
1 

  

BULLER I BYN 
En studie om detaljplanering av bostäder i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer 

Sara Bylund 

Kandidatarbete 15 hp 

Kandidatprogram i fysisk planering 

Blekinge Tekniska Högskola 

2014-05-26 



2 

  

FÖRORD OCH TACK  

Denna uppsats ingår i kursen FM 1432, Kandidatarbete i fysisk 

planering, på Blekinge Tekniska Högskola. Efter arbetet med denna 

uppsats vill jag rikta ett tack till Lunds kommun, Malmö stad och Växjö 

kommun för hjälp med plandokument och bullerutredningar. Jag vill 

även tacka min handledare Zsuzsanna Olofsson för råd och vägledning 

under arbetets gång samt min syster Anna Sjögren för genomläsning 

och feedback. Ett stort tack går ut till min make Torbjörn Bylund för allt 

stöd under arbetet med uppsatsen. 

Sara Bylund 

Göteborg maj 2014 

  



3 

  

SAMMANFATTNING  
Sveriges demografiska utveckling visar att fler och fler bor i tätorter 

samtidigt som resandet ökar. Det skapar efterfrågan på bostäder i 

tätorter med god tillgång till kommunikationer. Boende nära 

kollektivtrafiknoder ger god tillgång till transporter samt möjlighet för 

god service, men en av dess baksidor är buller.  

Bostäder i tätorter planeras genom detaljplaner.  Kommunen är 

ansvarig för planeringen samt att ta andra aktörers åsikter i beaktning. 

Uppsatsen studerar synpunkter från detaljplaneprocessen gällande 

buller från länsstyrelsen, Trafikverket och kommunala nämnder. 

Länsstyrelsen har ansvar att granska kommunernas planer utifrån bland 

annat planens hälsopåverkan. Trafikverket är ansvarig för de statliga 

vägarna och järnvägen, och därigenom för det buller dessa alstrar.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt tas i de två tankemönster Emmelin 

och Lerman anser är aktuella för planering av mark och miljö, 

miljöparadigmet och planparadigmet. Tre detaljplaneprocesser 

studeras i uppsatsens fallstudiedel och analyseras utifrån den teoretiska 

utgångspunkten.  

En detaljplan med bostäder vid järnvägsstation studeras i tre utvalda 

städer, Lund, Malmö och Växjö. Alla kommuner har en vision att bygga 

bostäder med god tillgänglighet i centrala delar. Planeringen grundas 

på avvägning mellan olika intressen. Synpunkter från de studerade 

aktörerna gäller främst bullerutredningar och riktvärden. Inga riktvärden 

är lagstadgade men de används i planeringspraxis. Boverkets Allmänna 

råd 2008:1 är central i de studerade städernas planering av bostäder i 

bullrig miljö. Skilda åsikter finns mellan statliga myndigheter gällande 

riktvärden och bullerberäkningar. Exempel på detta är skillnaden mellan 

Naturvårdsverket och Boverket gällande bullerberäkning vid uteplats. 

Studie av detaljplaneprocessen utifrån den teoretiska utgångspunkten 

visar på en spänning mellan planparadigmet och miljöparadigmet 

gällande buller. Skilda åsikter finns kring hur ett legitimt beslut tas samt 

hur ”bokstavligt” riktvärdena ska tolkas.  

Förslag på ändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken avser att 

skapa en mer sammanhållen prövning av buller. Emmelin och Lermans 

prognos över miljö- och planparadigmet utveckling är att 

miljöparadigmet kommer blir allt starkare och sätta gränser inom vilka 

planering får ske. Lagförslaget kring buller kan vara en del i 

miljöparadigmets gränssättande för planeringen.  

 

Nyckelord 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 
I uppsatsen används ett antal förkortningar och begrepp, nedan görs 

en enklare sammanfattning för att underlätta och tydliggöra. 

LAGSTIFTNING 
MB – Miljöbalken 

PBL 2010:900 – Plan- och bygglagen (2010:900), trädde i kraft 2 maj 

2011 

PBL 1987:10 – Plan- och bygglagen (1987:10), trädde i kraft 1 juli 1987 

BEGREPP 
Buller – Oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadlig för hörseln 

(Nationalencyklopedin, 2014a). 

dBA – Decibel A. Indexet ”A” anger att ljudets olika frekvenser har 

viktats för att motsvarar hur människans öra uppfattar ljud (Trafikverket, 

2013a).  

Ekvivalent ljudnivå - Avser en medelljudnivå över en given tidsperiod. 

För trafikbuller i Sverige anger i regel den ekvivalenta ljudnivån över ett 

dygn (Trafikverket, 2013a). 

Fasadreflektion – En ljudtrycksnivå som inkluderar ljudvågorna som 

reflekteras av egna fasaden. Ljudmätningen inkluderar både 

frifältsvärdet och det ljud som reflekteras av egna fasaden.   

Frifältsvärde - Innebär en ljudtrycksnivå vilken inte är påverkad av 

reflexer i den egna fasaden (Boverket, 2008, p. 9). 

Ljud – Trycksvängningar som breder ut sig som vågrörelse och 

uppsattas som ljud av örat, vilket gör att vi hör (Nationalencyklopedin, 

2014b).  

Ljuddämpad sida – Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 en sida med 

en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45 och 50 dBA frifältsvärde 

(Boverket, 2008, p. 10). 

Maximal ljudnivå - Anger den högsta ljudtrycksnivån under en viss 

tidsperiod (Boverket, 2009). 

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning, används för att få en helhetssyn av 

den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Tyst sida – Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 en sida med en 

dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dBA frifältsvärde, samt är 

visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på (Boverket, 2008, p. 10). 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6
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LÄSANVISNINGAR 
1. INLEDNING 

Inledande beskrivs bakgrund och syfte med kandidatuppsatsen. 

Redovisning sker av de frågeställningar arbetet avser behandla och 

uppsatsens avgränsningar. 

2. OMRÅDESÖVERSIKT 

I avsnittet ges en kort framställning om stadsbyggnadsideal samt om 

lagstiftning, riktlinjer och aktörer relevanta för planering av bostäder i 

bullriga miljöer.  

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT, FORSKNINGSDESIGN & 

METOD  

I avsnittet beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt de verktyg 

som används för att svara på uppsatsens frågor - forskningsdesign, 

metod och analysram. 

 

 

 

4. FALLSTUDIE 

De tre studerade detaljplanerna med bostäder intill en järnvägsstation 

presenteras här och analyseras utifrån given analysram.  

 

5. ANALYS & DISKUSSION 

Resultatet från fallstudien diskuteras här utifrån den teoretiska 

utgångspunkten samt områdesöversikten. Diskussion förs kring vald 

metod och forskningsdesign samt en utvärdering av uppsatsarbetet 

görs.   

 

6. SLUTSATS  

I det avslutande avsnittet beskrivs det slutsatser som kommit av 

uppsatsarbetet. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 MÄNNISKORS RESANDE OCH BOENDE I TÄTORT 
Större delen av Sveriges befolkning bor i tätorter, 2010 var det 85 

procent av befolkningen. Mellan 2005 och 2010 ökade 

tätortsbefolkningen med 383 000 personer (Statistiska centralbyrån, 

2010). Samtidigt reser vi allt mer. Enligt Trafikanalys har 

persontransporter ökat stort sen 1950. Persontransporter var 1950 18 

miljarder personkilometer per år, 2010 var antalet 140 miljarder 

personkilometer per år (Trafikanalys, 2013). Ökande andel invånare i de 

större tätorterna och ökat resande ställer krav på fler bostäder i större 

städer och med goda kommunikationer. 

1.1.2 PROBLEM NÄR TÄT BEBYGGELSE OCH TRAFIKNODER 
MÖTS 

Bostäder nära kollektivtrafiknoder ger god tillgänglighet men utsätts 

även för trafikbuller intill bostaden. Albin, Ardö och Björk skriver att 

samhällsbuller kan störa vila, konversationer och leda till 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem och ökad stress. De skriver 

samtidigt det inte är kartlagt hur stor del av störningar som orsakas av 

trafikbuller (Albin, et al., 2006, pp. 17-20).  

1.1.3 BULLER I SVERIGE 
Bullerfrågan engagerar många myndigheter i Sverige. Naturvårdsverket 

har samordningsansvar för bullerfrågan samt ansvarar för att 

koordinera, följa upp och utvärdera arbetet med miljömålen 

(Naturvårdsverket, 2014b). Boverket har ansvar för miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö, vilket inkluderar bullerfrågan samt är ansvarig för 

att vägleda kommuner och andra kring buller och hälsofrågor kopplade 

till PBL (Sveriges riksdag, 2012). Trafikverket är verksamhetsutövare för 

järnväg och väghållare för statliga vägar. De är därmed ansvariga för 

det buller järnvägs- eller väganläggningen alstrar och dess inverkan på 

omgivningen (Trafikverket, 2013b, p. 17). Samordningsprojekt kring 

buller har startats med grund i skilda åsikter i frågan mellan 

myndigheter. Målet med samordningsprojektet är att skapa samsyn i 

bullerfrågan (Boverket, 2013). 

Planering i bullriga miljöer regleras genom PBL medan MB reglerar 

prövning av bullerpåverkan i befintliga miljöer. PBL beskrivs som en 

avvägningslag där intressen vägs mot varandra, medan MB fokuserar på 

den enskildes upplevelse av störningen och risken för hälsan i en 

befintlig situation (Boverket, 2008, p. 30). Emmelin och Lerman lyfter 

upp en förståelseram kring styrningen av mark och miljö. 

Planparadigmet anser att ett legitimt beslut kommer av att alla får 

komma till tals och att beslut tas av en representativ demokratisk 

församling medan miljöparadigmet ser att ett legitimt beslut bygger på 

en vetenskaplig bedömning (Emmelin & Lerman, 2006, p. 12). Brister i 

samordning mellan PBL och MB gällande buller har föranlett en statlig 

utredning. Den statliga utredningen ligger till grund till förslag till 

lagändringar vilka avses träda i kraft 2 januari 2015. Lagändringarna 

1. INLEDNING 
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handlar främst om förtydligande av detaljplanens möjligheter och 

skyldigheter att reglera kring buller, samt samsyn mellan processerna i 

PBL och MB (Socialdepartementet, 2014, pp. 1, 5-10).  

1.2 Syfte 
Uppsatsen syfte är att undersöka hur trafikbuller lyfts fram vid planering 

av bostäder nära järnvägsstationer. Bullret som alstras av trafiken kan 

påverka människors hälsa. Uppsatsens analys syftar till att visa hur 

planering för bostäder i bullerutsatta områden fungerar idag och hur 

det kan fungera i framtiden.  

1.3 Problemformulering och frågeställningar 
Kommuners vilja att utveckla staden kring stationen innebär en 

avvägning mellan intresset av att skapa bostäder centralt med goda 

förbindelser och de hälsorisker buller innebär. Kommunen ansvarar för 

detaljplanering i bullriga miljöer, men andra regelverk och aktörer är 

inblandade i bullerfrågan. Bullerutredningar med bullerberäkningar 

representerar bullret i planprocessen. PBL styr planering av mark och 

vatten i bullriga miljöer. MB reglerar tillsynen av buller i befintliga 

miljöer. Planeringsparadigmets avvägande beslutsfattande, den 

kommunikativa rationaliteten och miljöparadigmets mer kalkylerande 

beslutsfattande möts i planering i bullerutsatta miljöer. Frågan som 

uppdagas är hur dessa två typer av beslutsfattande påverkar planen och 

vilken typ av bebyggelse som blir slutprodukten.  

Det förberedande arbetet med denna uppsats har format följande 

frågeställningar: 

- Hur motiverar kommunerna valet att bygga bostäder intill 

järnvägsstationen?  

- Hur har kommunerna arbetat med bullerfrågan kring 

bostadsbebyggande intill järnvägsstationerna? Kan spänning 

mellan miljö- och planparadigmet identifieras i 

detaljplaneprocessen? 

1.4 Avgränsning 
1.4.1 Begränsning av byggande 
Uppsatsens fokus är buller. Det innebär att andra faktorer vilka kan 

påverka begränsningar av bebyggelse i anslutning till järnväg och bilväg 

inte behandlas.  

1.4.2 Buller 
Uppsatsen avser behandla trafikbuller, vilket innebär buller från väg- och 

spårtrafik. Decibel A, dBA används för mätning av trafikbuller och i 

riktvärden. Lågfrekvent buller belyses inte i detaljplaneprocesser eller 

riktvärden, därav åskådliggörs de inte heller i uppsatsen. 

Uppsatsen fokuserar på buller utomhus. Bakgrund till detta är Boverkets 

uttalande att buller inomhus regleras av Boverkets byggregler, BBR och 

kommuner får varken skärpa eller lätta på kraven i BBR genom 

regleringar i detaljplanen (Boverket, 2008, p. 45).  

1. INLEDNING 

1. INLEDNING 
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1.4.3 Process 
Uppsatsen ämnar att undersöka processen kring byggande av bostäder 

i anslutning till stationer. Det gör att aktörer, processer och lagar för 

byggnation av järnväg utanför tätort inte studeras. Fokus är detaljplanen 

och dess process, vilket innebär att annan planering inte inbegrips i 

uppsatsen. Planprogram var obligatoriskt vid PBL 1987:10, lagstiftningen 

vilken de studerade fallen handlagts utefter. För att begränsa det 

studerade materialet har programskedet i detaljplaneprocessen 

prioriterats bort.  

1.4.4  Studerade aktörer 
Uppsatsens avgränsning till utomhusbuller gör att aktörer med fokus på 

bullernivåer inomhus utesluts. Fallstudien kring inkomna synpunkter i 

detaljplaneprocessen avgränsas till synpunkter från aktörer med störst 

ansvar kring buller - länsstyrelsen, Trafikverket och kommunala 

nämnder.  

1.4.5 Områdesöversikt 
Områdesöversikten har fokus på att beskriva relevanta lagar, riktvärden 

och handböcker, detta för att skapa en grund för förståelsen av 

relationen mellan PBL och MB angående buller. Fokusen gör att 

forskning med inriktning på tekniska och andra mer specifika frågor 

kring buller prioriterats bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INLEDNING 



11 

  

 

 

 

 

 

  

 

2. OMRÅDESÖVERSIKT  

11 



12 

  

2.1 Stadsbyggnadsideal  
Tunströms identifierar utifrån myndighetsdokument och artiklar från 

tidskriften Plan stadsbyggnadsidealet i Sverige under 1990-2000-talet 

(Tunström, 2009, pp. 36-37). Stadsbyggnadsidealet är en traditionell, 

klassisk och måttfull stad (Tunström, 2009, pp. 52, 55-56). Tunström 

skriver hur en uppdelning mellan den goda staden och ”anti-staden” 

skapas (Tunström, 2009, p. 60). Den goda staden är en stad med 

förtätning, funktionsblandning, kvarter, stadskärna, kvartersbutiker, 

gator, torg och parker. Motbilden till den goda staden är den glesa 

staden, funktionsseparering, bostadsområde, förort och trafikled 

(Tunström, 2009, p. 88).  

Tunström skriver att täthet framkommit som ett mått av graden av stad, 

och ett verktyg att öka stadsmässigheten. Tätheten kopplas ofta till 

funktionsblandning och ett omfattande socialt liv. Tunström skriver att 

stadskärnan med dess stadsliv är intimt kopplad till täthetsidealet. Det 

finns inte bara bostäder utan även olika typer av service, nöjen och 

kulturliv (Tunström, 2009, pp. 89, 91).  

Lindsay, Neuman, Raman, Williams och Dair stämmer inte in i 

upplyftande av täthet, funktionsblandning och en kompakt stad. De 

menar att en kompakt stad med blandade funktioner kan påverka 

människors välmående negativt. Det som lyfts upp som negativt är 

funktionsintegreringen effekter som insyn och ljud samt det täta 

byggandets brist på avskildhet, vilket kan medföra känslomässig stress 

(Lindsay, et al., 2010, pp. 28-29, 43-44; Neuman, 2005, p. 13; Raman, 

2010, p. 64). Samtidigt finns det forskare som menar att livskvaliteten 

och social interaktion förbättras i den täta staden. Orsaken till detta 

skriver Calthorpe, Jabareen och Lehman är att service i närhet av 

boendet uppmuntrar gång och cykling (Calthorpe, 2012, pp. 14-15; 

Jabareen, 2006, p. 41; Lehman, 2012, pp. 14-15).  

2.2 Lagstiftning och myndigheters handledning 
kring buller 

2.2.1 LAGAR OCH PROPOSITIONER 
Följande avsnitt ämnar ge en bild av de lagar, riktlinjer och aktörer 

aktiva i planering av bostäder i bullerutsatta miljöer.  

Plan- och bygglagen, PBL  
PBL innehåller ramverk för kommunens planering. Mattsson och 

Hagander skriver att PBL till sin karaktär är en avvägningslag där 

avvägningar görs utifrån PBL och lokala förutsättningar inför varje enskilt 

fall (Mattsson & Hagander, 2011, p. 30). PBL förändrades 2011 och PBL 

2010:900 ersatte PBL 1987:10, figur 1 visar ändringar i 

detaljplaneprocessen. De studerade detaljplanerna är handlagda enligt 

PBL 1987:10 medan lagändringar i proposition 2013/14:128 bygger på 

PBL 2010:900. 
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Samråd 
Kommunen ska enligt både PBL 1987:10 och PBL 2010:900 samråda med 
bland annat länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, berörda kommuner 
och sakägare när förslag till detaljplan upprättats De inkomna 
synpunkterna samlas i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer (SFS, 1987:10; SFS, 2010:900).  

Utställning/Granskning 
Utställning byter enligt 5 kap. 21§ PBL 2010:900 namn till granskning, 
nytt namn men har samma innebörd. I 5 kap. 22§ PBL 2010:900 beskrivs 
att länsstyrelsen ska studera planen utifrån samma kriterier som ligger till 
grund för överprövningen enligt och 11 kap. 10§ PBL 2010:900 (SFS, 
2010:900). Det tyder på en strävan att framföra synpunkter tidigare i 

Figur 1 

Detaljplaneprocess 

enligt PBL 1987:10 

och PBL 2010:900  

(SFS, 1987:10; SFS, 
2010:900) 
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processen än tidigare. Synpunkter på 

utställnings/granskningshandlingarna ska samlas i ett 

utlåtande/granskningsyttrande som fogas till handlingarna  (SFS, 

1987:10; SFS, 2010:900).  

Antagande 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen, beslutet kan delegeras till 

kommunstyrelse eller byggnadsnämnd om planen inte är principiellt 

viktig.  Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 1§ PBL 1987:10 och 11 kap. 10§ PBL 

2010:900 pröva kommunens beslut att anta planen om planen riskerar 

att exempelvis överskrida en miljökvalitetsnorm eller om bebyggelsen är 

olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (SFS, 1987:10; SFS, 

2010:900). 

Bebyggelse bör enligt 2 kap. 3§ PBL 1987 och 2 kap. 5§ PBL 2010:900 

lokaliseras till mark lämpad för ändamålet. Bullrets påverkan på 

människans hälsa är en del av avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen. Kommuner får enligt 5 kap. 7§ PBL 1987:10 respektive 

4 kap. 12§ PBL 2010:900 i detaljplaner införa bestämmelser om 

bullerskydd. Länsstyrelsen har enligt 12 kap. 1§ PBL 1987, 11 kap. 10§ PBL 

2010, 5 kap. 14, 22§ PBL 2010:900 i uppdrag att kontrollera att 

kommuners detaljplaner inte är hälsoskadliga (SFS, 1987:10; SFS, 

2010:900).  

Miljöbalken, MB 
Knutsson och Bjerkemo skriver att MB har som mål att främja en hållbar 

utveckling samt att arbeta för att nuvarande och kommande 

generationer får en hälsosam och god livsmiljö. MB tillämpas parallellt 

med annan lagstiftning där verksamhet och åtgärder har betydelse för 

balkens mål (Hydén, 2008, p. 415).  

MB reglerar bland annat MKB och miljökvalitetsmål (SFS, 1998). Genom 

MKB utreds miljöeffekterna av ett projekt i förväg och beaktas i 

tillståndsprövningen. Miljökvalitetsnormer är enligt Knutsson och 

Bjerkemo viktiga styrmedel för de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

(Hydén, 2008, pp. 416-417). Ett av miljökvalitetsmålen är God bebyggd 

miljö, där buller inkluderas (Naturvårdsverket, 2012). MB ger inte tillstånd 

för verksamheter som medför att miljökvalitetsnorm överskrids (Hydén, 

2008, p. 416). 

Möte mellan PBL och MB 
Mattsson och Hagander skriver att den bristande samordningen mellan 

PBL och MB funnits länge. Grundproblematiken mellan PBL och MB är 

lagarnas skilda syften. PBL är en utpräglad avvägningslag där syftet är 

att hantera ett antal motstridiga intressen i markanvändningen. Enligt 

Hagander och Mattson är processer hårt reglerade i PBL för 

underbygga beslut med väl utvecklade argument. Besluten inom PBL tas 

i huvudsak av politiska organ på kommunal nivå. Överklaganden prövas 

enligt Hagander och Mattson enbart om beslutet ligger inom 
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kommunens tolkningsutrymme. MB:s utgångspunkt är att skydda hälsa 

och miljö, samt att sätta gränser för oacceptabla miljökvaliteter. 

Prövningen sker enligt författarna på ett tydligare sätt med 

naturvetenskapliga och juridiska utgångspunkter av experter och 

domstolar. Hagander och Mattsson anger att avvägning i relation till 

bästa miljöval har diskuterats intensivt i mer än 30 år. Även enligt PBL 

2010:900 är det möjligt att kommunal planläggning inte garanterar 

verksamhet utan den kan stoppas med grund att placeringen inte är 

den bästa ur miljösynpunkt. PBL 2010:900 verkar för tidigare samråd om 

intresseavvägningar för att hantera och överbrygga de olika 

ståndpunkterna (Mattsson & Hagander, 2011, pp. 141-142). 

Proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller 
Med bakgrund i Bullerutredningens delbetänkande har regeringen lagt 

fram en proposition. Propositionen föreslår ändringar i MB och PBL 

2010:900 i syfte att förbättra samordningen mellan lagarna. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015. Ändringarna 

tros underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta 

miljöer (Socialdepartementet, 2014, p. 1).  

Förslag till förändring av PBL 
Propositionen föreslår en definition av omgivningsbuller som tillägg i 1 

kap. 4§ PBL 2010:900. Omgivningsbuller inkluderar buller från 

flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. Tillägg i 2 kap. 

6a§ PBL 2010:900 föreslår att bostadsbyggnader ska lokaliseras till 

platser där människors hälsa med hänseende på omgivningsbuller kan 

garanteras samt att utformning och placering sker på ett sätt att 

olägenhet för människors hälsa kan förebyggas. Störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt i 

längden ska undvikas. Kapitel 4 i PBL om detaljplaner föreslås ändras i 

14§, kommunen ska få bestämma att lov endast får ske under 

förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter från 

omgivningsbuller utförts. Enligt 4 kap. 33a§ och 9 kap. 40§ PBL 2010:900 

ska detaljplaner eller bygglov utanför tätbebyggt område innehålla en 

redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Det gäller inte 

för fall där bullersituationen anses vara god. Beräkningarna ska redovisa 

omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats i 

anslutning till byggnaden om en sådan ska anordnas 

(Socialdepartementet, 2014, pp. 6-8). 

Förslag till förändring av miljöbalken 
I MB föreslås en ny paragraf i 26 kap. 9a§ enligt proposition 2013/14:128. 

Paragrafen innebär att en tillsynsmyndighet inte får besluta om 

förelägganden eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen 

eller i bygglovet enligt PBL 2010:900 har angetts beräknade bullervärden 

och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. Trots första stycket 

får förelägganden eller förbud beslutas om det med hänsyn till de 

boendes hälsa finns synnerliga skäl.  Förelägganden eller förbud får 
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aldrig beslutas i fråga om omgivningsbuller vid komplementbostadshus 

(Socialdepartementet, 2014, p. 5). 

Infrastrukturproposition 1996/97:53 
Regeringens proposition Inriktning för framtida transporter 1996/97:53 

innehåller riktvärden för trafikbuller, se tabell 1. Vägverket, Banverket, 

Luftfartsverket, Försvarsmakten och Naturvårdsverket har på 

regeringens uppdrag och i samarbete med andra berörda myndigheter 

analyserat olika frågor rörande begränsning av trafikbuller. 

Undersökningar från ovanstående myndigheter ligger till grund för 

propositionens riktvärden.  

Riktvärden för trafikbuller 

Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA 

Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA 

Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA 

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

För utomhusnivå avges för flygbuller FBN 50 dBA 

Tabell 1 Riktvärden enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53 

Propositionen anger att hänsyn bör tas till vad som är tekniskt möjligt 

och ekonomiskt rimligt. Det anges även att inomhusvärdena aldrig ska 

överskridas oavsett om utomhusnivåerna kan reduceras eller inte. 

Regeringen skriver i propositionen att riktvärdena för buller är 

långsiktiga mål, samt att riktvärdena inte är rättsligt bindande normer 

utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala 

faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Samtidigt 

skrivs det att riktvärdena bör klaras vid nybyggnation av bostäder 

(Kommunikationsdepartementet, 1996). 

2.2.1 AKTÖRER OCH HANDLEDNINGAR 

Boverket 
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 

hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande 

och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. 

Boverket har ansvar att ta fram underlag för tillämpning av 3–5 kap. och 

6 kap. 19–21 §§ MB samt PBL, arbeta med uppföljning av 

miljökvalitetsmålen och är ansvarig för miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö där buller inkluderas. Enligt förordning (2013:46) är Boverket 

ansvarig för att vägleda kommuner och andra att kring buller och 

hälsofrågor vid planering för och byggande av bostäder enligt plan- 

och bygglagstiftningen (Sveriges riksdag, 2012). Boverket har bland 

annat utfärdat Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden 

utsatta för buller från väg- och spårtrafik, Allmänna råd 2008:1 (Boverket, 

2008, p. 1) och Boverkets byggregler, BBR (Boverket, 2014).  

Boverkets Allmänna råd 2008:1 
Boverket skriver att bostäder ska lokaliseras på platser där de är 

långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Den framtida ljudmiljön bör 

analyseras i planeringsskedet och att hänsyn bör tas till prognostiserade 

trafikförändringar. Analysresultatet ska enligt Boverket tydligt redovisas i 
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beslutsunderlaget för att möjliggöra en väl avvägd 

konsekvensbedömning (Boverket, 2008, p. 10).  

Huvudregel vid planering av nya bostäder 
Boverket skriver att bebyggelsens placering och utformning samt 

möjliga skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt 

etc. ska användas för att uppfylla de krav som följer nedan gällande 

planering av nya bostäder.  

• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och 

inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. 

• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 

åtgärder kan utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad 

och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. 

• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 

åtgärder kan utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 

anslutning till bostad uppfylls (Boverket, 2008, p. 10). 

Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln 
Boverket skriver att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från 

huvudregeln. Avsteg kan motiveras vid bebyggelse av stadskaraktär i 

större tätorter, komplettering av ny tätare bebyggelse längs 

kollektivtrafikstråk i större städer samt av befintlig tät bebyggelse längs 

större städers kollektivtrafiksstråk (Boverket, 2008, pp. 10-11).  

Principer för intresseavvägning 
Boverket anger ett antal principer för avvägningar mot andra allmänna 

intressen vid avsteg från huvudregeln.  

55–60 dBA 
Går det att åstadkomma en tyst sida eller ljuddämpad sida bör nya 

bostäder kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad 

uppgår till 55–60 dBA. Minst hälften av bostadsrummen (rum för sömn 

och vila samt daglig samvaro, kök exkluderat), liksom uteplats, ska vara 

vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

60–65 dBA 
Endast i vissa fall bör bostäder med en dygnsekvivalent ljudnivå vid 

fasad på över 60 dBA tillåtas. En förutsättning för detta är att det går att 

åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida. Uteplats samt minst hälften 

av bostadsrummen (rum för sömn och vila samt daglig samvaro, kök 

exkluderat) ska vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.  

>65 dBA 
Boverket skriver att även om ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas 

särskilda skäl att efter en avvägning gentemot andra allmänna intressen 

tillåta bostäder. I sådana miljöer bör byggnaderna utformas och riktas så 

att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan (Boverket, 

2008, p. 11). 
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Buller av olika karaktär och olika bullerkällor 
Ljudnivåerna inomhus ska alltid uppfyllas enligt Boverket. Boverket lyfter 

fram vikten av att studera de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna 

samlat för att bedöma risk för störning. Förekommer flera bullerkällor 

eller andra miljöbelastningar som vibrationer eller luftföroreningar bör 

det enligt Boverket ställas extra höga krav på hänsyn och åtgärder för 

att skapa en god ljudmiljö (Boverket, 2008, p. 12). 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige med uppdrag att ha en 

överblick kring miljö och miljöarbetet. De ansvarar även för att 

samordna, följa upp och utvärdera arbetet med miljömålen. 

Naturvårdsverket tar fram kunskap och underlag för att utveckla 

Sveriges miljöarbete, de ska bidra till utveckling av miljöpolitiken genom 

att ge regeringen bra beslutsunderlag samt att genomföra miljöpolitiken 

i samverkan genom att arbeta för att miljöbalken följa och miljömålen 

uppnås (Naturvårdsverket, 2014b). Vägledning om hur miljöbalken ska 

tillämpas samt ett nationellt samordningsansvar för omgivningsbuller är 

även Naturvårdsverkets uppgift (Boverket, 2014). Naturvårdsverket 

skriver i en av deras handledningar att bullerberäkningar för uteplatser 

bör inkludera fasadreflektion (Miljösamverkan Skåne, 2010). 

Trafikverket 
Trafikverket startades 1 april 2010 och ersatte då Banverket och 

Vägverket (Trafikverket, 2013b, p. 1). Trafikverket är ansvarig för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart 

och luftfart samt byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Det 

innebär bland annat att Trafikverket som verksamhetsutövare för 

järnväg och väghållare för statliga vägar ansvarar för den inverkan som 

järnvägs- eller väganläggningen och järnvägs eller vägtrafiken har på 

omgivningen, däribland buller (Trafikverket, 2013b, pp. 16-17).  

Trafikverket anser att ansvarsfördelningen kring bullerfrågan är osäker 

ur juridisk synpunkt och har därför gett ut en vägledning om deras 

handlande vid planering i bullriga miljöer. De skriver att Trafikverket 

alltid tydligt ska meddela sin ståndpunkt om en kommun beslutar och 

länsstyrelsen godkänner en detaljplan för ny bebyggelse av bostäder i 

områden nära statliga vägar och järnväg olämpligt för 

bostadsbebyggelse på grund av buller eller vibrationer. Trafikverket 

utgår från infrastrukturpropositionens 1996/97:53 riktvärden. 

Vägledningen anger att Trafikverket generellt inte överklagar avsteg från 

riktvärden för buller i kollektivtrafikstråk eller i centrum eller centrala 

delar av större städer. I dessa områden överklagar Trafikverket inte 

avsteg upp till 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus om bostadshuset har 

en tyst eller ljuddämpad sida. Avsteg upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

utomhus kräver en tyst sida, och högre nivåer accepteras inte av 

Trafikverket (Trafikverket, 2012, pp. 1-2). 
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Bullersamordningen 
Myndigheter som deltar i bullersamordningens styrgrupp är Boverket, 

Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och 

representant från länsstyrelserna. Bullersamordningen syftar till att 

identifiera och beskriva konflikter mellan myndigheters olika uppdrag 

samt försöka lösa dessa (Boverket, 2013). En av arbetsgrupperna inom 

bullersamordningen, Buller och vibrationer från väg och järnväg, arbetar 

med att sammanställa forskningsresultat, värdera informationen och 

utifrån detta arbeta fram en gemensam vägledning (Naturvårdsverket, 

2014a). Frågan kring riktvärdet för uteplats och fasadreflektioner 

hanteras av denna arbetsgrupp (Naturvårdsverket, 2013, p. 6). 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är statens regionala samordnande myndighet med 

myndighetsansvar och överklagandeinstans. I planfrågor har 

länsstyrelsen ansvar att bevaka statens och det allmännas intresse, se till 

att lagar, regler och formell handläggning följs samt ta fram 

planeringsunderlag  (Hydén, 2008, p. 424). I detaljplaneprocessen ska 

kommunen samråda med länsstyrelsen i samrådsskedet, 

utställning/granskningsskedet och de har möjlighet att överpröva 

planen med hänsyn till något statligt intresse (Mattsson & Hagander, 

2011, pp. 45-47). Länsstyrelsens uppgifter enligt MB är bland annat ge 

tillstånd och utöva tillsyn över miljöstörande verksamhet, pröva 

överklaganden över kommunala beslut samt företräda allmänna och 

miljöintressen för andra myndigheter och domstolar (Mattsson & 

Hagander, 2011, p. 180). 

Kommunen 
Kommunen är ansvarig för den fysiska samhällsplaneringen inom 

kommunens gränser. Översiktsplanen är enligt Boverket kommunens 

”avsiktsförklaring” av den fysiska miljön och ska utgöra ett underslag för 

att bland annat detaljplaner. Detaljplanen är en bindande uppgörelse 

mellan kommunen och markägarna och talar om vad som får och inte 

får göras inom planområdet. Endast kommunen kan ta fram och anta 

en detaljplan, samt de ansvarar för tolkningen av de gällande 

detaljplanerna (Boverket, 2010). Kommunen ska enligt 4 kap. 2§ PBL 

2010:900 genom detaljplanen pröva ett mark- eller vattenområdes 

lämplighet för bebyggelse och reglera bebyggelsemiljöns utformning, 

Kommunen ska enligt 4 kap. 5§ PBL 2010:900 genom detaljplanen: 

- Bestämma och ange gränserna för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden. 

- Bestämma användningen och utformningen av allmänna platser 

som kommunen är huvudman för. 

- Bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.  

Kommunen får även reglera annat om det stämmer in med planens 

syfte. Bland annat får kommunen enligt 4 kap. 12§ PBL 2010:900 

bestämma högsta tillåtna värden för bland annat buller (SFS, 2010:900). 
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3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Emmelin och Lerman presenterar en förståelseram kring styrningen av 
mark och miljö. Teorin har bland annat använts i Larssons forskning 
kring regelverket för vindkraft i Sverige (Larsson, 2009, pp. 1, 24-25) 
samt i Petersson Forsbergs avhandling om friluftsliv och naturturism i 
kommunal fysisk planering (Petersson Forsberg, 2012, p. 116). Emmelin 
och Lermans tankar används vidare i uppsatsen för att identifiera olika 
tankesätt i detaljplaneprocessen. Den teoretiska utgångspunkten 
används även för att diskutera empirin.  

Emmelin och Lerman identifierar två olika tankemönster och 
styrfilosofier inom styrningen av mark och miljö, ”Miljö” och ”Plan”. 
”Miljö” har ett vetenskapligt förhållningssätt där vetenskapen anses 
kunna avgöra vad som är hälsosamt. Expertkunskap är i fokus, det goda 
och legitima beslutet anses komma av vetenskaplig bedömning. ”Plan” 
bygger på avvägningar mellan olika legitima men inte nödvändigtvis 
förenliga intressen. Det goda och legitima beslutet tas genom att alla 
intressen fått kommit till tals, och beslutet tas av en representativ 
demokratisk församling. Emmelin och Lerman skriver att dessa två 
tankemönster eller styrfilosofier till stor del präglar MB respektive PBL 
(Emmelin & Lerman, 2006, p. 12). 

Emmelin och Lerman beskriver ”Miljö” och ”Plan” som paradigm, 
tankemönstren går igenom lagstiftning, utbildning, professionskultur 

osv. Författarna anser att paradigmen identifierar konflikter - hur makt 
fördelas mellan organ i samhället, vilken vikt olika nivåer ska ges, hur 
expertkunskap ska vägas mot lokalt självbestämmande, relationen 
mellan tjänstemän och politiker osv. Författarna menar att trots att de 
två paradigmen till viss del är svåra att förena är de båda nödvändiga, 
legitima och funktionella. Emmelin och Lerman skriver att det är en 
fråga om teknisk samordning mellan lagar eller mellan olika 
förvaltningar att hantera målkonflikter och motsättningar (Emmelin & 
Lerman, 2006, p. 12).  

 

Figur 2 Emmelin och Lermans figur över paradigm och dimensioner (Emmelin & 
Lerman, 2006, p. 15) 
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Emmelin och Lerman sammanfattar miljö- och planeringsparadigmet 

genom figur 2. Fokus i denna uppsats är dimensionen med kalkylerande 

respektive kommunikativ rationalitet. Legitimering av beslut enligt 

miljöparadigmet bygger på vetenskaplig kunskap med kvantifierade och 

rationella processer – en kalkylerande rationalitet. Expertkunskapen är 

enligt författarna central i miljöparadigmets tankemönster och är därför 

avgörande för vad som avses forma en god och hälsosam miljö. De 

skriver att normer, riktvärden, generella föreskrifter för verksamheter, 

villkor för påverkan osv. försöker definiera ett handlingsutrymme inom 

vilket planering får handla inom. Legitimering av beslut enligt 

planparadigmet grundas på beslutsfattande genom kommunikation 

eller deliberation – en kommunikativ rationalitet.  Den demokratiska 

processen är det viktiga bakom beslutet och inte sanningshalten i 

beslutet. Emmelin och Lerman sammanfattar det som att ”konsensus” är 

viktigare än vetenskaplig korrekthet (Emmelin & Lerman, 2006, pp. 13-

15).  

Emmelin och Lermans syn på planparadigmet och dess legitimering av 

beslut stämmer in på Strömgrens beskrivning av den planering som 

funnits sedan 1960-talet. Under 1940 och 1950-talen skriver Strömgren 

att det i Sveriges samhällsplanering fanns en stark tilltro till den 

professionella planeraren och vetenskapliga undersökningar 

(Strömgren, 2007, pp. 93, 100, 101, 231). En anpassningsbar och politisk 

planering anser Strömgren växte fram under 1960-talet och blev genom 

PBL 1987:10 institutionaliserad. Den representativa politiska församlingen 

har sedan dess varit rådande i beslut kring planering (Strömgren, 2007, 

pp. 132, 233-234). Emmelin och Lerman skriver att legitimeringen av 

beslut inom planparadigmet kommer av beslut av den representativa 

politiska församlingen (Emmelin & Lerman, 2006, p. 12), det stämmer in 

på Strömgrens beskrivning av den politiska planeringen som existerat 

sen 1960-talet (Strömgren, 2007, pp. 132, 233-234).   

3.2 Forskningsdesign  
Uppsatsens valda forskningsdesign är komparativa fallstudier. Enligt 

Denscombe ger fallstudien möjlighet att studera fenomen som de 

uppträder naturligt och möjlighet att koncentrera ansträngningar till få 

undersökningsplatser (Denscombe, 2009, p. 71). Fallstudie som 

forskningsdesign har valts utifrån uppsatsens tidsramar, samt dess 

möjlighet att se djupare in i de utvalda detaljplaneprocesserna. 

Användningen av fallstudier i uppsatsen är upptäcktstyrd, och syftar 

därmed till att beskriva vad som händer inom fallens inramning samt 

utföra en jämförelse mellan olika inramningar för att lära sig av likheter 

och skillnader mellan dem. Denscombe skriver att fallstudiens 

målsättning är att genom studier av det enskilda belysa det generella 

(Denscombe, 2009, pp. 60, 63). Förhoppningen är att genom en 

jämförelse kunna se likheter och skillnader, och genom detta belysa det 

generella.   
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Denscombe skriver att val av fall inte sker slumpmässigt och att valen 

kan påverka studiens utgång. Han skriver att valet måste vara 

ändamålsenligt för forskningssyftet (Denscombe, 2009, pp. 63-64). 

Denscombe uttrycker att val kan göras utifrån:  

- Sättet fallet kommer att användas 

o Den typiska undersökningsenheten 

o Den avvikande undersökningsenheten 

o Den teoriprövande undersökningsenheten 

o Den minst sannolika undersökningsenheten 

Val beroende på andra motiv 

- Praktiska överväganden 

o En fråga om bekvämlighet 

o Intressant i sig själv 

- Val med utgångspunkt i ”inget verkligt val” 

o Studien är en beställd undersökning 

o Möjligheterna är unika (Denscombe, 2009, pp. 64-67). 

 

3.2.1 VAL AV FALL 
Uppsatsen syftar till att undersöka bostadsplanering i anslutning till 

järnvägsstationer, vilket begränsar urvalet till städer med järnväg. 

Lagstiftning och regelverk förändras ständigt, med bakgrund av detta 

var strävan att studera en nyligen antagen plan.  

En detaljplan innehållande bostäder intill en järnvägsstation har 

studerats i de utvalda städerna. Urval av en detaljplan ger rimlig 

arbetsbörda och därigenom möjlighet att jämföra processer från tre 

olika städer.  

De fall som undersökts är: 

Lund – förtätning i anslutning till järnvägsstationen  

Malmö – utbyggnad i anslutning till den nya järnvägsstationen Hyllie 

Växjö – förtätning i anslutning till järnvägsstationen 

Valen av fall har fallit på städer med tre olika storlekar. Malmö med cirka 

280 000 invånare, Lund med cirka 83 000 invånare och Växjö med cirka 

61 000 invånare 2010 (Statistiska centralbyrån, 2014, p. 88). Nedan följer 

motiveringen kring valet av fall enligt det som tidigare beskrivits.  

Lund 

Den avvikande undersökningsenheten 
Inom spannet 70 000-90 000 invånare finns förutom Lund fyra städer i 

Sverige (Statistiska centralbyrån, 2014, p. 88). Storleken på staden, dess 

befolkningstäthet och kompakta stadsform bidrar till att den studerade 

detaljplanen anses vara en avvikande undersökningsenhet.  
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Malmö 

Den avvikande undersökningsenheten 
Malmö är avvikande genom stadens storlek (Statistiska centralbyrån, 

2014, p. 88). Den studerade detaljplanen är placerad intill en ny 

järnvägssträckning och bostäderna planeras på tidigare jordbruksmark. 

Nybyggnation av järnväg är relativt ovanligt liksom byggnation av nytt 

stadsdelscentrum på jordbruksmark, det bidrar till att fallet anses vara en 

avvikande undersökningsenhet.  

Intressant i sig själv 
Detaljplanen i stadsdelen Hyllie i Malmö är intressant i sig själv genom 

att stationen med omkringliggande bostäder och verksamheter byggs 

på jungfrulig mark och samt att stadsdelen har en tydlig miljöprofil 

(Malmö stad, 2014b).  

Växjö 

Den avvikande undersökningsenheten 
Växjös invånarantal var 2010 cirka 60 000, inom intervallet 50 000 till 

70 000 invånare finns det åtta svenska städer (Statistiska centralbyrån, 

2014, p. 88). Stadens invånarantal får anses relativt vanlig likt 

placeringen av järnvägen centralt i staden. Den studerade detaljplanen 

är placerad på tidigare bangård (Växjö kommun, 2012a, p. 2), det gör 

att de planerade bostäderna lokaliseras i direkt närhet av järnvägen. 

Placeringen av bostäderna tillsammans med Växjö kommuns miljöfokus 

(Växjö kommun, 2014) bidrar till bedömningen av detaljplanen som en 

avvikande undersökningsenhet.   

Intressant i sig självt 
Fallet anses intressant i sig själv med bakgrund i Växjö kommuns starka 

miljöfokus (Växjö kommun, 2014) och att bostäder planeras inom den 

gamla bangården. 

3.2.3 KRITIK 
Fallstudie som forskningsdesign möter enligt Denscombe kritik gällande 

generaliserbarhet. Visar fallen något generellt eller endast situationen i 

det specifika fallet  (Denscombe, 2009, p. 68). Med bakgrund i denna 

kritik har komparativa fallstudier utförts, med förhoppning att genom 

jämförelsen öka generaliserbarheten.  

Flera metoder kan användas i en fallstudie, vilket kan ge säkrare resultat 

genom triangulering (Denscombe, 2009, p. 71). Uppsatsens omfattning 

gällande tid har avgränsat uppsatsen till att använda en metod. Det gör 

att en av fallstudiens fördelar inte används.  

Val av fall kan enligt Denscombe påverka studiens resultat (Denscombe, 

2009, pp. 63-64), vilket gör valen viktiga. Vid val av fall att studera 

identifierades ingen relevant detaljplan handlagd utifrån PBL 2010:900. 

Förändringar mellan PBL 1987:10 och PBL 2010:900 gällande 

detaljplaneprocessen innebär svaghet i uppsatsens resultat vid 

jämförelse med fall handlagda efter PBL 2010:900. Gemensamt för alla 
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tre fall är att kommunerna satsar mycket på hållbara transporter (Lunds 

kommun, 2014; Malmö stad, 2014b; Växjö kommun, 2014). Det kan 

innebära att generaliserbarheten minskar i jämförelse med kommuner 

med mindre miljöfokus.  

3.3 Metod 

3.3.1 INNEHÅLLSANALYS 
För att svara på uppsatsens problemformulering används en kvalitativ 

litteraturstudie genom innehållsanalys. Dokumenten som studeras är 

kopplade till fallens detaljplaneprocess. Textanalysen gör det möjligt att 

bryta ner texten i mindre delar för att sedan studera relevanta 

kategorier (Denscombe, 2009, pp. 307-308). Utifrån detta kan skillnader 

och likheter mellan fallen studeras på djupet.  

3.3.2 MATERIAL 
Studerat material är kopplade till detaljplaneprocessen. Den 

lagstadgade planprocessen gör att samma typ av dokument 

producerats vid alla fall. Liknande material från de tre fallen lägger 

grund för en god jämförelse. Studerade dokument från 

detaljplaneprocessen är:   

- Plankarta från samråd, utställning/granskning och antagande 

- Planbeskrivning från samråd, utställning/granskning och 

antagande 

- Samrådsredogörelse 

- Utlåtande  

- Eventuell bullerutredning  

En jämförelse av plankarta och planbeskrivning från 

detaljplaneprocessens skeden synliggör utvecklingen av planen gällande 

buller. Samrådsredogörelse och utlåtande ger insyn i utvalda aktörers 

synpunkter på kommunens planering kring buller. Det i sin tur kan visa 

på spänningar mellan miljö- och planparadigmet. Självständiga 

bullerutredningar eller delar av planbeskrivningen fokuserat på buller 

visar bakgrundsmaterialet utifrån vilket kommunen gör avvägningar.  

3.3.3 PRESENTATION AV ANALYSRAM 
Utifrån uppsatsens frågeställningar har en analysram skapats. De tre 

fallen har studerats utifrån samma analysram. Bakomliggande frågan i 

hela textanalysen är möjlighet att identifiera spänningen mellan miljö- 

och planparadigmet. Nedan följer en förklaring av analysramens delar.  

Frågeställning Utgångspunkt för textanalys 

Hur motiverar kommunerna 

valet att bygga bostäder 

intill järnvägsstationen?  

Kommunens vision kring bostäder vid 

stationen 

Argument bakom visionen 

Hur har kommunerna 

arbetat med bullerfrågan 

kring bostadsbebyggande 

intill järnvägsstationerna?  

Användning av riktvärden och 

handböcker 

Form av bullerberäkning 

Utveckling av bullerreglering under 

detaljplaneprocessen 
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Hur motiverar kommunerna valet att bygga bostäder intill 
järnvägsstationen?  

Kommunens vision kring bostäder vid stationen 
De studerade detaljplanerna har en gemensam grund, de innehåller 

bostäder samt ligger nära en järnväg och en järnvägsstation. Bostäder 

nära ett bullerutsatt område skapar problem i det avseendet att buller 

påverkar människors hälsa negativt och att det bor människor i 

bostäder. Visioner bakom bostadsbyggandet visar på de vinster 

kommuner anser komma av detaljplanen. Emmelin och Lerman skriver 

att planparadigmet har en stark övertro till planeringens möjligheter att 

forma både den fysiska miljön samt fylla den med ekonomisk och socialt 

innehåll (Emmelin & Lerman, 2006, p. 2).  

Argument bakom visionen 
Emmelin och Lerman talar om olika typer av rationalitet, kalkylerande 

och kommunikativ (Emmelin & Lerman, 2006, pp. 14-15). Analys av 

kommunens argument bakom visionen kan ge en bild om den styrs av 

kalkylerande eller kommunikativ rationalitet. Bygger kommunen sina 

argument på vetenskapliga eller värderingsbaserade politiska beslut?  

Hur har kommunerna arbetat med bullerfrågan kring 
bostadsbebyggande intill järnvägsstationerna? 

Användning av riktvärden och handböcker 
Kartläggning av använda riktvärden och handböcker i detaljplanens 

dokument visar vilka aktörer kommunerna ser som auktoriteter i 

bullerfrågan. Det är intressant med bakgrund i olika myndigheters syn 

på buller. Emmelin och Lerman hävdar att riktvärden innehåller 

värderingar, och aldrig är rent vetenskapliga (Emmelin & Lerman, 2006, 

p. 19). 

Form av bullerberäkning 
Utifrån bullerberäkningarna görs bedömningen om riktvärden överskrids 

eller inte. Områdesöversikten identifierar att Boverket och 

Naturvårdsverket tidigare haft olika åsikter om beräkningar angående 

frifältsvärden och fasadreflektioner (Miljösamverkan Skåne, 2010, pp. 9-

10; Boverket, 2008). Aktuella bullersamordningsprojekt tar upp frågan 

med mål att skapa samsyn (Naturvårdsverket, 2013, p. 6). Boverket är 

starkt kopplat till PBL och planparadigmet samt Naturvårdsverket till MB 

och miljöparadigmet. Studie av bullerberäkningsmodell ger indikationer 

vilken myndighet och paradigm som används främst.  

Utveckling av planen angående buller under detaljplaneprocessen 
Vid planering av bostäder nära bullerutsatta områden möts kvantitativa 

beräkningar och avvägningar mellan olika intressen. 

Stadsbyggnadskontoret planerar för markanvändning och får 

synpunkter i processen av olika aktörer. I detaljplaneprocessen finns 

potential för identifiering av att miljö- och planparadigmen i olika 

aktörernas agerande. En studie av utvecklingen av planen från samråd, 

utställning till den färdiga antagna planen tillsammans med synpunkter 

från olika aktörer kan urskilja de två olika paradigmens synsätt samt vilka 

argument som ligger bakom den färdiga planens bullerregleringar.  

 

 3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT, FORSKNINGSDESIGN & METOD 



27 

  

Synpunkter från länsstyrelsen, Trafikverket och kommunala nämnder 

studeras i fallstudien, nedan beskrivs valet av dessa aktörer.  

- Länsstyrelsen är enligt 5 kap. 22§ PBL 1987:10 respektive 5 kap. 14, 22§ 

PBL 2010:900 skyldig att granska detaljplaner utifrån bland annat statliga 

intressen, människors hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer (SFS, 

1987:10; SFS, 2010:900). Buller är kopplat till hälsa, det gör länsstyrelsens 

synpunkter intressanta.  

- Trafikverket är ansvarig för järnvägen och statliga vägar, vilket gör att 

de som infrastrukturhållare kan bli ersättningsskyldig om användningen 

av järnvägen eller vägen orsakar för mycket buller (Trafikverket, 2012). 

Trafikverket har därigenom ett intresse att planering i anslutning till 

deras anläggning blir bra gällande buller.  

- Kommunala nämnder är en del av kommunen som enligt 1 kap. 1-3§ 

PBL 1987:10 och 1 kap. 1-2§ PBL 2010:900 har uppdrag att planlägga 

användningen av mark och vatten på ett sätt som ger människan frihet, 

jämlikhet, goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö (SFS, 

1987:10; SFS, 2010:900). Stadsbyggnadskontorens relation till andra 

kommunala nämnder kan visa på olika synpunkter inom kommunen.  

3.3.4 KRITIK 
Denscombe skriver att en fördel med forskning baserade på dokument 

är dess tillträde (Denscombe, 2009, p. 316). De studerade dokumenten 

är genom offentlighetsprincipen tillgängliga. Tillgängligheten bygger på 

kommuners aktiva handling av framtagande av dokument, vilken är 

tidsödande. Ett av dokumenten utvald för analys hittades inte av 

tjänstemannen på Lunds kommun. Det innebär en svaghet i uppsatsens 

analys och jämförelser av bullerutredningar. Litteraturstudien bygger på 

sekundär data producerat för andra ändamål. Det innebär potentiellt en 

grund för tolkning av forskaren.  

  

 3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT, FORSKNINGSDESIGN & METOD 



28 
  

 

  

 
4. FALLSTUDIE  



29 

  

4.1 Lund 

 

 

 

4.1.1 PRESENTATION AV FALLET 

Detaljplanens läge 
Detaljplanen som studeras är Detaljplanen för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund. 

Den är en del av Sockerbruksområdet, ett område nordväst om 

stationen, se figur 3, där bostäder, kontor och centrumverksamheter 

planeras (Lunds kommun, 2009b, p. 1).  

Tidigare användning och planering 
Området har historiskt haft olika användningar, främst olika typer av 

fabriker och bostäder. Vid planläggning användes området för handel, 

kontor, lager, kursverksamhet, sandtag och parkering, och var planlagt 

för småindustri och industriändamål samt gata och park. Lunds 

översiktsplan från 1998 anger att bostadsbebyggelse med hög täthet, 

verksamheter som inte stör, handel och service ska lokaliseras nära 

järnvägsstationen (Lunds kommun, 2009b, pp. 42-44).  

Figur 4 Detaljplanen behandlar kvarter 8, 9 och 

10 i Sockerbruksområdet  

(Lunds kommun, 2008, p. 2). 

Figur 3 Studerade detaljplanens läge i Lund 

Grunddata tillhandahållen av © Lantmäteriet 2012/901 
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Tabell 2 Handlingar för detaljplanen för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund 

 (Lunds kommun, 2009b, pp. 46-47) 

Detaljplanens innehåll och process 
Planen innehåller två bostadskvarter, komplettering av kvarter med 

äldre industribebyggelse med ny bebyggelse för bostäder, parkering, 

verksamhet och kontor, parkering i garage under jord, nya torg och 

omformning av gång- och cykelväg i området, butikslokaler vid torgen, 

omvandling av Kung Oskars väg i norra delen av planområdet till 

stadsgata samt en ny passage under  

 Kung Oskars väg (Lunds kommun, 2009b, pp. 1-2).  Planområdet fattar 

ca 2,5 hektar (Lunds kommun, 2009b, p. 5).  

Detaljplanen handlades enligt PBL 1987:10, se tabell 3. Av producerade 

dokument, se tabell 2, framgår att Lunds kommun har gjort 

bedömningen att planen inte medför betydande miljöpåverkan och 

därför inte utfört en MKB (Lunds kommun, 2009b, pp. 20-22).  

Bullerutredningar kopplade till detaljplanen har inte studerats i 

uppsatsen. Orsak till detta är att tjänstemannen på Lunds kommun inte 

fann bullerutredningarna i arkivet. Avsnitt om buller i planbeskrivning 

har studerats istället.  

Tabell 3 Detaljplaneprocess för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund 

4.1.2 GENOMGÅNG AV ANALYSRAM 
Nedan beskrivs empirins svar på analysramens frågor i tabellform. En 

mer detaljerad genomgång av detaljplanedokumenten utifrån 

analysramen finns i bilaga 1. 

 

Producerade dokument i 

detaljplaneprocessen 

Studerade i 

uppsats 

Ej studerade i 

uppsats 

Plankarta X  

Planbeskrivning X  

Samrådsredogörelse X  

Utlåtande X  

Planprogram  X 

Bullerutredningar   X 

Fastighetsförteckning  X 

Genomförandebeskrivning  X 

Illustrationsplan  X 

Kvalitetsprogram  X 

Detaljplaneskede Tidpunkt 

Samrådstid 2008-09-30  2008-11-11 (Lunds 

kommun, 2009c) 

Utställningstid 2009-05-29 2009-06-29  (Lunds 

kommun, 2009d, p. 1) 

Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-17  

(Lunds kommun, 2009b, p. 1) 

Laga kraft 2010-05-20 (Lunds kommun, 

2009a) 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund, Lunds kommun 

Hur motiverar 

kommunerna valet att 

bygga bostäder intill 

järnvägsstationen? 

Kommunens vision 

kring bostäder vid 

stationen 

Utvidga stadskärnan och ta stenstadens täthet, skala och varierande utbud väster om järnvägen, och genom 

detta skapa attraktiva bostäder och arbetsplatser i stationsnäraläge (Lunds kommun, 2009b, p. 1). 

 

Argument bakom 

visionen 

Motiverar detaljplanen genom antagen översiktsplan och dess vision att bygga tät bostadsbebyggelse, nya 

verksamheter, handel och service i anslutning till stationsnära lägen för spårbunden trafik (Lunds kommun, 

2009b, p. 43). Oklart om forskning använts. 

Hur har kommunerna 

arbetat med 

bullerfrågan kring 

bostadsbebyggande 

intill 

järnvägsstationerna? 

Användning av 

riktvärden och 

handböcker 

Boverkets Allmänna råd 2008:1 används för riktvärden och avsteg från huvudregeln (Lunds kommun, 2009b, 

pp. 21, 27). Bakgrund för beräkningar av buller från väg respektive järnväg är hämta från 

Infrastrukturproposition 1996/97:53 (Lunds kommun, 2009b, pp. 27, 31). 

Form av 

bullerberäkning 

Buller från vägtrafik, spårtrafik och industri är beräknat och redovisat separat (Lunds kommun, 2009b, p. 27). 

Bullerberäkningar redovisas genom utbredningskarta där beräknade värden kan jämföras med frifältsvärden 

vid fasad (Lunds kommun, 2009b, pp. 30, 33). 

Utveckling av 

bullerreglering under 

detaljplaneprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsredogörelse och utlåtande om buller 

Länsstyrelsen 

- Angeläget tillskott av bostäder motiverar avsteg från Boverkets huvudregel 

- Lägenheterna ska ha minst en sida mot tyst eller ljuddämpad sida 

- Inga bostäder i bullerutsatta delar av kvarter 8 (se figur 4) 

- Planera för skyddande bebyggelse mellan bostäder och järnväg 

- Bulleråtgärder vid källan, exempelvis tyst asfalt 

- Förtydligande av bestämmelser (Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10; Lunds kommun, 2009d, pp. 8-9). 
 

Trafikverket (Banverket och Vägverket) 

- Utformning ska uppfylla Boverkets bullerriktvärden (Lunds kommun, 2009c, pp. 10-11; Lunds kommun, 

2009d, p. 11). 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund, Lunds kommun 

Utveckling av 

bullerreglering under 

detaljplaneprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala nämnder 

Miljönämnden 

- Inga bostäder i bullerutsatta delar av kvarter 8 (se figur 4) 

- MISTRA och Naturvårdsverket har annan syn på buller än Boverket som planen hänvisar till  

- Krav på bättre ljudklass (Lunds kommun, 2009c, p. 4; Lunds kommun, 2009d, p. 4). 

 

Kommunala studentrådet 

- Bostäderna passar inte studenter i bulleravseende, för höga bullernivåer i delar av lägenheterna (Lunds 

kommun, 2009d, pp. 7-8). 

 

Synpunkter kring buller som påverkat planen 

- Länsstyrelsen och miljönämnden Inga bostäder i bullerutsatta delar av kvarter 8 (se figur 4), bostäder i 

denna del ersatts med kontor och centrumverksamhet (Lunds kommun, 2008a, pp. 8-10; Lunds kommun, 

2009e; Lunds kommun, 2009c). 

- Länsstyrelsen Förtydligande av definitioner i plankartan (Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10; Lunds kommun, 

2009e)  

- Länsstyrelsen  Lägenheterna ska ha minst en sida mot tyst eller ljuddämpad sida (Lunds kommun, 2009e) 

- Länsstyrelsen  Möjlighet till tyst asfalt enligt planbeskrivning (Lunds kommun, 2009f, p. 19) 

  

Synpunkter kring buller som inte påverkat planen 

- Miljönämnden  Stadsbyggnadskontoret skriver att de inte anser att det är MISTRA och Naturvårdsverkets 

riktlinjer som detaljplaner ska prövas mot (Lunds kommun, 2009c, p. 5). 

- Miljönämnden  Krav på ljudklasser hänvisas till exploatören (Lunds kommun, 2009c, p. 5).  

- Kommunala studentrådet  Utformning ändras inte enligt rådets kommentarer, stadsbyggnadskontoret 

anser det omöjligt i det bullerutsatta området (Lunds kommun, 2009d, pp. 7-8). 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl. i Lund, Lunds kommun 

Utveckling av 

bullerreglering under 

detaljplaneprocessen 

Bestämmelser och utformning kopplat till buller i antagande handlingarna 

Plankarta 

- Genomgående lägenheter med tillgång till tyst/ljuddämpad sida ska planeras där riktvärde vid fasad (55 

dBA) inte infrias. 

- Fasader ska utformas bullerdämpande mot industri- och trafikbuller (Lunds kommun, 2009a). 

  

Planbeskrivning 

- Placering av användningar beror på bullersituationen, kontor och centrumfunktioner närmast järnväg.  

- Kvartersstukturen och byggnader anges ge tysta eller ljuddämpade gårdar. Sluten bebyggelse anges vara en 

förutsättning för bostadsbyggande på platsen.  

- Utformningen av genomgående lägenheter gör att hälften av bostadsrummen är mot ljuddämpad sida.  

- Fasaden och fönsters utformning ska göra att ljudnivåerna inomhus infrias.  

- Möjlighet för tyst asfalt (Lunds kommun, 2009b, pp. 6, 19, 22 ). 
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4.1.3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OM EMPIRIN  
Kommunikativ rationalitet identifieras i fallet genom att detaljplanen 

motiveras med den politiskt antagna översiktsplanen (Lunds kommun, 

2009b, p. 43).  

Hänvisning till Boverkets Allmänna råd 2008:1 (Lunds kommun, 2009b, 

pp. 21, 27) samt Boverkets beräkningsmodell med frifältsvärde vid 

uteplats (Boverket, 2008, p. 9; Lunds kommun, 2009b, pp. 30, 33) visar 

att Boverket är förebilden gällande planeringen av detaljplanen.  

Miljönämndens hänvisning till MISTRA och Naturvårdsverket tyder på 

missnöje kring de riktvärden stadsbyggnadskontoret använder. MISTRA 

investerar enligt deras hemsida i miljöforskning (MISTRA, 2014) och 

Naturvårdsverket tar fram kunskap och underlag för att utveckla 

Sveriges miljöarbete (Naturvårdsverket, 2014b). Dessa korta 

beskrivningar indikerar att de aktörer miljönämnden anger som goda 

källor kring buller är fokuserade på miljöfrågor, och därmed rimligen 

faller under vad Emmelin och Lerman beskriver som miljöparadigmet 

(Emmelin & Lerman, 2006, p. 13). Miljönämndens synpunkter tenderar 

att dra mot den kalkylerande rationaliteten medan 

stadsbyggnadskontoret drar mot den kommunikativa rationaliteten.  

Bullerutredningen visar att kvantitativa undersökningar görs i anslutning 

till planen (Lunds kommun, 2009b, p. 27). Planbeskrivningen innehåller 

argumentation för val av utformning och användning med bakgrund i 

bullersituationen, målet är att utformning ska leda till att bullerriktvärden 

infrias (Lunds kommun, 2008a, pp. 12, 28). Utformning och användning 

ändrades av kommunen efter synpunkter från länsstyrelsen och 

miljönämnd. Grunden för synpunkterna var att riktvärden överskreds 

(Lunds kommun, 2008a, pp. 8-10; Lunds kommun, 2009e; Lunds 

kommun, 2009c, pp. 4, 8-10; Lunds kommun, 2009d, pp. 4, 8-9). De mer 

kvantitativa riktvärdena styr till viss del utformningen av platsen, men 

Lunds kommun anger att de har gjort en avvägning mellan olika 

intressen, bland annat mellan stadsform, arkitektur och buller (Lunds 

kommun, 2008, p. 28). Den kalkylerande och kommunikativa 

rationaliteten möts genom avvägningar mellan riktvärden och andra 

intressen. Avvägningar är tillsynes möjliga fram till det finns risk att 

riktvärden inte klaras. 
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4.2 Malmö 4.2.1 PRESENTATION AV FALLET 

Detaljplanens läge 
Detaljplan för öst-västliga gatan har studerats i uppsatsen. Planområdet 

är placerat intill Hyllie station i sydvästra delarna av Malmö, se figur 5. 

Hyllie station byggdes i citytunnelprojektet och är sedan trafikstarten i 

december 2010 stationen i Malmö närmast Danmark (Malmö stad, 

2014a).  

Tidigare användning och planering 
Innan arbetet med citytunneln bestod planområdet av jordbruksmark. 

Enligt planbeskrivningen är jorden i Hyllie en av Sveriges bördigaste. 

Området är inte tidigare detaljplanelagt (Malmö stadsbyggnadskontor, 

2010a, pp. 3, 6) men har sedan mitten av 1960-talet varit aktuellt som 

utbyggnadsområde. Många visioner och utredningar har sedan dess 

presenterats för platsen. Grunden för det Hyllie som byggs idag lades 

främst genom planer producerade från 2000 och framåt. Flera av de 

planer som producerades kring 2000 talade om intensivt 

markutnyttjande med hög täthet och funktionsblandning mellan service, 

arbetsplatser och bostäder i de centrala delarna. Hyllieområdet ansågs 

även vara en möjlighet för att 
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Figur 5 Studerade detaljplanens läge i Hyllie, Malmö 

Grunddata tillhandahållen av © Lantmäteriverket 2012/901 
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komplettera och länka samman befintliga stadsdelar (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2008, pp. 4-6).  

Tabell 4 Handlingar för detaljplanen för öst-västliga gatan 

 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010a, p. 1) 

Detaljplanens innehåll och process 
Området kring stationen innehåller bostäder, kontor, parkering, arena, 

handel, service och hotell (Hyllie, 2014). Detaljplan för öst-västliga gatan 

innehåller bostäder, park, torg, centrumfunktioner, parkering, vård och 

skola. Det är generellt tillåtet med 4-6 våningar med några undantag 

där 7-8 våningar är tillåtna (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010b). 

Planområdet omfattar ca 12,5 hektar (Malmö stadsbyggnadskontor, 

2010a, p. 2).  

Planen har handlagts enligt PBL 1987:10, se tabell 5. I planbeskrivningen 

framgår att planen inte anses innebära betydande miljöpåverkan. 

Malmö stad anser dock att planen medför viss miljöpåverkan. 

Utredningar kring buller, dagvatten och risker har därför utförts, se 

tabell 4 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010a, pp. 1-2). 

Tabell 5 Detaljplaneprocess för öst-västliga gatan (Malmö stadsbyggnadskontor, 

2008, pp. 1, 4; Malmö stadsbyggnadskontor, 2010d; Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010a, p. 1) 

4.2.2 GENOMGÅNG AV ANALYSRAMEN 
Nedan beskrivs empirins svar på analysramens frågor i tabellform. En 

mer detaljerad genomgång av detaljplanedokumenten utifrån 

analysramen finns i bilaga 2. 

 

Producerade dokument i 

detaljplaneprocessen 

Studerade i 

uppsats 

Ej studerade i 

uppsats 

Plankarta X  

Planbeskrivning X  

Samrådsredogörelse X  

Utlåtande X  

Bullerutredning X  

Planprogram   X 

Fastighetsförteckning  X 

Genomförandebeskrivning  X 

Illustrationsplan  X 

Riskutredning  X 

Dagvattenutredning  X 

Detaljplaneskede Tidpunkt 

Planprogram antagen 2008-04 

Samrådstid 2010-01-27  2010-03-01  

Utställningstid 2010-06-24 2010-08-20   

Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-23  

Laga kraft 2010-12-28 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för öst-västliga gatan i Hyllie, i Malmö, Malmö stad 

Hur motiverar 

kommunerna valet 

att bygga bostäder 

intill 

järnvägsstationen? 

Kommunens vision 

kring bostäder vid 

stationen 

- Använda det unika läget intill Hyllie station, skapa ett profilområde i Öresundsregionen 

- Utveckla en kärna i södra Malmö med starka lokala kvaliteter 

- Använda det stationsnära läget för tät bebyggelse  

- Skapa attraktivt område för boende och besökare (Malmö stadsbyggnadskontor, 2008, p. 2).  

Argument bakom 

visionen 

Motiverar detaljplanen genom antagen översiktsplan (Malmö stadsbyggnadskontor, 2008, p. 6) samt 

med att Hyllies bördiga jord ger goda förutsättningar för grön och tät stadsbebyggelse (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010a, p. 6).  Oklart om forskning använts. 

Hur har kommunerna 

arbetat med 

bullerfrågan kring 

bostadsbyggande 

intill 

järnvägsstationerna? 

Användning av 

riktvärden och 

handböcker 

Malmös Trafikbullerpolicy används som riktvärde och handbok för kompensationsåtgärder. Policyn är 

baserad på riktvärden i Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008, Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

och Boverkets rapport Tillämning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder 

(Gatukontoret, et al., 2007, pp. 7-8; Ramböll, 2010). Malmö Trafikbullerpolicy beskrivs närmare i bilaga 2.  

Form av 

bullerberäkning 

Buller från vägtrafik och spårtrafik är beräknat och redovisat separat. 

Bullerberäkningar redovisas genom punktberäkningar vid fasad för alla våningar, frivältsvärde samt 

genom utbredningskarta, faktiska ljudnivåer två meter ovan mark framför byggnader med fasadreflex 

(Ramböll, 2010, p. 8).  

Utveckling av 

bullerreglering 

under 

detaljplaneprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsredogörelse och utlåtande om buller 

Länsstyrelsen 

- Bullerutredning krävs och speciellt fokus på buller i område för förskola (Malmö stadsbyggnadskontor, 

2010g, pp. 2-3).  
  

Trafikverket (Banverket och citytunnelprojektet) 

- Utformning ska uppfylla Boverkets bullerriktvärden (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 4-5, 16).  
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för öst-västliga gatan i Hyllie, i Malmö, Malmö stad 

Utveckling av 

bullerreglering 

under 

detaljplaneprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 

- Bullerberäkningar bör göras utifrån full utbyggnad och full beläggning o arenan. 

- Kompensationsåtgärder kring buller ska skrivas in i plankartan. 

- Hänvisa till Trafikbullerpolicy (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11). 
 

Miljönämnden 

- Hänvisa till Trafikbullerpolicy (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 13-14). 
 

Gatukontoret 

- Planen uppfyller inte Boverkets allmänna råd 2008:1 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010c, pp. 3-4). 
 

Synpunkter kring buller som påverkat planen 

- Länsstyrelsen och Trafikverket  Bullerutredning efterfrågas och görs efter samråd (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010h, p. 20). 

- Kommunala nämnder Till utställning hänvisas till Malmö Trafikbullerpolicy (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11, 14). 
  

Synpunkter kring buller som inte påverkat planen 

- Tekniska nämndenStadsbyggnadskontoret svarar att bullerberäkningar gjorts utifrån de siffror 

angivna av Gatukontoret, och inte avser att ändra dessa (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11).  

- Gatukontoret  Stadsbyggnadskontoret anger att det är Malmö Trafikbullerpolicy som gäller för 

platsen, och inte Boverkets allmänna råd 2008:1 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010c, pp. 3-4).  

 

 

 

 

 

 

 4. FALLSTUDIE - MALMÖ 



39 

 

Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan för öst-västliga gatan i Hyllie, i Malmö, Malmö stad 

Utveckling av 

bullerreglering 

under 

detaljplaneprocessen 

Bestämmelser och utformning kopplat till buller i antagande handlingarna 

Plankarta 

- Bullerdämpande åtgärder ska ske på kvartersmark så att angivna riktvärden för trafikbuller och externt 

industribuller infrias 

- Vid avsteg från riktvärde vid fasad får inga enkelsidiga lägenheter placeras mot bullerstörd sida. Minst 

hälften av boningsrummen ska placeras mot ljuddämpad sida. 

- Boende ska ha tillgång till minst en gemensam uteplats per bostadshus där riktvärden för buller på 

uteplats klaras  

-  Riktvärden för buller 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Vid fasad frifältsvärde. Vid uteplats ska egen fasadreflektion medräknas. 
2 Frifältsvärde vid gemensam uteplats får överskridas max 5 ggr/max trafiktimme, kl. 06-22 
3 Avser boningsrum, får överskridas max 3 ggr kl. 06-22 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010b) 

 

Planbeskrivning: 

- Framgår inte motivering bakomutformning, det är därmed oklart om utformning är kopplad till 

bullersituationen.  

 Bostäder, vård- och 

utbildningslokaler 

Kontor 

Ekvivalentnivå, 

dBA 

Maximalnivå, 

dBA 

Ekvivalentnivå, 

dBA 

Trafikbuller, 

utomhus 

551 702 - 

Trafikbuller, 

inomhus 

30 453 40 
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4.2.3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OM EMPIRIN 
Området kring Hyllie har varit föremål för utredningar och planer under 

lång tid. Detaljplanen bygger vidare på visionerna framtagna av 

representativa demokratiska församlingar (Malmö stadsbyggnadskontor, 

2008, pp. 4-6). Utifrån detta kan sägas att visionen kring bostäder vid 

Hyllie station bygger på kommunikativ rationalitet.  

Användning av Malmö Trafikbullerpolicy visar på att Malmö stad ser 

konflikten mellan MB och PBL (Gatukontoret, et al., 2007, p. 8), och 

därigenom miljö- och planparadigmet (Emmelin & Lerman, 2006, p. 12).  

De utgår från Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och dokument från 

Boverket men gör egna överväganden och skapar egna 

kompensationsåtgärder (Gatukontoret, et al., 2007, p. 7).  

Boverkets Allmänna råd 2008:1 beräknar frifältsvärde vid uteplats 

(Boverket, 2008, pp. 9-10) medan Naturvårdsverket anser att 

fasadreflektion ska medräknas (Miljösamverkan Skåne, 2010, pp. 11-12).  

Malmö Trafikbullerpolicy anger att det vid uteplats ska vara högt 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inklusive fasadreflektion från egen fasad 

(Gatukontoret, et al., 2007, p. 4), vilket visar en ståndpunkt nära 

Naturvårdsverket. 

Trafikverket och citytunnelprojektets synpunkter visar på att riktvärdena 

är viktiga för dem (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 4-5, 16). Det 

tyder på en stor tilltro till vetenskapligt belagda värden, kalkylerad 

rationalitet (Emmelin & Lerman, 2006, p. 14).  
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4.3 Växjö 

 

 

 

 

 

4.3.1 PRESENTATION AV FALLET 

Detaljplanens läge 
Detaljplan för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö 

studeras i uppsatsen. Växjö kommun planerar för en omdaning av hela 

stationsområdet, och den studerade detaljplanen är en av flera 

detaljplaner i detta projekt (Växjö kommun, 2012a, pp. 2-3). Detaljplan 

för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet är placerad söder om Växjö 

centralstation i direkt anslutning till järnvägen, se figur 6, och 

detaljplaneområdet omfattar ca 3,4 hektar (Växjö kommun, 2012a, p. 2).  

Tidigare användning och planering  
Planområdet ligger delvis på tidigare bangårdsområde (Växjö kommun, 

2012a, p. 2). Området kring stationen pekades i den fördjupande 

översiktsplanen för Växjö centrum från 1992 och översiktsplanen för 

Växjö kommun från 2005 ut som en viktig resurs för stadens framtida 

utveckling. Planprogram för Södra stationsområdet antogs 2006 och ett 

kompletterande planprogram för stationsområdet antogs 2009 (Växjö 

kommun, 2012a, pp. 2-3). Kommunen skriver att utveckling av 

stationsområdet ska leda till ökat kollektivt resande, färdigbyggande av 

rutnätsstaden samt lokalisering av World Trade Center (Växjö kommun, 

2009, p. 2).  
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Figur 6 Studerade detaljplanens läge i Växjö.  

Grunddata tillhandahållen av © Lantmäteriet 2012/901 
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Detaljplanens innehåll och process 
Inom planområdet planeras bostäder, kontor, parkering, park, World 

Trade center, verksamheter samt nya förbindelser för gående och 

cyklister över järnvägen (Växjö kommun, 2012a, p. 1). 

Tabell 5 Handlingar för detaljplan för Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet 

(Växjö kommun, 2012a, p. 2) 

Detaljplanen har handlagt enligt PBL 1987:10. Planens genomförande 

antas medföra risk för betydande miljöpåverkan, en 

miljökonsekvensbeskrivning och bullerutredning upprättades efter 

samrådet. Miljö- och bullerpåverkan presenteras för hela 

stationsområdet med bangård och planerad bebyggelse norr och söder 

om järnvägen (Växjö kommun, 2012a, p. 3; Sweco, 2011, p. 1; WSP, 2010, 

p. 6). 

En revidering av planen gjordes efter att planen antagits av 

kommunstyrelsen. Två områden med centrumfunktioner, bostäder och 

parkering längst västerut i planen undantogs för antagande 3 februari 

2012 (Växjö kommun, 2012b). Kommunfullmäktige antog den reviderade 

planen 17 april 2012. Beslutet överklagades enligt Växjö kommun inte 

och 14 maj 2012 beslutade länsstyrelsen att inte överpröva planen. 

Planen vann laga kraft 15 maj 2012 (Växjö kommun, 2012c).  

Tabell 6 Detaljplaneprocess för Södra Stationsområdet (Växjö kommun, 2012a, 

p. 2; Växjö kommun, 2011g; Växjö kommun, 2011c) 

4.3.2 GENOMGÅNG AV ANALYSRAMEN 
Nedan beskrivs empirins svar på analysramens frågor i tabellform. En 

mer detaljerad genomgång av detaljplanedokumenten utifrån 

analysramen finns i bilaga 3. 

Producerade dokument i 

detaljplaneprocessen 

Studerade i 

uppsats 

Ej studerade i 

uppsats 

Plankarta X  

Planbeskrivning X  

Samrådsredogörelse X  

Utlåtande X  

MKB inkl. bullerutredning X  

Planprogram x 2  X 

Fastighetsförteckning  X 

Genomförandebeskrivning  X 

Gestaltningsprinciper  X 

Detaljplaneskede Tidpunkt 

Planprogram för Södra 

stationsområdet 

2006-02-02 

Planprogram för stationsområdet 2009-11-03 

Samrådstid 2011-01-10  2011-02-21  

Utställningstid 2011-06-14 2011-08-01   

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-15  

Reviderad plan antagen av 

kommunfullmäktige 

2012-04-17 

Laga kraft 2012-05-15 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö, Växjö kommun 

Hur motiverar 

kommunerna valet att 

bygga bostäder intill 

järnvägsstationen? 

Kommunens vision 

kring bostäder vid 

stationen 

- Bygga klart rutnätsstaden  

- Använda stadens mest centrala mark för tät och blandad stadsbebyggelse 

- Bygga kontor och bostäder i stadens centrum  

- Skapa ett mer livfullt och tryggt centrum genom att fler bor i stadskärnan (Växjö kommun, 2012a, pp. 1, 4-5) 

- Öka det kollektiva resandet (Växjö kommun, 2011e, p. 1) 

Argument bakom 

visionen 

Motiverar detaljplanen genom antagen översiktsplan och fördjupad översiktsplan, samt vilja hos exploatör att 

bygga på platsen (Växjö kommun, 2012a, p. 2). Oklart om forskning använts. 

Hur har kommunerna 

arbetat med 

bullerfrågan kring 

bostadsbebyggande 

intill 

järnvägsstationerna? 

Användning av 

riktvärden och 

handböcker 

Boverkets Allmänna råd 2008:1 används på plankartan (Växjö kommun, 2012b). Bullerutredning innehåller 

beskrivning av aktuella riktvärden och handledningar samt kommentarer till dessa. Anger att inga riktvärden är 

lagstadgade (WSP, 2010, pp. 10-15). 

Form av 

bullerberäkning 

Buller från vägtrafik och spårtrafik är beräknat och redovisat separat. 

Bullerberäkningar redovisas genom 

-Punktberäkningar vid fasad för alla våningar, frivältsvärde. 

-Utbredningskarta, faktiska ljudnivåer två meter ovan mark framför byggnader med fasadreflex (WSP, 2010, p. 16). 

Utveckling av 

bullerreglering under 

detaljplaneprocessen 

 

Samrådsredogörelse och utlåtande om buller 

Länsstyrelsen 

- Större perspektiv kring trafikfrågorna och en prognos för framtida bullersituation 

- Höga bullernivåer påverkar befintlig bebyggelse 

- Sluten bebyggelse bör även finnas i de västra kvarteren (Växjö kommun, 2011d, pp. 2-6; Växjö kommun, 2011e, 

pp. 1-2). 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö, Växjö kommun 

   

Trafikverket (Banverket och Vägverket) 

- Större geografisk utredning av trafiksystemet 

- Bullerfrågor bör inte lösas i bygglovsskedet 

- Sluten bebyggelse bör även finnas i de västra kvarteren 

- Infria bullerriktvärden 

- Bullerreglering som möter framtida utveckling av järnvägstrafik (Växjö kommun, 2011d, pp. 6-8; Växjö kommun, 

2011e, p. 6). 
 

Kommunala nämnder 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

- Planen motverkar miljömålet God bebyggd miljö  

- Höga bullernivåer påverkar befintlig bebyggelse, bör vidtas bullerreducerande åtgärder 

- Precisering av riktvärden för uteplats, god ljudmiljö innebär lägre än maximal ljudnivå 70dBA  

- Redovisa vägledande politiska beslut kring buller 

- I MKB bör det framgå om ställningstagande bygger på forskning eller politiska ställningstagande 

- Fler utredningar kring bullrets påverkan på hälsan samt hur trafikbuller upplevs sammanlagt 

- Redovisa om nya bebyggelsen placering och krav kring buller påverkar riksintresset för järnväg 

- Vidta bullerreducerande åtgärder vid källan (Växjö kommun, 2011d, pp. 6-8; Växjö kommun, 2011e, pp. 3-4). 
 

Tekniska nämnden 

- Höga bullernivåer påverkar befintlig bebyggelse, exploatören bör betala 

 bullerreducerande åtgärder  

(Växjö kommun, 2011d, p. 11). 

 

Synpunkter kring buller som påverkat planen  

- Länsstyrelsen och Trafikverket Sluten bebyggelse i de västra kvarteren, ändras till utställning och fråntas sedan 

antagande (Växjö kommun, 2011f, p. 13; Växjö kommun, 2012b).  

- Kommunala nämnder Förtydligar hänvisning till riktvärden (Växjö kommun, 2011g). 
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Frågeställning Utgångspunkt för 

textanalys 

Detaljplan Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö, Växjö kommun 

Synpunkter kring buller som inte påverkat planen  
- Länsstyrelse och Trafikverket  Övergripande trafikfrågor ska utredas i kommande översiktsplan och inte i 

detaljplan (Växjö kommun, 2011d, pp. 5, 8). 

- Länsstyrelsen och kommunala nämnder  Åtgärder kring bullerpåverkan för befintlig bebyggelse tas inte 

förrän bullernivåerna överskrids (Växjö kommun, 2011d, pp. 5, 10-11). 

-Trafikverket  Inga kommentarer om bullreglering och framtidens järnvägstrafik (Växjö kommun, 2011d, pp. 6-

8). 

- Kommunala nämnder  Fler utredningar kring bullrets hälsopåverkan görs inte (Växjö kommun, 2011d, p. 10). 

 

Bestämmelser och utformning kopplat till buller i antagande handlingarna 

Plankarta 

- Enkelsidiga lägenheter mot bullerstördsida inte får förekomma 

- Minst hälften av alla bostadsrum ska vara vända mot tyst sida eller ljuddämpad sida  

- Inomhusbullervärden ska uppfyllas 

- Varje bostad ska ha tillgång till uteplats, gemensam eller enskild, med god ljudnivå (ljuddämpad eller tyst sida) i 

anslutning till bostaden 

- Maximal ljudnivå utomhus på uteplatsen (gemensam eller enskild) i anslutning till bostaden är 70 dBA (Växjö 

kommun, 2012b) 

 

Planbeskrivning 

Helt slutna kvarter där bullersituationen kräver det (Växjö kommun, 2011, p. 1). 

4.3.3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OM EMPIRIN 
Planparadigmets karaktärsdrag ”goda intentioner ger goda resultat” 

(Emmelin & Lerman, 2006, p. 2) kan identifieras i detaljplanen. Växjö 

kommun skriver att fler boende och verkande i stadens centrum ger en 

levande och trygg stadskärna, samt att boende nära järnvägsstationen 

ger ökat kollektivt resande (Växjö kommun, 2009, p. 2; Växjö kommun, 

2012a, p. 1). Kommunens vision visar på tilltro till att omformande av den 

fysiska miljön kommer ge ekonomiskt och socialt innehåll. De dokument 

som refereras som grund för detaljplanen är den fördjupade 

översiktsplanen för Växjö stad och den kommunövergripande 

översiktsplanen (Växjö kommun, 2012a, p. 2). Emmelin och Lermans 
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kommunikativa rationalitet gör sig påmind genom den politiskt antagna 

översiktsplanen (Emmelin & Lerman, 2006, p. 15). 

Detaljplanen refererar till Boverkets Allmänna råd 2008:1 som grund för 

bullerövervägandet (Växjö kommun, 2012b). Bullerutredningen visar 

beräkningar både för frifältsvärde och med fasadreflektion (WSP, 2010, 

p. 18). Boverkets Allmänna råd 2008:1 talar om frifältsvärde (Boverket, 

2008, pp. 9-10) Naturvårdsverket anser att fasadreflektion ska 

medräknas (Miljösamverkan Skåne, 2010, pp. 11-12). Det visar på att 

beräkningen kan tolkas både enligt Boverket och Naturvårdsverket.  

De två kvarteren i väst förändras även under detaljplaneprocessen. Först 

anges de behöva ha extraordinära planlösningar för att infria riktvärden, 

då det inte går att utföra slutna kvarter (Växjö kommun, 2011b, p. 13).  

Det var något både länsstyrelsen och Trafikverket var oroliga över 

(Växjö kommun, 2011d, pp. 5, 7-8). Till utställning angavs att det gick att 

bygga sluten bebyggelse (Växjö kommun, 2011f, p. 15), vilket i sin tur gör 

att synpunkterna kring att inte uppfylla riktvärden blev tillgodosedda. I 

antagandehandlingarna är de två västra kvarteren borttagna från 

antagandet (Växjö kommun, 2012a), men det är oklart varför.  

Länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden 

ser ett problem i att den befintliga bebyggelsen kommer utsättas för 

höga bullernivåer. Kommunens svar på detta är att de oavsett om 

planen antas eller inte kommer de drabbas av buller, och är därför inte 

detaljplanens sak att avgöra (Växjö kommun, 2011d, pp. 3, 5, 8-9).   

Trafikverket lyfter upp vikten av att riktvärden infrias. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden skriver att man bör ta höjd gällande bullerskyddet 

så att järnvägens verksamhet i framtiden inte begränsas av bostädernas 

närhet.  Kommunens respons är att riktvärden inte är lagstadgade och 

att de gör avväganden mellan de miljövinster som kommer av planen 

och buller (Växjö kommun, 2011d, pp. 7-11). Det tyder på olika åsikter 

kring vikten av riktvärdena. Trafikverket och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden visar på en kalkylerande rationalitet medan 

kommunen tänker på avvägningar och planparadigmets kommunikativa 

rationalitet.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill även se olika typer av utredningar 

kring buller, bland annat anger de att de anser att inte endast riktvärden 

bör styra utan även hur känsliga de som bor i området. 

Stadsbyggnadskontoret skriver att de anser att planen inte utgör fara för 

människors hälsa utifrån att Boverkets Allmänna råd 2008:1 infrias (Växjö 

kommun, 2011e, pp. 3-5). Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill se 

kvantitativa data, de verkar förespråka en kalkylerande rationalitet 

medan kommunen ser mer till avvägningar och politiskt tagna beslut. 

 

 4. FALLSTUDIE - VÄXJÖ 



47 

 

 

  

 

5. ANALYS & DISKUSSION  



48 

 

5.1 Hur motiverar kommunerna valet att bygga 
bostäder intill järnvägsstationen?  

5.1.1 KOMMUNENS VISION KRING BOSTÄDER VID 
STATIONEN SAMT ARGUMENT BAKOM VISIONEN 

Det stationsnäraläget lyfts av alla studerade detaljplaner upp som något 

positivt, det ger möjlighet till attraktivt boende (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2008, p. 2) och ökar möjlighet för kollektivt 

resande (Växjö kommun, 2012a, p. 1). Lunds och Växjö kommun anger 

att de genom bostadsbyggande vid stationen vill utvidga stadskärnan 

(Lunds kommun, 2009b, p. 1; Växjö kommun, 2012a, pp. 1, 4-5), medan 

Malmö stad vill använda Hyllies strategiska läge för bostäder (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2008, p. 2).  

Lunds och Växjö kommun skriver om de goda egenskaperna hos 

omgivande äldre bebyggelse och kommunens vilja att fortsatta bygga 

på liknande sätt (Växjö kommun, 2012a, pp. 1, 4-5; Lunds kommun, 

2009b, p. 1). Det överensstämmer med Tunströms identifierade 

stadsbyggnadsideal (Tunström, 2009, pp. 52, 55-56). Tunström skriver 

även att täthet ses som ett verktyg att öka stadsmässigheten, samt att 

det knyts till funktionsblandning och stadsliv (Tunström, 2009, p. 89). 

Lunds och Växjö kommun talar tydligt om strävan efter täthet och 

funktionsblandad bebyggelse (Växjö kommun, 2012a, pp. 1, 4-5; Lunds 

kommun, 2009b, p. 1). Växjö kommun uttrycker tydligare än de andra 

studerade fallen att den nya bebyggelsen i centrum kommer bidra till en 

mer levande stadskärna med ökad trygghet (Växjö kommun, 2012a, p. 

1). Emmelin och Lermans beskrivning av planparadigmets tro på att 

fysiska förändringar kommer leda till sociala och ekonomiska 

förändringar (Emmelin & Lerman, 2006, p. 2) ses i Växjö kommuns 

uttalande. Bebyggelsen form beskrivs inte lika tydligt i detaljplanen från 

Malmö stad. Av plankartan syns dock en kvartersstruktur med främst 

fyra till sex våningar (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010b), vilket kan 

tolkas som bebyggelse med hög täthet.  

Forskning nämns inte uttryckligen i någon av detaljplanerna. Det 

försvårar urskiljning av detaljplanernas forskningsgrund. Begrepp som 

täthet och funktionsblandning problematiseras inte nämnvärt i 

detaljplanerna utan lyfts upp som positiva attribut hos den nya 

bebyggelsen. Bullerutredningarna visar på effekten av att planera 

bostäder nära infrastruktur. Det innebär i sin tur att naturvetenskap 

genom bullerberäkningar får en plats i detaljplaneringens avvägningar. 

Detaljplanernas forskningsbelägg framgår inte av planhandlingarna, 

istället framgår att alla de studerade detaljplanerna bygger på 

kommunens översiktsplaner (Lunds kommun, 2009b, p. 43; Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2008, p. 6; Växjö kommun, 2012a, p. 2). 

Legitimiteten hos översiktsplanen kommer av dess antagande av en 

representativ demokratisk församling. Emmelin och Lerman beskriver 

detta som planparadigmets sätt legitimera beslut (Emmelin & Lerman, 
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2006, p. 14).  Detaljplanernas vision bygger enligt denna analys på en 

kommunikativ rationalitet, och därmed har sin grund i planparadigmet.  

5.2 Hur har kommunerna arbetat med bullerfrågan 
kring bostadsbyggande intill järnvägsstationerna? 

5.2.1 ANVÄNDNING AV RIKTVÄRDEN, HANDBÖCKER OCH 
BULLERBERÄKNING 

Kommunernas visioner kring tät bebyggelse med god tillgänglighet 

pekar på det goda detaljplanerna leder till. En baksida av närheten till 

järnväg och järnvägsstation är bullret. Nedan följer en diskussion kring 

vilka verktyg och handledningar kommunerna använder för att 

tillgodose bullerproblematiken.  

Alla studerade kommuner förhåller sig till Boverkets Allmänna råd 2008:1 

och Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Plankarta respektive 

planbeskrivning i Lunds och Växjö kommun beskriver att de utgår från 

huvudregeln och avsteg från huvudregeln enligt Boverkets Allmänna 

råd 2008:1 (Lunds kommun, 2009b, pp. 21, 27; Växjö kommun, 2012b). 

Malmö stad är den enda av kommunerna som har en egen 

Trafikbullerpolicy. Policyn redovisar hur Malmö stad avser att hantera 

trafikbullerfrågor vid nyetablering. Utgångspunkt för Trafikbullerpolicyn 

är riktvärden redovisade i Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008, 

nationella riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och 

Boverkets rapport Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering 

för och byggande av bostäder – Redovisning av regeringsuppdrag 2004 

(Gatukontoret, et al., 2007, p. 3). Trafikbullerpolicyn anger att det 

grundläggande målet är att uppfylla de riktvärden som riksdagen 

beslutat genom Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 (Gatukontoret, et 

al., 2007, p. 7). Anledningen till att Malmö stad har en egen 

Trafikbullerpolicy men ingen av de andra studerade kommunerna kan 

vara stadens storlek. 

Med bakgrund i olika myndigheters syn på buller och bullerberäkningar 

blir det intressant att se vilken myndighet som de studerade 

kommunerna ser som en auktoritet. Hänvisningar till Boverkets 

Allmänna råd 2008:1 visar på kommunernas tilltro till myndigheten. 

Analysen av fallen har dock visat på en spänning mellan olika riktvärden 

och handledningar. Malmö stad anger i sin Trafikbullerpolicy att orsak till 

dess framtagande är den konflikt kommunen upplever mellan PBL och 

MB. Författarna av Trafikbullerpolicyn skriver att konflikten mellan de två 

regelverken blir tydlig vid lokalisering av bostäder i stadens centrala 

delar. Malmö stad skriver att tillgänglighet till kollektivtrafik är en god 

lokalisering av bostäder enligt PBL. Ur MB synpunkt är platsen inte 

lämplig med avseende på buller, och därmed innebär olägenhet eller 

risk för olägenheter för människors hälsa. Malmö stad försöker lösa 

konflikten mellan regelverken genom egna kompensationsåtgärder 

(Gatukontoret, et al., 2007, p. 8). Detaljplaneprocessen i Lunds kommun 

visar på spänningar inom kommunen gällande hänvisning om buller. 
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Miljönämndens yttrande i samband med samråd och utställning 

innehåller hänvisning till MISTRA och Naturvårdsverkets syn på 

bullerfrågan (Lunds kommun, 2009c, p. 4; Lunds kommun, 2009d, p. 4). 

Stadsbyggnadskontorets respons är att de inte delar miljönämndens 

uppfattning att detaljplanen ska prövas mot MISTRAS och 

Naturvårdsverkets riktlinjer (Lunds kommun, 2009c, p. 5). 

Stadsbyggnadskontoret anser därmed att det är Boverkets Allmänna råd 

2008:1 som detaljplaner ska prövas mot.   

Analys av Boverkets Allmänna råd 2008:1 och Malmö Trafikbullerpolicy 

har identifierat skillnader gällande antal tillåtna överskridanden av den 

maximala ljudnivån utomhus under natten samt bullerberäkning för 

ekvivalent ljudnivå vid uteplats.  Boverkets Allmänna råd 2008:1 anger 

att maximala ljudnivån får överskridas fem gånger per natt och Malmö 

Trafikbullerpolicy tre gånger per natt. Malmö Trafikbullerpolicy anger att 

det vid uteplats ska vara högt 55 dBA ekvivalent ljudnivå inklusive 

fasadreflektion från egen fasad, till skillnad från Boverket som anger 

bullerberäkning vid uteplats genom frifältsvärde (Boverket, 2008, p. 9; 

Gatukontoret, et al., 2007, p. 4). Naturvårdsverket har förespråkat att 

räkna med fasadreflektion vid uteplats (Miljösamverkan Skåne, 2010, pp. 

9-10), det gör att Malmö Trafikbullerpolicy ligger närmare 

Naturvårdsverket än Boverket på denna punkt.  

Spänningarna vilka visas genom Malmö Trafikbullerpolicy och 

detaljplaneprocessen i Lund kan kopplas till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Naturvårdsverket är starkt kopplad till MB 

(Naturvårdsverket, 2014b) och därmed miljöparadigmet (Emmelin & 

Lerman, 2006, p. 12) medan Boverket är starkt kopplad till PBL (Sveriges 

riksdag, 2012) och därmed planparadigmet (Emmelin & Lerman, 2006, 

p. 12). Malmö stads val att ha striktare regler kring överskridande av 

maximalnivå samt beräkningar inklusive fasadreflektion kan ses som ett 

steg mot Naturvårdsverket och miljöparadigmet. 

Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun väljer att avfärda andra 

riktlinjer än Boverkets Allmänna råd 2008:1, vilket tyder på att 

planparadigmet är starkare.  

5.2.2 UTVECKLING AV BULLERREGLERING UNDER 
DETALJPLANEPROCESSEN  

Studie av handlingar från detaljplaneprocessens olika skeden och 

inkomna synpunkter ger möjlighet att se hur reglering kring buller har 

formats och om det finns konflikter mellan aktörer.  

Riktvärden 
Studier av samrådsredogörelse och utlåtande visar att aktörerna anser 

att riktvärden är viktiga, och främst hänvisas till Boverkets Allmänna råd 

2008:1. Trafikverket lämnar i de tre fallen främst synpunkter på att 

planens bebyggelse ska utformas så att riktvärden infrias (Lunds 

kommun, 2009c, pp. 10-11; Lunds kommun, 2009d, p. 11; Malmö 
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stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 4-5,16; Växjö kommun, 2011d, pp. 6-8; 

Växjö kommun, 2011e, p. 6). Trafikverket skriver i fallet Växjö att 

utformningen bör ta höjd gällande buller för att klara framtida 

utveckling av järnvägstrafiken (Växjö kommun, 2011d, pp. 6-8; Växjö 

kommun, 2011e, p. 6). Detaljplanerna i Lunds och Växjö kommun fick 

båda synpunkter av länsstyrelsen gällande planens utformning, med 

hänvisning till att riktvärden enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 

överskridits (Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10; Lunds kommun, 2009d, 

pp. 8-9; Växjö kommun, 2011d, pp. 2-6; Växjö kommun, 2011e, pp. 1-2). 

Kommunerna i Lund och Växjö ändrade sina planer i senare skeden för 

att uppfylla riktvärdena (Lunds kommun, 2008a, pp. 8-10; Lunds 

kommun, 2009e; Lunds kommun, 2009c; Växjö kommun, 2011d, p. 5)  

Stor vikt tycks läggas på bullerberäkningarna. Riktvärden och 

beräkningar visar på ”godkänt” och ”icke godkänt byggande”, de är inte 

lagstadgade men tenderar vara praxis. Trafikverket och länsstyrelse 

förstås utifrån fallen lägga stor vikt på infriande av riktvärden. Det kan 

grundas i Trafikverkets juridiska ansvar kring buller vid drift och 

länsstyrelsens ansvar för människors hälsa. Växjö kommun uttrycker ett 

annat ställningstagande, de menar att avvägningar mellan 

bullerstörningar och planens andra miljövinster måste utföras (Växjö 

kommun, 2011d, pp. 10-11). Utifrån Emmelin och Lermans resonemang 

tenderar länsstyrelsen och Trafikverket att dra mot en kalkylerande 

rationalitet där kvantitativ vetenskap är i fokus. Resonemanget ovan 

visar på Växjö kommuns tilltro på avvägning mellan intressen och 

demokratiskt tagna beslut (Emmelin & Lerman, 2006, pp. 14-15).  

Utredningar och beräkningar 
Alla de studerade detaljplanerna utför bullerutredningar. Flera 

synpunkter rör behovet av fler utredningar och ändrade beräkningar. 

Bullerutredningen i Malmö görs mellan samråd och utställning. Det 

innebär att synpunkterna i samrådet endast handlar om att en 

bullerutredning bör utföras (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 2-

5). På så sätt kommer synpunkter kring buller in senare i processen. I 

Växjö kommuns fall görs kompletterade bullerutredningar mellan 

samråd och utställning. Det leder till förändrad utformning av 

byggnaderna i detaljplanen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö 

kommun efterfrågar fler utredningar kring bullrets hälsopåverkan, de vill 

se undersökningar och inte bara hänvisning till riktvärden. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar är att de inte anser att planen 

kommer ge hälsoskadliga effekter, just eftersom Boverkets Allmänna råd 

2008:1 infrias (Växjö kommun, 2011d, pp. 5, 8-11; Växjö kommun, 2011e, 

pp. 3-5). Det visar likt ovanstående avsnitt den vikt som läggs vid 

Boverkets Allmänna råd 2008:1.  

Gällande bullerberäkningar anger alla kommuner i detaljplanerna att det 

är omöjligt att sammanställa beräknat buller från flera bullerkällor för att 

se den sammanlagda bullerpåverkan (Lunds kommun, 2009b, p. 27; 
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Ramböll, 2010, p. 8; WSP, 2010, p. 16). Det skapar en ovisshet vilken den 

sammanlagda bullerpåverkan blir och därmed dess hälsopåverkan.  

Synpunkter har i Malmö och Växjö inkommit angående data som ligger 

till grund för bullerberäkningar, i Malmö stads fall från tekniska 

nämnden (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11) och i Växjö 

kommuns fall länsstyrelsen (Växjö kommun, 2011d, pp. 2-6). I båda fallen 

har kommunens stadsbyggnadskontor angett att de inte avser att ändra 

bullerberäkningarna, i Malmö stads fall beroende på att 

datainformationen lämnats av gatukontoret (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11) och i Växjö kommuns fall att 

övergripande trafikfrågor och tillhörande buller kommer utredas i 

kommande översiktsplan (Växjö kommun, 2011d, p. 5). 

Synpunkter och kommentarer kring utredningar och beräkningar visar 

på en ovilja hos kommunernas stadsbyggnadskontor att utföra nya eller 

kompletterande undersökningar, där de anser det onödigt. Det kan 

peka på planparadigmets tilltro på den kommunikativa rationaliteten. 

Det är avvägningar mellan olika värden som grundlägger planen, och 

inte en kalkylerade rationalitet som kräver fler utredningar. 

5.2.3 BULLERREGLERING OCH UTFORMNING KOPPLAT TILL 
BULLER 

Alla de studerade detaljplanerna följer Boverkets Allmänna råd 2008:1. 

De anger att enkelsidiga lägenheter inte får förekomma där riktvärde vid 

fasad överskrids, att genomgående lägenheter med hälften av 

bostadsrummen mot tyst eller ljuddämpad sida ska byggas, att 

inomhusvärden alltid ska infrias samt att maximalvärdet vid uteplats ska 

vara högst 70 dBA.  

Det framgår av de studerade plankartorna och planbeskrivningarna att 

bullerskyddsåtgärder avses att göras inom kvartersmark. Det är främst 

kvartersstruktur, tillsammans med utformning av fasad och fönster som 

anges ska begränsa bullret. Lunds och Växjö kommun motiverar 

utformning utifrån bullerskyddsaspekt bland annat genom sluten 

kvartersstruktur och höjd på byggnader (Lunds kommun, 2008a, p. 12; 

Växjö kommun, 2011a, p. 1).  I Malmö stads fall är det oklart vad som 

motiverat den valda utformningen.   

Länsstyrelsen i fallet Lund och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö 

lämnar synpunkter kring att minska bullret vid källan (Växjö kommun, 

2011e, p. 4; Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10). I Växjö kommun får det 

ingen konsekvens för plandokumenten, medan Lunds kommun öppnar 

för tyst asfalt genom planbeskrivningen (Lunds kommun, 2009f, p. 19). 

Lunds kommun anger att orsaken bakom få bullerskyddande åtgärder 

utanför kvartersmark är det stadsmässiga sammanhanget (Lunds 

kommun, 2008a, p. 12). De prioriterar bort fler bullerskyddande åtgärder 

med bakgrund i dess påverkan på gatumiljös utseende. 
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Bullersituationen för den befintliga bebyggelsen runt planområdet i 

Växjö oroar länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt tekniska 

nämnden. Kommunens stadsbyggnadskontor menar att 

bullersituationen för den befintliga bebyggelsen inte är en fråga för 

detaljplanen utan åtgärder sätts in när riktvärden överskridits (Växjö 

kommun, 2011d, pp. 2-8, 11; Växjö kommun, 2011e, pp. 1-4) 

Planering i bullerutsatta områden gör att kommunens avväganden 

kombineras med kvantitativa bullerberäkningar, med andra ord ett möte 

mellan kalkylerande och kommunikativ rationalitet.  Målet för studierna 

av detaljplanernas utveckling har varit att identifiera plan- och 

miljöparadigmet hos de olika aktörerna, samt om det framgår vilket 

paradigm som styr planens slutgiltiga utformning. Emmelin och Lerman 

skriver att tendensen är miljöparadigmet mer och mer sätter gränser för 

planeringen (Emmelin & Lerman, 2006, pp. 13, 28-29). Av 

uppsatsarbetet framgår att planerna starkt styrs av att riktvärden för 

buller ska infrias.  

5.3 Teoretisk utgångspunkt och propositionen 
Nedan analyseras propositionen, Samordnad prövning av buller enligt 

miljöbalken och plan- och bygglagen 2013/14:128, utifrån uppsatsens 

teoretiska bakgrund. Det kan utröna framtida utveckling kring planering 

av bostäder i bullerutsatta miljöer. Emmelin och Lerman uttrycker tre 

orosmoln kring regelverk och förvaltning av mark och miljö, ett av dem 

är att översyn av lagstiftning och organisation inte sker samlat för 

området mark och miljö. De skriver att revisioner görs i enskild 

lagstiftning och inte samlat i hela regelsystemet (Emmelin & Lerman, 

2006, p. 1). Propositionen föreslår lagändringar i MB och PBL 

(Socialdepartementet, 2014, p. 1), vilket tyder på vilja att förändra 

lagstiftningen gemensamt och därmed inte i linje med Emmelin och 

Lermans resonemang.  

Ingen koppling till Emmelin och Lermans tankar kan urskiljas i 

lagförslaget kring definition av områdesbuller (Socialdepartementet, 

2014, p. 6) och möjlighet att ställa krav på förebyggande åtgärder inför 

lovgivning utfärdas (Socialdepartementet, 2014, p. 8).  

Lagförslaget gällande att utforma och placera bebyggelse utifrån 

människors hälsa och omgivningsbuller visar på spänningen mellan 

miljö- och planparadigmet. En medicinsk eller hygienisk bedömning ska 

bedöma om bullret på platsen anses ohälsosamt (Socialdepartementet, 

2014, p. 7). Det tyder på att kvantitativa och vetenskapligt baserade 

undersökningar bidrar till de ramar inom vilka planeringen får röra sig, 

likt Emmelin och Lermans tankar om att miljöparadigmets utveckling 

(Emmelin & Lerman, 2006, pp. 3, 13).   

Propositionen föreslår ett tillägg i 4 kap. 33a§ PBL 2010:900, det innebär 

att en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid 

bostadsbyggnadens fasad och uteplats i anslutning till byggnaden ska 
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införas i planbeskrivningen när bullersituationen kräver det 

(Socialdepartementet, 2014, p. 8). Lagförslaget innebär att kommuner 

per automatik måste utföra kvantitativa beräkningar och ha detta som 

underlag för planeringen. Det kan på detta sätt innebära att 

miljöparadigmets inriktning på expertkunskap för större utrymme i 

detaljplaneringen. I de studerade detaljplanerna har det utförts 

bullerutredningar utan lagkrav. Det tyder på att det redan idag finns en 

praxis att bullerutredningar utförs där det anses nödvändigt. Med 

bakgrund i detta är det oklart om lagförslaget innebär avsevärda 

förändringar.  

Propositionen föreslår en ny paragraf i MB, vilken innebär att en 

tillsynsmyndighet inte får besluta om föreläggande eller förbud till följd 

av omgivningsbuller om det i planbeskrivningen finns angivna 

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden  

(Socialdepartementet, 2014, p. 5). Detta lagförslag rör kopplingen 

mellan PBL och MB, och därmed miljö- och planparadigmet. 

Uppsatsens avgränsningar gör det omöjligt att uttala sig om detta 

lagförslag.  Studier av planer i relation till föreläggande eller förbud 

krävs för att utreda detta. 

5.4 Reflektion kring svaren 
De studerade detaljplanerna har olika utgångspunkter. Detaljplanen i 

Hyllie med sina 12,5 hektar (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010a, p. 2) är 

betydligt större än detaljplanerna i Lund och Växjö på 2,5 hektar 

respektive 3,4 hektar (Lunds kommun, 2009b, p. 5; Växjö kommun, 

2012a, p. 2). Skillnader finns även detaljplanernas läge. Detaljplanen i 

Malmö stad planeras på tidigare jordbruksmark (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010a, p. 2) medan detaljplanerna i Lunds och 

Växjö kommun är tillägg till den befintliga stadskärnan (Lunds kommun, 

2009b, p. 5; Växjö kommun, 2012a, p. 2). Lägst antal synpunkter kring 

buller finns kring detaljplanen i Malmö stad. Det kan bero på 

detaljplanernas placering i staden samt att järnvägen vid Hyllie är 

nedsänkt vid stationen och därmed ger lägre bullernivåer.  

Det är främst miljönämnder och tekniska nämnder inom kommunerna 

som lämnar synpunkter om buller (Lunds kommun, 2009c, p. 4; Lunds 

kommun, 2009d, p. 4; Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11, 13-

14; Växjö kommun, 2011d, pp. 6-8, 11; Växjö kommun, 2011e, pp. 3-4). 

Inom kommunens organisation har det identifierats spänningar mellan 

miljö- och planparadigm.  Detta resultat är tillviss del förvånande, då 

min illusion innan uppsatsskrivandet var att kommuner visar enad front 

utåt och att åsiktsskillnaderna inom kommunerna inte är stora.  

Arbetet med uppsatsen har även visat vikten av riktvärden. De flesta 

synpunkter rör vilka riktvärden som ska användas och hur de valda 

riktvärdena ska uppfyllas. Det visar på vikten av att ha riktvärden som är 

uppdaterade till forskningen kring bullrets påverkan på hälsan. Alla 
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kommuner anger att det inte går att göra beräkningar för olika typer av 

trafikbuller sammantaget. Det är alltså svårt att beräkna den 

sammanlagda bullerpåverkan som blir verklighet när planen bebyggs. 

Kanske finns det en vits att göra sådana undersökningar som miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i Växjö föreslog, undersökningar kring bullrets 

hälsopåverkan och inte endast hänvisa till riktvärden.  

5.8 Utvärdering av uppsatsskrivandet 
Uppsatsens syfte har till viss del uppfyllt genom uppsatsarbetet. Arbetet 

har undersökt tre fall gällande bostäder nära järnvägsstation och 

därigenom bostadsbyggande i miljöer utsatta för trafikbuller. Emmelin 

och Lermans miljö- och planparadigm har använts för att förstå 

spänningar mellan olika tankesätt aktuella inom planering. Den aktuella 

propositionen angående samordning av buller visar att frågan är 

intressant just nu. Fallens handläggning enligt PBL 1987:10 gör det svårt 

att sia om framtiden gällande buller i planeringen utifrån PBL 2010:900 

och propositionen som bygger på PBL 2010:900.  

Områdesöversikt 
Ny lagstiftning och nya dokument från bullersamordningsprojekten kan 

göra uppsatsens områdesöversikt inaktuell inom överskådlig framtid. En 

bredare forskningsöversikt hade potentiellt gett en mer gedigen grund 

för uppsatsens analys.  

Teoretisk utgångspunkt, forskningsdesign och metod 
Uppsatsen teoretiska utgångspunkt har utgått från Emmelin och 

Lermans tankar kring miljö- och planparadigmet. Analysen utifrån den 

teoretiska utgångspunkten hade kunnat bli mer nyanserat om andra sätt 

att tolka samspelet mellan planering och miljöområdet hade tagits upp.    

Fallstudien har gjort det möjligt att jämföra planer i olika städer med 

liknande förutsättningar. Textanalysen av detaljplanehandlingar har gett 

en bild av arbetet med buller vid bostäder intill järnväg samt spänningar 

mellan aktörer, riktvärden och lagstiftning. Intervjuer eller enkäter med 

tjänstemän delaktiga i planprocessen hade gett möjlighet för mer 

djupgående svar på uppsatsens frågeställningar samt mer tillförlitliga 

svar genom triangulering. 

Material 
Uppsatsens metod har inneburit ett beroende av kommuners vilja att 

bistå med dokument. Väntan på relevanta dokument har varit 

tidsödande. Efter påtryckningar fick jag tillslut alla dokument utan 

bullerutredningen från Lund. Orsaken till detta var att tjänstemannen på 

Lunds kommun inte hittade den i arkivet. Frånvaro av bullerutredning 

från Lund att studera har inneburit en svaghet för analysen.  

En mer djuplodad analys hade varit möjlig genom studier av 

översiktsplaner och domstolsfall. Detaljplaner grundas på 

översiktsplanens visioner, studier av översiktsplaner hade därmed gett 
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en större förståelse kring planering i bullerutsatta områden. En 

jämförelse mellan planer från bullriga miljöer och domstolsfall från 

samma plats gällande buller i befintliga miljöer hade på ett djupare sätt 

visat skillnader och likheter mellan bullerfrågan i PBL och MB.   

De valda detaljplanerna har handlagts utefter PBL 1987:10. Det är en 

svaghet då lagstiftning och handledningar uppdateras. En framtida 

jämförelse mellan denna uppsats och en liknande analys av detaljplaner 

handlagda utefter 2010:900 kan visa på verkliga förändringar av 

lagstiftningens påverkan på bullerplaneringen.  

Fall 
Lund, Malmö och Växjö är olika stora (Statistiska centralbyrån, 2014, p. 

88). Det ger en bra bakgrund i hur olika stora kommuner tar sig an 

samma fråga. Frågan är om de gemensamma dragen som identifierats 

stämmer in på mindre orter. Samma aktörer, riktvärden och lagstiftning 

gäller alla storlekar på orter, men motiveringen för byggande kan skilja.  

Gemensamt för alla tre fall är att kommunerna satsar mycket på hållbara 

transporter (Lunds kommun, 2014; Malmö stad, 2014b; Växjö kommun, 

2014). För att ge ett mer generaliserbart svar på frågorna borde städer 

utan lika stort fokus på hållbarhet studerats. Valet av fall gjordes inte 

med bas i att studera kommuner med uttalat miljöfokus. Kanske 

påverkar kommunens miljöfokus viljan att bygga bostäder nära 

järnvägsstationen, och genom detta föll det sig att kommuner med 

miljöfokus studerades.  

Att avgränsa uppsatsens ämne har varit svårt. En annan svårighet har 

varit att skapa en framåtsträvande uppsats. Aktuella utredningar och 

lagförslag har lett till tvivel kring relevansen att studera detaljplaner 

handlagda enligt PBL 1987:10. Genom att lyfta in lagförslaget i 

uppsatsens diskussion har försök gjorts för att skapa en framåtsträvande 

uppsats.  

5.9 Perspektiv 
Uppsatsens resultat kan vara till användning för de kommuner som 

studerats. Det visar på vilka synpunkter som leder till förändringar och 

på vilket sätt. Uppsatsen kan vara relevant för kommuner och övriga 

myndigheter som är aktiva i planering av bostäder i närheten av 

järnvägsstationer. Arbetet ger en bild av hur olika lagstiftningar och 

riktvärden används i verkligheten. Uppsatsen visar på närvaron av de 

paradigm Emmelin och Lerman talar om, vilket ger en förstående av hur 

olika synsätt kring planering av mark och miljö påverkar verkliga 

situationer.  

Uppsatsen visar hur viktiga riktvärden verkar vara i praktiken. Det gör att 

det är viktigt att forskning kring bullrets hälsopåverkan fortsätter, så att 

riktvärdena hålls uppdaterade.  
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Alla kommuner anger att olika typer av trafikbuller inte kan beräknas 

tillsammans. Det gör det svårt att avgöra hur den sammantagna och 

verkliga bullersituationen blir. Det behövs vidare forskning för att på ett 

lättförståeligt sätt visa på den sammantagna bullersituationen.  
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Uppsatsarbetet har visat att behov av bostäder och stationslägets 

tillgänglighet gör att de studerade kommunerna väljer att bygga 

bostäder nära järnvägsstationen. Utformning av bebyggelse kan kopplas 

till Tunströms analys kring rådande stadsbyggnadsideal. Kommunernas 

vision med bostadsbyggande nära järnvägsstation är främst att skapa 

bostäder i attraktiva lägen. I Lund och Växjö handlar det om att utvidga 

stadskärnan medan det i Malmö är fokus på att dra nytta av Hyllies läge 

mellan Malmö och Köpenhamn. Kommunens visionära översiktsplan 

används i argumenterandet för bostäder i stationsnära läge. Planeringen 

av de tre detaljplanerna bygger på avvägningar och är i linje med 

planparadigmet.  

Boverkets Allmänna råd 2008:1 används i alla fallen. Malmö stad har 

utarbetat en egen trafikbullerpolicy för att bemöta de konflikt mellan 

PBL och MB. Malmö stad inkluderar fasadreflektion vid beräkning av 

bullernivå vid uteplats likt Naturvårdsverket. Lunds och Växjö kommun 

använder likt Boverket frifältsvärde vid bullerberäkning vid uteplats. 

Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, är 

kopplat till planparadigmet och PBL. Naturvårdsverket kopplats till 

miljöparadigmet och MB. Det visar på en spänning mellan paradigmen.  

Detaljplaneprocessen i Malmö stad visar inte på större konflikter 

gällande buller mellan aktörer, när bullerutredningen är utförd och 

redovisad tystnar synpunkterna. Planprocesserna i Lunds och Växjö 

kommun visar på större oenighet. Kritik lyfts fram mot att planerad 

utformning inte uppfyller riktvärde för bostäder, kritik mot använda 

riktvärden och krav på fler utredningar är exempel på oenigheter. De 

synpunkter som rör icke uppfyllda riktvärden leder till förändring i 

planerna både i Lunds och Växjö kommun. Det kan förstås med 

bakgrund i Emmelin och Lermans miljö- och planparadigm, riktvärden 

sätter gränser för planeringen.  Sammantaget kan sägas att riktvärden 

verkar vara av stor vikt i praxis. Flera aktörer lämnar främst synpunkter 

kring att riktvärden måste infrias och kommuner ändrar planer för att 

klara riktvärdena.  

Propositionen, Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och 

plan- och bygglagen 2013/14:128, kan ses i relation till Emmelin och 

Lermans tankar kring utvecklingen av relationen mellan miljö- och 

planparadigmet. Lagförslaget kan tolkas som ett led i att 

miljöparadigmet sätter ramar inom vilka planeringen får handla.  
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BILAGA 1 
LUND – Utveckling av bullerreglering under 
detaljplaneprocessen 

Samrådshandlingar 

Plankarta 
Samrådshandlingarnas plankarta innehöll två regleringar vilka direkt kan 

kopplas till buller. Det anges att en nybyggd bostad ska ha minst hälften 

av bostadsrummen mot tyst eller ljuddämpad sidan samt att fasader ska 

utformas så att de dämpar trafik- och industribuller (Lunds kommun, 

2008a). 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen visar på de argument som ligger bakom valet av 

detaljplanens utformning. Den föreslagna kvartersstrukturen skriver 

stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun gör att gårdarna avskärmas 

från buller och att tysta eller ljuddämpade sidor skapas. Genomgående 

lägenheter med minst hälften av boningsrummen mot tyst eller 

ljuddämpad sida skapas mot Kung Oskars väg och i delar av kvarter åtta 

(Lunds kommun, 2008a, p. 12). Samrådshandlingarnas planbeskrivning 

anger att del av kvarter åtta mot Kung Oskars väg i norr och järnvägen 

österut inte lämpar sig för bostäder p.g.a. tågbuller. Anledningen till 

detta är att genomgående lägenheter mot tyst eller ljuddämpad inte 

kan utformas. Istället blir dessa kontorshus (Lunds kommun, 2008a, pp. 

6, 28). Det stadsmässiga sammanhanget har enligt 

stadsbyggnadskontoret avgjort att inga bullerskyddsåtgärder föreslås i 

gatumiljö (Lunds kommun, 2008a, p. 12). Av planbeskrivningen framgår 

att valet att inte förlänga gång- och cykeltunneln ger sämre 

bullervärden. Grunden för detta beslut anges vara arkitektoniska (Lunds 

kommun, 2008b, p. 28).  

Samrådsredogörelse 

Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen skriver att de befarar att planförslaget kan komma att 

innebära risker för människors hälsa och säkerhet. Det angelägna 

tillskottet av blandad stadsbebyggelse nära kollektivtrafiksknutpunkt 

anger länsstyrelsen vara skäl för avsteg från Boverkets huvudregel. Med 

bakgrund i bullersituationen kräver de att nybyggda lägenheter ska ha 

minst en sida mot tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsen efterfrågar 

att kommunen ska studera ytterligare åtgärder för att sänka ljudnivån i 

delar av kvarter åtta. De efterfrågar ett förtydligande på plankartan kring 

definition av tyst respektive ljuddämpad sida. Länsstyrelsen skriver att 

man bör prioritera bulleråtgärder vid källan, exempelvis genom tyst 

asfalt (Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10).  

Stadsbyggnadskontorets skriver till svar att de ska komplettera 

planbestämmelser med tydligare definitioner samt att utformningen av 

kvarter åtta ska studeras ytterligare (Lunds kommun, 2009c, pp. 8-10). 
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Trafikverket (Vägverket och Banverket) 
Vägverket och Banverket anger att bullersituationen är svår på platsen, 

och att det är viktigt att utforma planen på ett sådant sätt att nuvarande 

riktvärden för buller infrias. Banverket anger att det är möjligt att 

uppfylla de riktvärden och kriterier som anger i Boverkets Allmänna råd 

2008:1 (Lunds kommun, 2009c, pp. 10-11). Stadsbyggnadskontoret ger 

inga kommentarer kring ovanstående synpunkter. 

Kommunala nämnder 

Miljönämnden 
Miljönämnden i Lunds kommun skriver i sitt yttrande att de anser att 

bostäder inte bör tillåtas i östra delarna av kvarter åtta. Orsaken till detta 

är för höga bullernivåer, godståg nattetid kan orsaka hälsoproblem till 

följd av störd nattsömn. De refererar till forskningsstiftelsen MISTRA:s 

rapport gällande definitionen av tyst sida. Vidare skriver de att MISTRA 

och Naturvårdsverket har annan syn på bullerfrågor än Boverket. De 

lyfter även fram synpunkter kring krav på ljudklass i delar av området 

(Lunds kommun, 2009c, p. 4).  

Stadsbyggnadskontoret skriver att utformning och användning inom 

kvarter åtta kommer ses över för att skapa en god ljudmiljö. För krav på 

bättre ljudklass hänvisar stadsbyggnadskontoret till exploatören. 

Stadsbyggnadskontoret skriver i sina kommentarer att de inte delar 

miljönämndens uppfattning att detaljplaner ska prövas mot MISTRA och 

Naturvårdsverkets riktlinjer (Lunds kommun, 2009c, p. 5).  

Utställningshandlingar 
Nedan anges identifierade förändringar i utställningshandlingarna i 

jämförelse med samrådshandlingarna.  

Plankarta 
Till utställningen har detaljplanens plankarta uppdaterats gällande 

formulering kring utformning av bostäder. Skillnaden mellan samråd 

och utställning blir att det är tillåtet att ha enkelsidiga lägenheter om det 

är mot en ljuddämpad sida (Lunds kommun, 2009e). Delar av 

bostäderna i kvarter åtta har till utställningen bytt användning till kontor 

eller centrumfunktioner (Lunds kommun, 2008a; Lunds kommun, 

2009e). Synpunkter kring bostäder i kvarter åtta lyftes upp båda av 

miljönämnden och länsstyrelsen (Lunds kommun, 2009c, pp. 4, 9). 

Stadsbyggnadskontoret har alltså tagit till sig synpunkterna kring de icke 

uppfyllda riktvärdena och ändrat detaljplanen. Förtydligandet 

länsstyrelsen efterfrågade kring definition av tyst respektive ljuddämpad 

(Lunds kommun, 2009c, p. 9) sida syns i utställningshandlingens 

plankarta (Lunds kommun, 2009e).  

Planbeskrivningar 
Kravet på genomgående lägenheter ökar till utställningshandlingarna, 

det anges att de flesta lägenheterna ska göras genomgående (Lunds 

kommun, 2009f, p. 9). Länsstyrelsens synpunkt kring 

bullerreducerandeåtgärder vid källan genom exempelvis tyst asfalt 

(Lunds kommun, 2009c, p. 9) syns i planbeskrivningen som en möjlig 
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åtgärd (Lunds kommun, 2009f, p. 19). Det framgår av 

utställningshandlingarnas planbeskrivning att en ytterligare 

bullerutredning skett mellan samråd och utställning. Förslag på 

bullerreducerande åtgärder från utredningen redovisas i 

planbeskrivningen. För att öka planens flexibilitet för framtida tekniska 

innovationer kring buller anger stadsbyggnadskontoret att förslagen 

inte regleras i den juridiskt bindande plankartan (Lunds kommun, 2009f, 

p. 35).   

Utlåtande 

Länsstyrelsen  
Länsstyrelsensens utlåtande innehåller en synpunkt gällande buller. De 

skriver att det mellan järnvägen och bostäderna bör finnas skyddande 

bebyggelse. Delen av kvarteret åtta närmast järnvägen bör enligt 

länsstyrelsen inte innehålla bostäder (Lunds kommun, 2009d, pp. 8-9).  

Kommunens kommentar kring länsstyrelsens synpunkt visar att 

kommunen anser att det finns annan bebyggelse mellan järnvägen och 

bostäderna, dock är denna bebyggelse lägre än bostadsbebyggelsen 

(Lunds kommun, 2009d, p. 9). 

Trafikverket (Vägverket och Banverket) 
Vägverket skriver likt samrådsyttrandet att de anser att området ska 

utformas så att nuvarande riktlinjer för buller inte överskrids. Kommunen 

svarar att planförslaget regleras så att Boverkets riktvärden för buller ska 

klaras (Lunds kommun, 2009d, p. 11).  

Kommunala nämnder 

Miljönämnden 
Miljönämnden anger liknande yttrandet i samrådet kritik mot bostäder i 

delar av kvarter åtta. De visar även kritik mot att tyst sida kan vara upp 

till 55 dBA enligt planen. Nämnden skriver även att det borde finnas 

skyddande bebyggelse mellan bostäderna och järnvägen. I utlåtandet 

beskrivs likt tidigare uttalanden att MISTRA och Naturvårdsverket har en 

annan syn på bullerfrågor än Boverket (Lunds kommun, 2009d, p. 4).  

Stadsbyggnadskontoret kommentar på synpunkterna anger att inte 

heller de anser att avsteg ska göras för tyst sida utöver 55 dBA. De 

skriver att upp till 50 dBA ekvivalent nivå kommer infrias för flertalet 

lägenheter (Lunds kommun, 2009d, p. 4). 

Kommunala studentrådet 
Kommunala studentrådet tar upp frågan kring studenters boende i 

relation till buller. Studier hemma och många boende i varje lägenhet 

anger kommunala studentrådet som orsaker till att varför detaljplanens 

utformning av lägenheter inte tillfredsställer studenters behov (Lunds 

kommun, 2009d, pp. 7-8).  

Kommunen svarar med att det är svårt att skapa bra bostäder på annat 

sätt än med krav på tyst sida eftersom det finns flera olika typer av 

buller i området. De skriver även att planområdet inte är lämpligt för 

mindre lägenheter och tysta lägen (Lunds kommun, 2009d, pp. 7-8). 
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Antagandehandlingar 

Plankarta och planbeskrivning 
Mellan utställning och antagande kan inga förändringar utläsas på 

plankartan och planbeskrivningen gällande buller.  

Nedan följer en lista som kort beskriver regleringar och utformning som 

kan kopplas till buller: 

- Sluten bebyggelse med tysta eller ljuddämpade sidor (Lunds 

kommun, 2009b, p. 22).  

- 55 dBA vid fasad kräver genomgåendelägenheter med hälften 

av boningsrummen mot tyst eller ljuddämpad sida (Lunds 

kommun, 2009a). 

- Främst kontor i kvarter åtta närmast järnvägsstationen (Lunds 

kommun, 2009a, p. 6). 

- Bullerdämpande egenskaper hos fasad och fönster (Lunds 

kommun, 2009a). 

- Möjlighet för tyst asfalt på Kung Oskars väg i norra delen av 

planområdet (Lunds kommun, 2009b, p. 19). 
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BILAGA 2 
MALMÖ – TRAFIKBULLERPOLICY 

Malmös Trafikbullerpolicy redovisar hur Malmö stad avser att hantera 

trafikbullerfrågor vid nyetablering. Utgångspunkt för Trafikbullerpolicyn 

är de riktvärden som redovisades i Miljöprogram för Malmö stad 2003-

2008, nationella riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

och Boverkets rapport Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid 

planering för och byggande av bostäder – Redovisning av 

regeringsuppdrag 2004 (Gatukontoret, et al., 2007, p. 3).  

Trafikbullerpolicyn anger att det grundläggande målet är att uppfylla de 

riktvärden som riksdagen beslutat genom infrastrukturpropositionen 

1996/97:52 (Gatukontoret, et al., 2007, p. 7). Malmö stad beskriver en 

upplevd konflikt mellan de två regelverken vilka är aktuella vid 

tillämpning av trafikbuller, PBL och MB. PBL anger att användning av 

mark ska bygga på lämplighet med hänsyn till dess beskaffenhet, läge 

och föreliggande behov. MB, tillämpas först när bostäder tas i anspråk 

och när nya vägar tas i drift. Den anger att verksamheter och åtgärder 

ska anläggas på platser lämpliga med hänsyn till att ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta olägenhet för människors hälsa. Författarna 

av Trafikbullerpolicyn skriver att konflikten mellan de två regelverken blir 

tydlig vid lokalisering av bostäder i stadens centrala delar. De är ur PBL:s 

synvinkel lämpliga med hänsyn till tillgänglighet av kollektivtrafik och att 

jordbruksmark inte behöver tas i anspråk. Ur MB synpunkt är platsen 

inte lämplig med avseende på att de är utsatta för buller och därmed 

innebär olägenhet eller risk för olägenheter för människors hälsa. 

Malmö stad försöker lösa konflikten mellan regelverken genom 

kompensationsåtgärder (Gatukontoret, et al., 2007, p. 8). 

Kompensationsåtgärder gäller främst buller vid fasad. Riktvärdena för 

inomhusmiljö ska alltid klaras. Infrias inte miljöprogrammets riktvärden 

ska val av plats, utformning och bebyggelse motiveras och avvägningar 

mellan olika intressen beskrivas (Gatukontoret, et al., 2007, p. 8).  

 I Malmö tillåts byggande av flerbostadshus i lägen med högre än 65 

dBA vid fasad om det sker centralt i staden eller inom 500 meter från 

knutpunkter längs kollektivtrafikstråken. Hyllie är en av de platser där 

nivåer högre än 65 dBA vid fasad godkänns (Gatukontoret, et al., 2007, 

pp. 9-11).  

Nedan beskrivs likheter och skillnader mellan Malmö Trafikbullerpolicy 

och Boverkets Allmänna råd 2008:1. Huvudregeln enligt Boverkets 

Allmänna råd 2008:1 är 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus (Boverket, 

2008, p. 9) samma värde anges i Malmö Trafikbullerpolicy 

(Gatukontoret, et al., 2007, p. 4). Boverkets Allmänna råd 2008:1 och 

Malmö Trafikbullerpolicy anger samma maximala ljudnivå inomhus 

nattetid. Den maximala ljudnivån får enligt Boverket överstigas fem 

gånger per natt medan Malmö Trafikbullerpolicy anger endast tre 

gånger per natt (Boverket, 2008, p. 9; Gatukontoret, et al., 2007, p. 4).  
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Både Boverkets Allmänna råd 2008:1 och Malmö Trafikbullerpolicy anger 

att ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad ska vara högt 55 dBA 

frifältsvärde (Boverket, 2008, p. 9; Gatukontoret, et al., 2007, p. 4). 

Malmö Trafikbullerpolicy anger att det vid uteplats ska vara högt 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inklusive fasadreflektion från egen fasad 

(Gatukontoret, et al., 2007, p. 4). Detta skiljer sig från Boverket vilka 

anger att ekvivalent ljudnivå vid uteplats mät genom frifältsvärde och 

inte med fasadreflektion (Boverket, 2008, p. 9).  70 dBA maximal ljudnivå 

utomhus på uteplats anges av Boverkets Allmänna råd 2008:1 samt 

Malmö Trafikbullerpolicy. Malmö Trafikbullerpolicy anger att riktvärdet 

70 dBA får överskridas högt femgånger per maxtimme. Några sådana 

angivelser finns inte i Boverkets Allmänna råd 2008:1 (Boverket, 2008, p. 

9; Gatukontoret, et al., 2007, p. 4). 

 

MALMÖ – UTVECKLING AV BULLERREGLERING UNDER 
DETALJPLANEPROCESSEN 

Samrådshandlingar 

Plankarta och planbeskrivning 
Plankartan i samrådsskedet innehåller ingen reglering kring 

störningsskydd, utan hänvisar till att en bullerutredning kommer göras. 

(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010f) Samrådshandlingens 

planbeskrivning talar likt plankartan om att en bullerutredning ska göras 

(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010e, p. 2). 

Samrådsredogörelse 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande kring samrådshandlingarna att den 

öst-västliga gatan kommer innebära buller för de boende. Länsstyrelsen 

efterfrågar en bullerutredning och att denna ska redogöra för buller i 

utemiljön kring förskolan (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 2-3).  

Kommunen kommenterar länsstyrelsens synpunkter genom att ange att 

en bullerutredning har utförts och att bullernivåerna är goda vid 

förskolan med en ekvivalent ljudnivå på under 40 dBA (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 2-3). 

Trafikverket (Vägverket och Banverket) 
Banverket ger synpunkter på att plankartan bör kompletteras med 

störningsbestämmelser som anger gällande riktvärden för trafikbuller 

inte får överstigas. De skriver även att citytunnelprojektet bör vara med 

vid samrådet, projektet är organisatoriskt skilt från Banverket (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 4-5).  

Kommunen kommenterar att plankartan har kompletterats med 

störningsbestämmelser avseende trafikbuller och att citytunnelprojektet 

är med vid samråd (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, p. 5).  

Citytunnelprojektet 
Citytunnelprojektet framför synpunkter på att miljödom för citytunneln 

inte tar hänsyn till föreslagen bebyggelse. Det innebär att utredningar 

bör göras kring buller och skyddsåtgärder. Citytunnelprojektet visar oro 
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för att den nordvästra delen av planområdet inte ska klara maximala 

ljudnivån utomhus (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, p. 16).   

Kommunen skriver att den utförda bullerutredningen visar att 

tågtrafiken inte bedöms bli så höga att den samlade ljudnivån från väg- 

och tågtrafik ger anledning till fler kompensationsåtgärder än de som 

föreskrivs  (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, p. 16). 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden är kritisk till de bullerberäkningar som utförts. De 

menar att bullerutredningen bör göras utifrån 100 procent utbyggnad 

och full kapacitet i arenan. Kompensationsåtgärder kring buller bör 

skrivas in i plankartan enligt tekniska nämnden. De skriver även att fler 

styrdokument refereras till i planbeskrivningen, det är trafikbullerpolicyn 

som ska refereras (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11).  

Kommunen skriver i kommentarerna att de trafikmängderna som 

använts i beräkningar har angetts av gatukontoret. Plankarta och 

planbeskrivning justeras enligt tekniska förvaltningens yttrande kring 

trafikbullerpolicyn och kompensationsåtgärder (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 9-11).  

Miljönämnden 
Likt tekniska nämnden ger miljönämnden synpunkt på att gamla 

dokument refereras i planbeskrivningen och inte trafikbullerpolicyn 

(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 13-14). Kommunen anger att 

hänvisning till trafikbullerpolicyn ska införas i planbeskrivningen (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010g, pp. 13-14). 

Utställningshandlingar 

Plankarta 
Utställningshandlingens plankarta innehåller bestämmelser kring 

störningsskydd. Riktvärden anges för trafik och externt industribuller 

gällande kontor, bostäder, vård- och utbildningslokaler. Det anges även 

att vid avsteg från riktvärde vid fasad får inga enkelsidiga lägenheter 

placeras mot bullerstördsida och minst hälften av boningsrummen ska 

placerad mot ljuddämpad sida. Boende ska ha tillgång till minst en 

gemensam uteplats per bostadshus med ljudklass A (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010i). 

Planbeskrivning 
Utställningshandlingens planbeskrivning innehåller hänvisning till utförd 

bullerutredning (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010h, p. 20), men inte i 

övrigt några förändringar till samrådshandlingens planbeskrivning 

angående buller. Bullerutredningen anger att det bortsett från 

hörnlägenheter ut mot Pildammsvägen och öst-västliga gatan inte är 

problem att med att klara av huvudparten av de kompensationsåtgärder 

som Malmö Stad anger i sin trafikbullerpolicy. Det anges att lösningar 

gällande bullret ligger i utformning av lägenheterna (Ramböll, 2010, p. 

10).  



72 

 

Utlåtande 

Kommunala nämnder 

Gatukontoret 
Gatukontoret lyfter upp att Boverkets Allmänna råd 2008:1 anger att 

bostäder med över 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad ska ha vistelseytor, 

entréer och bostadsrum konsekvent orienterade mot den tysta och 

ljuddämpande sidan (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010c, pp. 3-4). 

 Kommunen anger att det för detaljplaneområdet är Malmös 

Trafikbullerpolicy som gäller. Denna anger bland annat vilka typer av 

kompenserande bullerskyddsåtgärder som ska vidtas i de 

fallutomhusriktvärden för nybyggnation av bostäder inte kan uppnås 

(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010c, pp. 3-4). 

Antagandehandlingar 

Plankarta och planbeskrivning 
Skillnad mellan plankarta från utställning och antagande finns endast i 

angiven ljudklass vid den gemensamma uteplatsen. Plankartan från 

utställningen innehåller följande formulering ” Boende ska ha tillgång till 

minst en gemensam uteplats per bostadshus med ljudklass A.” (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010i). Formuleringen i den antagna planen lyder 

som följer ” Boende ska ha tillgång till minst en gemensam uteplats per 

bostadshus där riktvärden för buller på uteplats klaras.” (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010b). 

Nedan följer en lista som kort beskriver regleringar och utformning som 

kan kopplas till buller: 

- Bullerdämpande åtgärder på kvartersmark ska anordnas så att 

angivna riktvärden för trafik- och externt industribuller infrias 

- Avsteg från riktvärde vid fasad får inga enkelsidiga lägenheter 

placeras mot bullerstörd sida.  

- Minst hälften av boningsrummen ska placeras mot ljuddämpad 

sida.  

- Boende ska ha tillgång till minst en gemensam uteplats per 

bostadshus där riktvärdet för buller på uteplats klaras 

-  Riktvärden för buller:  

1 Vid fasad frifältsvärde. Vid uteplats ska egen fasadreflektion 

medräknas. 

 Bostäder, vård- och 

utbildningslokaler 

Kontor 

Ekvivalentnivå, 

dBA 

Maximalnivå, 

dBA 

Ekvivalentnivå, 

dBA 

Trafikbuller, 

utomhus 

551 702 -  

Trafikbuller, 

inomhus 

30 453 40 
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2 Frifältsvärde vid gemensam uteplats får överskridas max 5 ggr/max 

trafiktimme, kl. 06-22 

3 Avser boningsrum, får överskridas max 3 ggr kl. 06-22 (Malmö 

stadsbyggnadskontor, 2010b) 

Inga bullerreducerande åtgärder syns direkt i planen, dock kan placering 

av byggnadskroppar, samt avstånd till järnväg och trafikleder påverka 

bullrets effekter. Uppfattningen som ges är att det främst är åtgärder på 

kvartersmark som tros minska bullret.  
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BILAGA 3 
VÄXJÖ - UTVECKLING AV BULLERREGLERING UNDER 
DETALJPLANEPROCESSEN 

Samrådshandlingar 

Plankarta 
Plankartan innehåller bestämmelser kring buller under rubriken 

utförande – krav på bostadsbebyggelse. Det anges att enkelsidiga 

lägenheter mot bullerstörd sida inte får förekomma, minst hälften av alla 

bostadsrum ska vara vända mot tyst sida eller ljuddämpad sida, 

inomhusvärdena för buller ska uppfyllas, varje bostad ska ha tillgång till 

en uteplats, gemensam eller enskild, med god ljudmiljö i anslutning till 

bostaden. Hänvisning finns även till planbeskrivningens rubrik bygglov 

(Växjö kommun, 2011c). 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen anger att planförslaget innebär bostadsbyggande i 

bullerpåverkad miljö, och att detaljplanen reglerar hur bostäder ska 

planeras och byggas för att nå en god ljudmiljö för boende (Växjö 

kommun, 2011b, p. 12). Kompletterande bullerutredningar kan enligt 

planbeskrivningen krävas i bygglovskedet för att ge ett bra boende ur 

bullersynpunkt. De västra delarna av planområdet kräver enligt 

planbeskrivningen extraordinära planlösningar för att uppfylla riktvärden 

(Växjö kommun, 2011b, p. 13). 

Samrådsredogörelse 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ställer sig frågande kring den trafikprognos som gjorts. De 

ser problem i mängden trafik kring stationen (Växjö kommun, 2011d, p. 

3). Befintlig bebyggelse utmed Södra Järnvägsgata, söder om 

planområdet, anser länsstyrelsen utsätts för oacceptabla höga 

ljudnivåer. Nya bebyggelsens bullersituation ställer sig länsstyrelsen även 

frågande till. De skriver att sluten kvartersstruktur är bäst lämpad för att 

tillgodose kravet på en tyst sida, vilket inte kan garanteras i 

planområdets västra del. Länsstyrelsen skriver att bebyggelsen ska klara 

gällande bullerkrav och se till framtida trafikutveckling (Växjö kommun, 

2011d, p. 5).  

Kommunen hänvisar till kommande översiktsplan gällande övergripande 

trafikfrågor. De anger även att trafiken kommer öka kring stationen 

oberoende om bostäder enligt planen byggs eller inte (Växjö kommun, 

2011d, p. 3).  Gällande befintlig bebyggelse anger kommunen att det 

kommer påverkas av bullret oavsett detaljplanen byggs eller inte. Växjö 

kommun som väghållare kommer vidta åtgärder kring den befintliga 

bebyggelsen om bullervärden överskrids. Kommunen skriver att 

kompletterande utredningar har visat att det går att bygga sluten 

kvartersstruktur i planområdets västra delar (Växjö kommun, 2011d, p. 5).  
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Trafikverket 
Trafikverket anger att bostadsbebyggelsen bör utformas på ett sådant 

sätt att Boverkets Allmänna råd 2008:1 infrias. De uttrycker oro för att 

detta inte kan uppnås i västra delen av planområdet och att kommunen 

avser att lämna viktiga avgöranden till bygglovsprocessen. Sluten 

kvartersstruktur förespråkas av Trafikverket och detta anges av 

samrådshandlingarna inte vara möjligt i de västliga delarna av 

planområdet. Trafikverket skriver att bebyggelsen i järnvägens närhet 

bör utformas på ett sådant sätt att den klarar av högre bullernivåer i 

framtiden. Detta för att inte begränsa utvecklingen av järnvägstrafiken i 

framtiden (Växjö kommun, 2011c, pp. 7-8).  

Kommunen lämnar sparsamt med kommentarer kring synpunkterna, 

och anger att framtida översiktsplan kommer behandla framtida 

transportutveckling (Växjö kommun, 2011c, p. 8). 

Kommunala nämnder 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar att planförslaget innebär ett 

överskridande av miljömålet god bebyggd miljö med avseende på att 

åtgärdsmålet för buller överskrids. Nämnden lyfter fram ett antal 

punkter vilka de anser måste infrias för att en god bebyggd miljö ska 

ges på planen; planbestämmelser ska införas så att det garanteras att 

de riktvärden som föreslås av riksdagen följs, förtydligande av 

planbestämmelser så det framgår att uteplats inklusive balkonger med 

god ljudmiljö innebär att maximala ljudnivåer från bil- och tågtrafik skall 

vara lägre än 70 dB(A), vid byggnation behöver bullerreducerande 

åtgärder utföras på de befintliga bostadshusen som utsätts för buller i 

högre utsträckning beroende på den nya bebyggelsen (Växjö kommun, 

2011d, pp. 8-9).  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även synpunkter på 

miljökonsekvensbeskrivningen med dess bullerutredning. De efterfrågar 

en utredning av sannolikheten att boende i planområdet drabbas av 

ohälsa beroende på buller. Kring ställningstaganden om buller kräver 

nämnden förtydligande, de anser inte att det framgår om de bygger på 

forskning eller politiskt fattade beslut. De frågar sig bland annat om på 

vilken grund det finns acceptans på ekvivalenta nivåer över 64 dBA, 

varför höga byggnader ger bättre bullerskydd samt att en höjning med 

3 dBA inte är en hörbar förändring (Växjö kommun, 2011d, pp. 8-9).    

Stadsbyggnadskontoret kommenterar miljö- och hälsoskyddsnämndens 

synpunkter genom att ange att riktvärden för buller inte är rättsliga 

bindande normer utan ska vara vägledande för bostäder i bullerutsatta 

områden. Stadsbyggnadskontoret skriver att de tillämpar Boverkets 

Allmänna råd 2008:1 och följer dess rekommendationer. De krav som 

planen ställer på nya byggnader anser stadsbyggnadskontoret inte 

äventyra människors hälsa.  De skriver även att det är viktigt att göra 

avvägning mellan bullerstörningar och andra miljövinster som de anser 

kommer av planen. Angående höga bullervärden kommentarer 
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stadsbyggnadskontoret att nya undersökningar gjorts och att sluten 

kvartersbebyggelse kan skapas i den mest bullerutsatta västra delen av 

planområdet. Likt kommentarer till länsstyrelsen anger 

stadsbyggnadskontoret att befintlig bebyggelse kommer utsättas för 

buller oberoende om planen byggs eller inte och att Växjö kommun 

som väghållare löser bullersituationen när riktvärden överskrids (Växjö 

kommun, 2011d, pp. 10-11). 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden poängterar att en ökad bullernivå för befintliga hus 

bör tas upp i detaljplanen, då åtgärderna delvis borde belasta 

exploatören och därför ingå i exploateringsavtal.  

Kommunens respons är att bullersituationen för de befintliga husen är 

oberoende den nya bebyggelsen. Växjö kommun som väghållare 

kommer när bullervärdena överskrids vidta åtgärder.  (källor) 

Utställningshandlingar 

Plankarta 
Rubriken Utförande – Krav på bostadsbyggande kompletteras med 

hänvisning till Boverkets Allmänna råd 2008:1 och angivelse att god 

ljudmiljö på uteplats innebär 70 dBA i linje med Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens yttrande (Växjö kommun, 2011g; Växjö kommun, 

2011d, pp. 8-9). Våningsantalet i det västra kvarteret sänktes till 

utställningen från 4-9 våningar till 4-5 våningar (Växjö kommun, 2011g).  

Planbeskrivning 
En jämförelse mellan samrådets och utställningens planbeskrivningar 

visar att bullerutredningen får större utrymme i utställningsskedet och 

vid antagande än i samrådsskedet (Växjö kommun, 2011b, p. 12; Växjö 

kommun, 2011f, p. 13). Kompletterande bullerutredningar kring det 

västra kvarteret anges visa att det är möjligt att utforma sluten 

kvartersstuktur även där. Uttalanden i samrådshandlingens 

planbeskrivning kring att det i västra kvarteret krävs extraordinära 

planlösningar är därför borttagna (Växjö kommun, 2011b, p. 13; Växjö 

kommun, 2011f, p. 15). Länsstyrelsen och Trafikverkets synpunkter blev 

därmed infriade. 

Utlåtande 

Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har synpunkter på de kompletterande bullerutredningar 

som utförts till utställningen. Utredningen visar att generellt ökad trafik i 

staden ligger till grund för förhöjda bullernivåer, och inte specifikt 

utbyggnaden av detaljplanen. Länsstyrelsen anger att denna ökning bör 

bevakas framöver (Växjö kommun, 2011e, pp. 1-2).  

Kommunen kommenterar att det i dagsläget är svårt att avgöra vilka 

konsekvenser satsningar på cykel och kollektivtrafik får för den framtida 

trafikmängden (Växjö kommun, 2011e, p. 2).  
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Kommunala nämnder 

Miljö och hälsoskyddsnämnden 
Nämndens utlåtande kring utställningshandlingar och 

miljökonsekvensbeskrivningar innehåller synpunkter kring buller. De 

menar att trafiksituationen vid stationen med en plankorsning mellan 

väg- och spårtrafik kommer ge upphov till buller som inte redovisats i 

planhandlingarna genom stillastående bilar vid bomfällning. De menar 

att bedömning av människors hälsa inte endast ska göras utifrån rikt- 

och gränsvärden, utan att det bör beaktas vilka som blir berörda och 

hur känsliga de är. Nämnden menar även att det bör anges att 

bullerstörningar kan påverka riksintresset för järnväg, detta eftersom om 

inte riktlinjer följs kan det påverka hur järnvägen kan användas. 

Nämnden menar att det bör vidtas åtgärder på de befintliga 

byggnaderna innan byggnationen av de nya för att minska 

bullerpåverkan. De skriver att utomhusvärden vid fasad inte är reglerade 

i förslaget till detaljplan (Växjö kommun, 2011e, pp. 3-5).  

Kommunens respons är att en ny rapport från Boverket anger att 

störningen från buller upplevs mycket lägre om man har en tyst sida. 

Det för enligt kommunen att bostäder med tillgång till tyst eller 

ljuddämpad sida samt skyddade gårdsmiljöer och uteplats ger bra 

boende miljö trots störningar från trafik. Kommunen skriver även att 

befintlig bebyggelse kommer påverkas av bullret oavsett om 

planförslaget går igenom eller inte. Växjö kommun som väghållare tar 

itu med problemet när det kommer. (Växjö kommun, 2011e, pp. 3-5) 

Antagandehandlingar 

Plankarta och planbeskrivning 
De västra kvarteren som ändrats tidigare i planprocessen är till 

antagandet borttagna från antagande (Växjö kommun, 2012b). Orsak till 

detta framgår inte av detaljplanedokumenten.  

Nedan följer en lista som kort beskriver regleringar och utformning som 

kan kopplas till buller: 

- Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 ska 

o Enkelsidiga lägenheter mot bullerstörd sida inte får 

förekomma 

o Minst hälften av alla bostadsrum ska vara vända mot tyst 

sida (högst 45 dBA vid fasad) eller ljuddämpad sida (45-

50 dBA vid fasad) 

o Inomhusbullervärden ska uppfyllas 

o Varje bostad ska ha tillgång till uteplats, gemensam eller 

enskild, med god ljudnivå (ljuddämpad eller tyst sida) i 

anslutning till bostaden 

o Maximal ljudnivå utomhus på uteplatsen (gemensam 

eller enskild) i anslutning till bostaden är 70 dBA (Växjö 

kommun, 2012b; Växjö kommun, 2012a, p. 14) 

- Bullerskyddande innergårdar (Växjö kommun, 2012a, p. 9). 
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Helt sluten fasad endast där bullerstörningar kräver det (Växjö kommun, 

2011a, p. 1) 

 


