 Samla in uppgifter om trafikbuller-

exponering i kommunerna. Förfrågan 
från Miljösamverkan Skåne (MSS). 
Kontaktuppgifter och utskick till 
kommuner via MSS. Vägverket 
(projektet ”Kommunala bullerskydds-
åtgärder”) och GIS-Centrum (Skånsk 
miljödatabas) formulerar 
frågeställning och rapporteringssätt. 
(Även ev uppgifter betr viktigare 
enskilda vägar)  
 

Formulering av förfrågnings-
underlag från Vägverket och GIS-
Centrum (verktyg) senast 
2009-03-02. 
Förfrågan skickas ut i mars. 
Uppgifter rapporteras in från 
kommunerna senast 2009-04-30. 
Påminnelse och kontroller under 
maj. Bearbetning, modellering 
och kvalitetskontroller efter 
sommaren.  
Ev möjlighet för kommunerna att 
kommentera redovisat 
kartmaterial.  
Klart 2009-10-27 

P2 Ta fram medicinskt material om 
hälsoeffekter av vägtrafikbuller, med 
kort diskussion om kostnader för 
effekter på folkhälsan. 

Arbets- och miljömedicin, klart 
2009-08-25.  
Synpunkter (internt) 2009-09-29. 
Målgrupp är berörda tjänstemän. 
Omfattning kort översikt (max 4 
sidor) med länkar.  

P3 Ta fram uppgifter på kommunnivå 
från Folkhälsoenkät 2008 i Skåne  

Arbets- och miljömedicin lämnar 
2009-04-07 (internt) förslag till 
frågeställningar om störningar 
som sammanställs nedbrutet på 
kommunnivå (större städer 
stadsdelsnivå) 2009-08-25. 

P4 Vägverket arrangerar ett seminarium 
med information till väghållare om 
statsbidragsmöjlighet för 
bullerskyddsåtgärder.  
Samtidigt info om MSS-projektet och 
allmänt om hälsoaspekter mm. 

Juni 2009 (Vägverket återkommer 
om datum). 
Innehåll betr MSS medverkan 
bestäms 2009-04-07 

P5 Ta fram exempel från stor och (om 
möjligt) liten kommun betr 
policyskrift och åtgärdsskrift 
(kommunalt åtgärdsprogram/ 
handlingsplan mot buller) för 
hantering av vägtrafikbuller i befintlig 
miljö och vid nyetablering av 
bostäder, vägar och gator. 
EU´s bullerdirektiv beaktas. 
 

Malmö stad samordnar (Eslöv, 
Landskrona m fl) 
Avstämning (internt) 2009-08-25, 
klart 2009-09-29. 
Avstämningsmöte med 
länsarkitekten 2009-08-25, 
dessförinnan löpande dialog. Ev 
också med repr för planerare och 
väghållare i kommun 

P6 Ta fram rutiner för 
miljöförvaltningarnas handläggning av 
klagomål på vägtrafikbuller 
 

Malmö stad samordnar 
(Simrishamn, Lund m fl) 
Avstämning (internt) 2009-06-02, 
klart 2009-08-25 

P7 Ta fram juridikvägledning, med 
vägledande domar, ingår i 
handläggningsrutiner och 
åtgärdsprogram (P5, P6) 

Lund samordnar (Länsstyrelsen, 
Malmö stad)  

P8  Ta fram projektrapport Färdigställs efterhand, 
klart 2009-10-27. 

P9 Anordna seminariedag för presentation 
av projektmaterialet 

2009-11-24 



 
 
 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

Positiva effekter av ett projekt uppnås först en tid efter att projektet är avslutat och 
överlämnat till målgrupper och intressenter. De långsiktiga effekterna och när de kan uppnås 
redovisas nedan i tabellform. 

 
Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling 
till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Kunskapen och förmågan 
att arbeta med 
vägtrafikbuller ökar hos 
tillsynsmyndigheter, 
väghållare och planerare.  
Mått kan vara: 
antal åtgärdsprogram, 
trafikbullerpolicys och 
tillsynsvägledningar i 
Skånes kommuner 

P1-P9 Något år efter projektets 
avslutande genom en 
förfrågan till kommunerna 

L2 Färre antal boende utsatta 
för höga bullernivåer från 
vägtrafik. 
Lägre andel människor 
som upplever störning av 
vägtrafikbuller (i jmf med 
Folkhälsoenkät 2008) 

P1-P9 Beräkning/modellering efter 
några år utifrån 
genomförda/rapporterade 
åtgärder och trafikuppgifter 
Ansvar: Arbets- och 
miljömedicin, GIS-
Centrum, ev ny 
Folkhäloenkät med samma 
frågor 

Färre antal klagomål till 
tillsynsmyndigheter och 
väghållare  (Uppföljningen diskuteras  

bl a på seminariedagen) 
 
 
4. Målgrupp och övriga intressenter 

Projektet genomförs för att öka kunskapen och visa på verktyg för arbetet med 
vägtrafikbullerfrågor. Målgruppen är tillsynsmyndigheter och väghållare (verksamhetsutövare).  
Övriga intressenter är planerare i kommun och stat. Framtagandet av projektmaterialet ska 
stämmas av med intressenterna.    

 
5. Projektorganisation 

Lars Robert Göranson, Vellinge kommun, ordförande i arbetsgruppen 
Magnus Hillberg, Malmö stad 
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad 
Johanna Jungevall, Malmö stad 
Emelie Jönsson, Landskrona kommun 
Kenneth Kallin, Eslövs kommun 
Helene Sundberg, Lunds kommun 
Maria Albin, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund 
Emilie Stroh, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund 
Jonas Ardö, GIS-Centrum Lunds Universitet 
Martin Houmann, Vägverket region Skåne 
Peter Malmquist, Länsstyrelsen i Skåne län 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
 



6. Tidplan 
 Vägtrafikbullerprojektet pågår mellan den 26 september 2008 till den 30 december 2009. 
 
 Sammanträdesdagar och uppgifter: 
  
 26 september 2008 Uppstart av projektet 
  
 14 november 2008 Andra projektmötet 
 
 13 januari 2009  Tredje projektmötet, fastställande av 

projektbeskrivning 
 
 13 jan – 27 okt 2009 Kunskapsuppbyggnad, ta fram material 

enligt projektmål P1 – P8 och stämma av 
materialet med planerare i kommun och stat 
(övriga intressenter enligt punkt 4 ovan)  

 
 17 mars 2009 Projektmöte 
 
 7 april 2009 Projektmöte 
 
 2 juni 2009 Projektmöte 
 
 25 augusti 2009 Projektmöte 
 
 29 september 2009 Projektmöte 
 
 27 oktober 2009 Färdigställa projektrapport,  
  planering av seminarie 
 
 10 november 2009 (reservdag) Planering av seminarie 
 
 24 november 2009 Seminarie 
 
 Senast 30 december 2009  Avslut och överlämnade av projektrapport 

till Miljösamverkan Skånes styrgrupp 
 
  
7. Resursramar 

a. Personalresurser 
Projektgruppen fungerar som en arbetsgrupp och projektmedlemmarna deltar i gruppens 
möten samt medverkar i övrigt i att lösa gruppens arbetsuppgifter. Ordförande leder 
gruppens möten samt skickar i samarbete med Miljösamverkan Skånes projektledning 
kallelse och dagordning för möten. Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms 
innebära sammanlagt 2-3 veckors arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat 
arbete.  

b. Övriga kostnader 
Deltagande i arbetsgruppen sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader 
för resor till arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i 
aktiviteten utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
deltagaravgiften med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i.  
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive delprojekt skall i förväg godkännas av 
projektledningen. 



c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisning lämnas innan slutrapport till projektledningen. 
Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör projektledningen 
snarast informeras om detta. 
 

8. Samordning 
Samordning kan vara aktuell med några andra pågående projekt inom Miljösamverkan 
Skåne. Projektledningens representant i projektgruppen bevakar sådana eventuella 
samordningsbehov.  

 
9. Kommunikation 

 Intern kommunikation  
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och 
styrgrupp för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
skall tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t ex genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. 
Projektledningens representant i arbetsgruppen svarar för den löpande interna 
kommunikationen med projektledningsgrupp och styrgrupp. 
Eventuella delrapporter och slutrapport inom projektet skall lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen. Sådant material skall före publicering 
underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning och godkännande i 
de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer eller 
rekommendationer. 

 Extern kommunikation  
Arbetsmaterial som tas fram i projektet kan behöva stämmas av med intressenter och 
sakkunniga utanför arbetsgruppen. I sådana fall tillämpas remissförfarande enligt 
ovan.  

. 
10. Plan för utvärdering av effektmål 

Utvärderingen av det långsiktiga effektmålet L1 sker lämpligen något år efter projektets 
avslutande genom en förfrågan till kommunerna. Tidpunkten för frågan samordnas med 
eventuella ytterligare utvärderingar från andra projekt inom Miljösamverkan Skåne. 

 
11. Överlämnande och avslut 

Projektet avslutas med överlämnade av projektrapport till Miljösamverkan Skånes styrgrupp 
senast den 30 december 2009.   

 
 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp inom projektet Vägtrafikbuller 
 
 


