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ABSTRACT 

Milosevic, S. 2014. Buller – Hur planers en bullerfri stad?. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet. 

 

This essay is about noise pollution caused by urbanization. The field study takes place in Uppsala and explores 

their organization of handling problems with noise pollution caused by traffic. Noise pollution has long been 

neglected as an environmental hazard. Studies show that noise pollution can cause severe health problems such 

as increased blood pressure. Therefore the EU has made a new directive on how cities should handle noise 

pollution. The essay also exemplifies how the work with noise pollution is implemented in a residential 

production of today. I have come to my results by observing the surroundings and interviewing the planning 

engineer of the new residential buildings on the street Stationsgatan which is close to the Central station in 

Uppsala, Sweden. I have also interviewed the project manager of the municipality’s action plan for reducing 

noise pollution which was made due to the EU-directive. My results show that we must reduce our dependence 

of cars and plan for a soundscape as much as we plan on the visual aspect if we want to reduce the noise 

pollutions in our cities. Not only will the noise pollution reduce if we reduced the use of private cars but also a 

lot of other pollutions would decrease. 
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1. INLEDNING 

Att planera en stad har många aspekter. Miljön ska vara attraktiv och trafiken ska flyta på. 

Stor vikt läggs på det visuella men vi har flera sinnen som uppfattar miljön runt omkring oss. 

Därför blev jag väldigt intresserad av buller. Ett sådant omfattande stadsinslag som i alla fall 

påverkat mig efter att flyttat till Uppsala, från en by i Smålandsskogen, borde engagera flera 

inte minst stadsplanerarna. Vem har ansvaret för detta och vad görs åt buller samt hur 

påverkar det oss egentligen, var mina första tankar kring ämnet som blivande 

samhällsplanerare. Ganska så snart blev jag intresserad av bostäderna som planerats vid 

Uppsala Resecentrum. Planeringen av bostäder vid en av stadens livligaste platser måste haft 

en del tankar kring just buller.  

År 2011 blev Uppsala kommun klassad som storstadsregion efter att kommunen passerat 

200 000 invånare (Upsala Nya Tidning, 2011) och staden växer stadigt för varje år (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Bostadsbristen är som i många andra storstäder hög (Holm, 2013) men 

kommunen förväntas bygga 3000 bostäder per år. Staden förtätas i förhoppningar om att en 

bättre miljö med mindre transporter ska framträda. Den nya centralstationen Uppsala 

Resecentrum, har 67 000 besökare varje dag (Jernhusen), många av dessa är pendlare. I och 

med den nya centralstationen förnyades hela området, därmed påbörjades även byggnationen 

av bostäderna sydväst om centralstationen. En ideal bostadsplats för pendlare som endast med 

en kort promenad till pendeltåget tar sig till Stockholm Central vilket gör att pendlingen blir 

lika lång som för invånarna i Stockholms kranskommuner. Men till vilket pris? Jag har i min 

uppsats undersökt hur planerna för bostäderna implementerat bulleråtgärder i en sådan livlig 

miljö som en centralstation.  

Buller har idag blivit ett stort problem i och med urbaniseringen eftersom vi bor allt tätare 

varandra och vägar blir alltmer trafikerade (Johansson, 2010, s. 1; Pinderhughes, 2004, s. 128-

129). Buller som miljöfara har många gånger förbisetts (Harnapp, Noble, 1987, s. 220) och 

ansetts vara ett lokalt problem (European Commission – Environment: Noise, 2014) men det 

har visat sig att buller är mer hälsofarligare än vad vi trott och personer som blir utsatta för 

buller löper bland annat risk för förhöjt blodtryck (Goines, Hagler, 2007). 

Det finns idag riktlinjer för hur höga bullervärden det får vara när vi bygger nya bostäder 

(Prop. 1996/97:53). Vad gäller för de nya bostäderna vid Uppsala Resecentrum? Städer är i 

ständig rörelse och alltfler har fått problem. Därför har EU nyligen kommit ut med en 

handlingsplan för alla större städer (European Commission – Environment: Noise, 2014) då 

man insett att buller är minst lika allvarligt som andra luftföroreningar. Vilket ansvar har 

kommunen och dess stadsplanerare? Uppsala kommun har tagit del av EU:s handlingsplan 

och gjort en åtgärdsplan för hela kommunen för att på längre sikt kunna minska bullret 

(Uppsala kommun – kontoret för samhällsutveckling, 2013). Uppsatsen granskar processen 

och diskuterar följderna av detta projekt.  

 

http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsala-over-200-000-1542571.aspx
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det planeras för att reducera buller i Uppsala 

kommun genom att granska kommunens arbete och sedan undersöka hur planeringen av de 

nybyggda bostäderna på Stationsgatan alldeles intill Uppsala Resecentrum implementerats av 

bulleråtgärder. Uppsatsen undersöker vilka åtgärder som tillämpas och vilka som inte 

tillämpas. 

 

Mina frågeställningar är därför: 

 Hur jobbar Uppsala kommun för att undvika/minska buller? 

 Hur implementeras bulleråtgärder vid bostäderna på Stationsgatan i Uppsala? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar omgivningsbuller och hur det implementeras i stadsplaneringen i 

Uppsala kommun och vid Stationsgatan. Omgivningsbuller räknas som buller från vägar, 

järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Eftersom fallstudien befinner sig i ett 

område med vägar och järnvägar men ej flygplatser och industriell verksamhet, så kommer 

huvudsakligen buller från vägar och järnvägar behandlas. Vad gäller utomhusmiljön påverkar 

den i vissa fall även inomhusmiljön, till exempel när ett fönster ska öppnas, det behandlas 

vidare i uppsatsen. 

Uppsatsen undersöker endast hur Uppsala kommun förhåller sig till buller och främst hur 

bulleråtgärder implementeras i stadskärnan eftersom det är där problemen är störst. Jag 

undersöker dock inte hur invånarna själva upplever bullret i kommunen. 

Jag kommer ej granska mätmetoderna för ljudnivåer då det är en teknisk aspekt jag ej 

behärskar men ifrågasättande av värdena kommer ske i någon mån. 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras de teorier som använts i uppsatsen. Där presenteras definitioner av 

buller, dess påverkan på människor samt hur stadsplanerare kan planera fram en god 

ljudmiljö. I kapitel 3 beskrivs metoderna till den empiri om Uppsala kommun och bostäderna 

på Stationsgatan som uppsatsen lett fram till i kapitel 4 och 5 med analys. Uppsatsen avslutas 

med en översiktlig diskussion och ett slutsatskapitel. 

 

2. LJUD I OMGIVNINGEN OCH HUR DET PÅVERKAR OSS 

Landskapet har allt som oftast blivit en visuell upplevelse som gör att vi exkluderar samtliga 

av geografins sinnesupplevelser, i synnerhet den väsentliga ljudupplevelsen (Smith, 1994, s. 

232-233). Smith skriver att geografer endast fokuserat på det visuella landskapet vilket också 

begränsat våra upplevelser. Ljudupplevelser har nu därför lyfts fram och fått en egen disciplin 

där ljudlandskapet beskrivits. Ljudlandskapet beskrivs som en komplex verklighet med många 

dimensioner där enkla decibelmätningar aldrig kan visa på det omfattande spektrum som finns 
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bland ljud. Tidigare forskning med decibelmätare har därför endast använt sig av en 

dimension som enbart undersökt de negativa effekterna av höga ljudnivåer (Gidlöf 

Gunnarsson, 2008, s. 8). Forskare vid Stockholms universitet har därför utvecklat en egen 

mätmetod för dessa komplexa ljudlandskap där de delat upp ljud i tre kategorier: ljud från 

människor, ljud från naturen och teknologiska ljud. Dessa tre kategorier identifieras sedan 

med de två upplevelsedimensionerna “händelserikt” kontra “händelsefattigt” och “behagligt” 

kontra “obehagligt”. Detta för att mäta hur en plats verkligen upplevs (Gidlöf Gunnarsson, 

2008, s. 14). För att få positiva ljudlandskap räcker det därför inte med att bara sänka bullret 

utan rätt sorts ljud måste också framhävas (Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 12). 

Yang och Kang (2005) visar också på att livssituationer kan bero på preferenser till olika 

sorters ljud. En stor skillnad fanns mellan äldre och yngre, där äldre i större grad uppskattar 

naturljud medan yngre inte är lika störda av teknologiska ljud. Även faktorer som kön och 

ursprung kan påverka. Skillnader finns om uppväxten skett i en tätbebyggelse eller landsbygd, 

de visade även skillnader mellan nationaliteter. Deras avsikt med denna undersökning är att 

visa varför det är viktigt att integrera formgivningen av ett ljudlandskap i arkitektur och 

stadsplanering för att skapa ett bättre stadsliv (Yang, Kang, 2005). 

Arbetet fokuserar på de ljud som påverkar människa och miljö negativt. På svenska 

benämns fenomenet ”buller” men den engelska benämningen är än mer intressant: “noise 

pollution”. “Pollution” betyder på svenska förorening och forskning likställer buller många 

gånger som en förorening. Vad definieras som buller då? Buller är både osynligt, luktlöst och 

temporärt. Ljud skapas av energi, stannar tillförseln av energi så stannar även bullret 

(González, 2014). Buller definieras ofta som oönskat ljud (Goines, Hagler, 2007; Stansfeld, 

Matheson, 2003) och kan i vissa fall tolkas relativt subjektivt: "Sound is what I make; noise is 

what you make” (Harnapp, Noble, 1987). Vi ska dock veta att en inte vänjer sig vid buller 

(Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 7). En studie som genomfördes på människor som var vana vid 

flygplansbuller utfördes för att undersöka om deras sömnrytm stördes av detta. Det visade sig 

att även om uppvaknande inte berodde på buller så vänjer sig aldrig hjärtrytmen, vilket leder 

till att människor som blir utsatta för buller löper stor risk för högt blodtryck (Goines, Hagler, 

2007; Stansfeld, Matheson, 2003). Detta visar på att buller inte bara handlar om irritation eller 

att det skulle vara subjektivt. Vi blir alla påverkade av buller även om det sker omedvetet 

(Goines, Hagler, 2007). 

Mätvärdet decibel mäter ljudets frekvenser orsakade av ljudtryck och förkortas dB. Vid 

vissa mätningar reduceras låga frekvenser för att göra det hörselanpassat, för de frekvenser 

som en människa kan höra. Enheten uttrycks då dB (A). I och med dämpningen av låga 

frekvenser finns det dock en risk att tung trafik med dova motorljud underskattas (Boverket, 

2014). Decibelvärden mäts även efter ekvivalenta värden och maximala ljudnivåer. 

Ekvivalenta ljudnivåerna står för medelljudnivån under ett bestämt tidsintervall. Maximal 

ljudnivå står för högsta uppmätta värdet under ett tidsintervall.  

Det är känt att värden över 30 dB stör sömnen (Goines, Hagler, 2007). Vid värden över det 

finns risken att hjärtrytmen påverkas under sömnen, i och med detta uteblir också 
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djupsömnen. Om djupsömnen uteblir blir konsekvenserna trötthet och nedstämdhet, därmed 

kan långvarig depression ha koppling till ständigt störd sömn. Bland de andra allvarliga 

konsekvenser hittas stress. Resultatet av dessa inverkningar blir både temporära och 

permanenta. Exempel på permanenta åkommor av buller är hjärt- och kärlsjukdomar. 

En särskilt utsatt grupp är barn. Studier som jämfört skolbarn som blir utsatta för buller och 

de som inte blir utsatta, visar att de barn som blir utsatta för buller får svårigheter i att 

koncentrera sig, även talförmågan och minnet försämras. Barn som utsätts för buller har även 

visat brister i motivation. Detta påverkar både prestationen i skolan men också den sociala och 

emotionella utvecklingen som barn har. Detta tenderar till att barn som vistas i bullriga 

miljöer är mer stressade och har högre blodtryck än barn från tysta miljöer (Goines, Hagler, 

2007; Stansfeld, Matheson, 2003). 

Varför bullrar det? Buller är ett resultat av vår allt mer och mer urbaniserade värld av 

ständigt växande städer. Urbaniseringen har blivit möjlig på grund av den ökande 

befolkningen samt de tekniska innovatiner som skett de senaste decennierna. Tekniken har 

gynnat vår mobilitet och användningen av bil, tåg och flyg ökar ständigt (Goines, Hagler, 

2007). Närmare 3 miljoner svenskar är idag utsatta för buller, samtidigt som trafiken ökar, 

ökar antalet människor som blir utsatta för buller (Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 7). Denna 

trend kan vi se i alla städer, oberoende av utvecklingsnivå. Att på detta sätt låta utvecklingen 

gå är ej hållbart, varken ekonomiskt eller socialt (Pinderhughes, 2004, s. 133-134).  

Hur motverkas buller? Som tidigare berördes bör utformningen av ett ljudlandskap 

implementeras i stadsplaneringen och arkitekturen. Hur kommer vi dit? Platser som 

prioriteras på grund av deras viktiga återhämtnings funktion är sovrum, uteplatser och parker. 

Sovrum ska med fördel ligga på en så kallad “tyst sida”. Detta innebär att stadsplanerare 

planerar så att ett rum, helst sovrummet, hamnar på en tyst sida detta för att uppnå 

decibelvärden som inte stör sömnen och att människor med fördel ska kunna sova med öppet 

fönster. Den tysta sidan ligger med fördel vänd ifrån bullriga gator men om detta inte är 

möjligt, då det kan finnas bullriga gator på båda sidorna av byggnaden, kan detta åtgärda med 

skärmar, kompletteringsbyggnader eller på annat sätt skapa en tyst sida på byggnaden. Till 

skillnad från synen, kan människan inte stänga av hörselfunktionen på samma sätt och därför 

är det viktigt, i och med de följder med en störd sömn, att ha sovrummet på en tyst sida. 

Detsamma gäller gårdsmiljöer och parker som är viktiga vilorum och rekreationsrum 

(Renterghem, Botteldooren, 2012; Gidlöf Gunnarsson, 2008; Goines, Hagler, 2007) 

Det finns tre sätt att angripa buller på; genom källan, mellan källan och mottagaren samt 

vid mottagaren. Åtgärder som kan upprättas mellan källan och mottagaren är allt som oftast 

bullerskärmar och diverse bullerreducerande väggar som stoppar ljudet till att nå mottagaren. 

De åtgärder som upprättas vid mottagaren är sådana som utförs på bostadshuset, så som 

isolering och byte till ljudisolerande fönster. Det mest effektiva sättet är att reducera buller 

genom att reducera ljudet från källan. Här kan idén om ett gott ljudlandskap med fördel 

implementeras i planeringen för att ge mer förståelse för hur stadsplanerarna ska förhålla sig. 

Genom att skapa ett gott ljudlandskap i staden måste det ses till den stora boven: trafiken. Att 
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planera trafiken utifrån ljudets utbredning kommer inte bara gynna ljudmiljön utan oftast 

gynnas även luftkvalitén och trafiksäkerheten med mera (Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 54). Så 

vad kan göras? Planera trafiken på så sätt att behovet av bilen minskar, knyta viktiga 

förbindelser i första hand med cykelstråk. Att sänka hastigheter är ett annat sätt och då även 

att kunna reglera hastigheten beroende på vilken tid på dygnet det är. Att sänka hastigheten på 

natten och då även förbjuda tunga fordon gör att fler kan få en god nattsömn. Genom att 

använda beräkningsprogram som visar ljudutbredningen så kan det lättare ses hur trafiken ska 

planeras och vart tillgången till tyst sida ska placeras. Utglesning av staden som kan ske om 

bostäder placeras långt ifrån trafikleder, kan dock leda till att flera kör bil. Andra åtgärder vid 

källan som dock inte kräver någon särskild stadsplaneringen, utan handlar om att sätta press 

på producenter och konsumenter. Det finns på marknaden redan idag, tystare däck och asfalt, 

speciellt vinterdäck utan dubb. Dubbdäck har lett till att Sverige har en av de bullrigaste 

vägbeläggningarna i Europa. Vi måste även sätta krav på motortillverkarna vad gäller tystare 

motorer (Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 36-37).  

Raquel Pinderhughes (2004, s. 127-184) menar dock på att bilismen borde planeras bort 

ifrån staden. Pinderhughes skriver om olika påföljder som bilismen har på miljön och oss 

människor, bland dessa hittar vi buller. Stadsplanerare måste ta större ansvar och göra våra 

städer mer hållbara. Planerarna beskylls för att planera städer där beroendet av bilen mer eller 

mindre är ofrivilligt eftersom det inte finns några andra lika goda alternativ. Planerarna och 

politiker drivs istället av den ekonomiska tillväxten som bilismen bidrar med, även lobbyister 

i bilindustrin har en hand i spelet. Nu börjar läget bli förändrat, bilismen har lett till minskad 

livskvalitet i och med alla sorters föroreningar som den orsakat (däribland buller men även 

växthusgaser och partiklar med mera), att planerare har varit tvungna att tänka om. 

Undersökningar har även visat att en bilfri stad är mycket billigare att driva än en stad 

dominerad av bilar, även för privatpersonen då cyklar, som Pinderhughes ser som ersättning 

till bilen, blir en mycket billigare affär. Samtidigt ska behovet av transporter minska genom 

bättre elektroniska kommunikationer, minska utglesningen och öka befolkningstätheten samt 

planera på det sätt att människor, varor och service får bättre kommunikationer. Detta 

kommer inte bara vara en utmaning för planerarna utan även samhället kommer vara med om 

en omvälvning då vi kommer bli tvungna att se staden på ett nytt sätt med nya förhållningssätt 

till transporter och detta kommer resultera i minskat buller enligt Pinderhughes (2004, s. 182-

183).  

I propositionen Infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53) 

fastställs riktvärden för nybyggnationer av bostäder och uppger att maxvärdet är 55 dB(A) 

ekvivalentnivå utomhus vid fasad. År 2002 antog EU direktivet om bedömning och hantering 

av omgivningsbuller (2002/49/EC). År 2004 kom den svenska lagstiftningen (SFS 2004:675) 

till följd av EU-direktivet där kommuner med mer än 100 000 invånare är tvungna att 

kartlägga omgivningsbullret inom kommunen och ta fram strategiska bullerkartor som visar 

bullersituationen var femte år. Med omgivningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, 

flygplatser och industriell verksamhet. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004675-om-omgiv_sfs-2004-675/?bet=2004:675
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3. METOD 

Genom att tillgodogöra mig detaljplanerna för bostäderna och dess olika kompletterande 

dokumentationer, i detta fall främst bullerutredningen, fick jag tag på två namn som var 

intressanta att intervjua. Det ena namnet, handläggaren och planingenjör för detaljplanen, 

hade dock som autosvar på sin mejl att han slutat på kommunen och det andra namnet, 

ansvarig för bullerutredningen var tyvärr sjukskriven. Jag fortsatte mitt sökande på annat håll 

och fick genom en artikel i Upsala Nya Tidning (Lindström, 2014) tag på namnet Sampo 

Hinnemo. Artikeln handlade om buller i Uppsala och åtgärdsprogrammet som Hinnemo var 

projektledare för. När jag kontaktade honom gav han mig även en brukbar mejladress till 

handläggaren och planingenjören för detaljplanen, Owe Gustafsson som det visade sig hade 

gått i pension men svarade gladeligen på mina frågor. 

Under tiden jag bokade dessa två intervjuer hade jag läst på om mitt ämne och hunnit få en 

bild av teorierna jag valt att använda som jag hittat genom att använda relevanta sökord i olika 

databaser och bibliotek på Uppsala universitet. Innan jag började skriva på intervjuguider så 

läste jag noggrant de olika dokument som mina intervjupersoner hade koppling till. 

Remissutgåvan av Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller (Uppsala kommun – kontoret för 

samhällsutveckling, 2013) som Hinnemo var projektledare för och sedan detaljplanen 

(Uppsala kommun, 2007) och bullerutredningen (Skytt, 2008) till bostäderna som Gustafsson 

var involverad i. Sist men inte minst hade jag även gjort två observationer i området runt 

bostäderna. Detta för att få en egen bild, snarare ljudbild dock, av området jag ville diskutera 

på mina intervjuer (Kvale et al, 2009, s. 123). 

För att förstå hur Uppsala kommun arbetar med buller och hur bulleråtgärder 

implementeras i bostäderna har jag därför utfört observationer och kvalitativa intervjuer. I 

mina undersökningar utgår jag ifrån en fallstudie, i detta fall bostäderna vid Uppsala 

Resecentrum, som jag använder som ett exemplifierat fall då jag vill komma fram till 

allmänna slutsatser som också gäller för andra bostadsområden som byggs nära en 

centralstation (Bryman, 2011, s. 77). 

 

3.1 Observationer av ljudmiljö 

För att få en egen uppfattning om ljuden i området gjorde jag en strukturerad fältobservation 

(Bryman, 2002, s. 173). Först undersökte jag hur andra forskare hade gjort liknande 

observationer för att sedan komma fram till mitt egna observationsschema (Bryman, 2002, s. 

178). Forskare har delat upp ljud i tre kategorier och så gjorde även jag: naturljud, ljud från 

människor och teknologiska ljud. Dessa ljud blev mitt fokus i observationen vilka jag även 

kategoriserade i olika upplevelsedimensioner efter hur jag upplevde ljuden: 
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Tabell 1. Tabellen visar de olika upplevelsedimensionerna som forskningsprogrammet 

”Ljudlandskap för bättre hälsa använt sig av”. 

Källa: Dimensioner hämtade från Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 14-15. 

 

Upplevelsedimensionerna har jag främst med för att visa på att ljudlandskapet är komplext 

och att en decibelmätare inte visar hela sanningen. Som vi märker blir denna undersökning 

subjektiv. Människor upplever inte ljud på samma sätt men även den mänskliga faktorn spelar 

en roll. Vi uppfattar inte alla ljud som finns. Nu menar jag inte ultraljud som är utanför vår 

upptagningsförmåga, utan ljud som människoörat inte kan åtskilja i detta hav av ljud som vi 

faktiskt lever i, till exempel fick jag koncentrera mig riktigt noga för att kunna höra 

fågelkvittret bland alla andra ljud i Frodeparken. Trots detta tror jag reabiliteten kan vara hög 

då de mest utpräglade ljuden ger liknande sinnesstämning för de flesta människor. Exempel 

på detta kan vi se i den större observationen som gjordes med upplevelsedimensioner som 

presenteras i forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa (2008, s. 15). 

Tyvärr är byggnationen av Uppsala Entré i fullgång när jag under mitt arbete försökte 

utföra en observation för hur det är att leva i området. Vilket inte fullt ut återspeglar den miljö 

som de kommer leva i när allt är färdigt. Samtidigt är det ju så de får leva nu, granne med en 

byggplats, både de boende och förskolebarnen i Båghuset. 

Jag valde två tidpunkter då jag utförde observationer. En klockan 12.00 (onsdag 19 

november 2014) och en klockan 18.00 (torsdag 20 november 2014). Jag valde klockslaget 

12.00 främst i och med barnen på Frodeparkens förskola som vistas där medan de flesta som 

bor i bostäderna är på sina arbeten. Jag valde dessa tider för att klockan 18.00 kommer de 

flesta hem från jobbet och vill ha lugn och ro. Samtidigt visste jag att byggarbetet borde vara 

slut för dagen så att jag kunde höra ljud utöver de höga ljud som en byggarbetsplats kan 

skapa. Valet av de två dagarna valdes inom tidsramen för arbetet. Två vardagar valdes för att 

vardagar är mer regelbundna än helger i den meningen att människor går till sina arbeten på 

vardagar samt att förskolans arbetstimmar sker under vardagar.  
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Under de båda tillfällena rörde jag mig på samma sätt i området. Först gick jag från 

centralstationen upp till Stationsgatan där jag började observera ljuden och anteckna, vilket 

jag gjorde hela vägen till Båghuset, som är den byggnad som var färdigställd då observationen 

genomfördes, där satte jag mig sedan utanför på en bänk som stod intill fasaden. Där satt jag i 

ungefär fem minuter och lyssnade samt antecknade. Efter det gick jag vidare förbi Båghuset 

och mot Frodeparken och förskolans utegård där jag satte mig på en bänk som fanns mellan 

träden i Frodeparken. Även där satt jag i ungefär fem minuter och lyssnade. Samma gjorde jag 

vid den sista utvalda punkten, vilket var i slutet av parken precis innan byggarbetsplatsen 

slutar. Fem minuter valdes för att få ett stickprov av ljuden som förekommer på platsen. 

Figur 1. Rörelseschema över observationen som utfördes. Pilarna visar rörelseriktning och kryssen 

visar fem minuters stop under observationen. 

Källa:© Lantmäteriet, I2014/00601. 

 

Svagheter med min metod är att jag inte kan vara säker på om de som bor där upplever 

liknande ljud. Jag har till exempel svårt för tågannonseringar (dessa hördes väldigt tydligt i 

hela området) medan andra personer kanske upplever dem positivt och att endast observera 
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platser i fem minuter kan vara missvisande. Under observationen kan det ha fallit bort 

ljudkällor men observationen gav tillräckligt med material för att kunna diskutera bullrets 

rimlighet. Vid utökade studier hade jag undersökt de boendes åsikter med hjälp av enkäter 

alternativt intervjuer för att ta reda på deras upplevelser. Jag var dovk väldigt nöjd med min 

observation då jag erhöll både en visuell och en akustisk uppfattning av miljön i området, 

vilket var målet med observationen. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

För att få en djupare uppfattning för hur kommunen arbetar med buller och hur stadsplanerare 

har arbetat med buller i detaljplanen för bostäderna utförde jag två intervjuer. Min första 

intervju var med Owe Gustafsson. Han jobbade som sagt inte längre på kommunen och hade 

inget kontor vi kunde utföra intervjun på. Vi träffades därför på Uppsala Resecentrum och 

höll en del av intervjun där, senare gick vi runt i bostadsområdet, exakt den runda som jag gått 

vid mina observationer. Det här var i början av december, det var väldigt kallt vilket gjorde att 

vi i slutet gick in på ett café, beställde en värmande dryck och först då tittade jag på min 

intervjuguide som jag förberett. 

Miljön var väldigt bullrig och stökig och jag var väldigt orolig att jag inte skulle höra något 

på inspelningen som han godkände. Jag förde heller inga anteckningar då jag ville 

koncentrera mig fullt ut på vad han sa för att aktivt kunna ställa frågor på det han berättade 

(Bryman, 2002 s. 300; Kvale et al, 2009, s. 154). 

Innan intervjun kände jag mig väldigt oförberedd men så här i efterhand ser jag att jag inte 

kunde varit mer förberedd. Jag var påläst på detaljplanen, bullerutredningen, teorier om 

ljudlandskap och buller, jag hade även gjort mig bekant med området genom observationer 

(Kvale et al, 2001, s. 122-123). 

Med mitt tydliga fokus utformade jag en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga) detta 

för att kunna vara flexibel men som jag samtidigt skulle ha till stöd om jag skulle glömma 

någon fråga (Bryman, 2002, s. 300-301, 304). Jag utformade intervjuguiden så att jag hade 

tematiska forskningsfrågor i en tidslinje som jag sedan utgick ifrån när jag byggde rena 

intervjufrågor (se bilaga; Kvale et al, 2009, s. 147-148). Jag iscensatte frågornas svar ständigt 

för att se om jag skulle få fram det jag sökte (Kvale et al, 2001, s. 121). 

Gustafsson var genuint engagerad i ämnet och hans svar var fylligt narrativa. Jag fick 

stundtals ställa strukturerande frågor för att leda samtalet i rätt riktning då han tog upp andra 

ämnen än buller som berörde planeringen av bostäderna (Kvale et al, 2009, s. 151; Bryman, 

2002, s. 308). Gustafsson var  inte huvudansvarig för bullret i projektet och är inte expert på 

ämnet men jag fick en god inblick i hur bulleråtgärder implementeras i processen. 

Till skillnad från Gustafsson är Sampo Hinnemo mer kunnig i just buller. Han jobbar som 

trafikplanerare på kontoret för samhällsplanering på Uppsala kommun och är huvudansvarig 

för åtgärdsprogrammet för buller som kommunen lagt fram. Denna intervju skedde på hans 

kontor i kommunens lokaler på Stationsgatan. Miljön var lugn och denna gång var jag inte 

orolig för inspelningen som även han, utan några frågetecken, godkände. Båda 
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intervjupersonerna verkade känna sig bekväma och vana med inspelningen då de utan tvekan 

godkände detta, vilket gjorde att intervjun inte påverkades av någon slags oro över 

inspelningen (Holme, Solvang, 1997, s. 107; Bryman, 2002, s. 311) samt att jag kunde 

koncentrera mig fullt ut på att lyssna istället för att anteckna (Kvale et al, 2009, s. 194-195). 

En liknande semi-strukturerad intervjuguide som till Gustafsson intervju förbereddes inför 

Hinnemos intervju men denna gången användes den mer flitigt. Samtidigt förde jag även här 

inga anteckningar då jag ville koncentrera mig fullt ut på vad han sa för att aktivt kunna ställa 

frågor på det han berättade. 

Genom att jag försökte lyssna noga och visa intresse samt respekt mot båda mina 

respondenter, hoppades jag få så sanningsenliga och fullständiga svar från dem, för ökad 

validitet (Kvale et al, 2009, s. 144, 270). Jag var även noga att fråga om de hade något att 

tillägga i slutet (Kvale et al, 2009, s. 145). Risken fanns att de förskönade verkligheten och 

svarade på det sättet som de trodde jag ville höra (Holme, Solvang, 1997, s. 106). 

Som sagt så var jag väldigt orolig för kvalitén på ljudinspelning av Gustafssons intervju 

men sedan när jag lyssnade på inspelningen var det inga särskilda störningar i inspelningen. 

Jag använde mig av transkriberingsprogrammet Express Scribe
1
 som är en gratistjänst på 

nätet. Mina intervjuer var båda cirka en timme långa vilket gjorde att transkriberingen tog tid 

men utan programmet, som underlättade med snabbkommandon, så skulle det säkerligen tagit 

dubbelt så lång tid. På grund av den korta perioden som jag hade för att arbetade fram denna 

uppsats, så valde jag att endast skriva ner orden de sa och inte hur de sa dem eller några 

känslor då jag kände att jag skulle komma ihåg detta under denna tidsperiod samt att det inte 

var av större betydelse för uppsatsen. 

Urvalet av intervjupersoner skedde målinriktat (Bryman, 2011, s. 434) då jag ville få tag på 

just dessa personer som enligt de olika dokumenten var involverade i olika projekt och på så 

sätt relevanta för min forskningsfråga. Därför blev de målinriktat utvalda. 

Reliabiliteten är hög då tillvägagångssättet av bulleråtgärder som jag undersökt alltid 

kommer vara det samma för projektet vilket gör att respondentens svar kommer vara relativt 

liknande. Möjligtvis skiljer det sig om en annan intervjuare inte har samma kunskapsnivå och 

förhållningssätt som jag hade (Bryman, 2002, s. 257). Svaren från mina två respondenter 

skiljde sig därför inte i större bemärkelse. 

 

4. OMGIVNINGSBULLER I UPPSALA 

Uppsala kommun är en kommun med fler än 100 000 invånare och måste därför ha ett 

åtgärdsprogram i och med EU-direktivet om omgivningsbuller (SFS 2004:675; 2002/49/EC). 

På EU-nivå prioriterades länge direktiven för luftkvalité och vattenkvalité medan ljudkvalitén 

endast gjorde för marknadsregleringar, till exempel sattes riktlinjer upp för bilmotorers 

                                                           
1
 Programmet gav möjlighet till snabbkommandon över inspelningens uppspelning vilket gjorde det lättare att 

transkribera. Programmet laddas ner grattis på följande sida http://express-scribe.en.softonic.com/ [2014-12-15].  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004675-om-omgiv_sfs-2004-675/?bet=2004:675
http://express-scribe.en.softonic.com/
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ljudemissioner och gränser för ljudisolering på bostäder. Efter att rapporter om allvarliga 

följder av buller blev mer uppmärksammade var EU tvungna att ta fram detta bullerdirektivet 

för att kunna förebygga detta växande problem. 

 

4.1 Uppsala kommuns åtgärdsprogram 

Enligt EU-direktivet ska medlemsländerna kartlägga buller, informera allmänheten om buller 

och dess effekter. Medlemsländerna ska även utifrån kartläggningen som visar vart buller är 

ett problem, utforma en handlingsplan för att minska buller. Jag träffade Sampo Hinnemo som 

jobbar på kontoret för samhällsutveckling på Uppsala kommun och som var projektledare för 

kommunens åtgärdsprogram för buller som nu ligger på remiss. Hinnemo berättar att 

kommunen tidigare har hjälpt till med bidrag till bostadsföreningar så att de kunnat byta till 

tätare fönster på bostäderna. Men det är först nu buller blivit en politisk fråga. Kommunen har 

lagt höga ambitioner, högre än vad som är tvunget enligt EU-direktivet säger Hinnemo, 

eftersom många har klagat på buller samtidigt som invånarantalet i kommunen stadigt växer. 

Ambitionen är att lägga stor kraft på att åtgärda bullret vid källan i större omfattning än 

åtgärder vid mottagarna av buller. Dels för att det kan ge mer effekt men också för att det går 

åt stora summor pengar till att byta fönster. Att minska buller vid källan är en utmaning och 

kräver mer planering än fönsterbyten, säger Hinnemo. Åtgärdsprogrammets generella mål 

som uppfyller EU-direktivet mer än väl är följande: 

 Minska bullret vid källan 

 Minska negativa hälsoeffekter på grund av bullerstörningar 

 Minska bullerexponeringen för de mest känsliga grupperna, exempelvis barn under 13 

år 

 Förbättra ljudmiljö på offentliga platser 

 Ökad medvetenhet hos såväl beslutsfattare som allmänheten om bullers negativa 

effekter 

Enligt tidigare forskning (se kapitel 2) är det rätt väg att minska bullret vid källan. Dels är 

det mer hållbart för hela staden att trafiken, som då är huvudsakliga bullerkällan, regleras men 

dels för att bullerskärmar inte ger någon vacker stadsbild och att ljudisolerande åtgärder på 

bostäder inte leder till någon nytta för utomhusmiljöer som parker och promenadstråk i 

staden. Dock är det viktigt att vid akuta situationer, där folk idag har allvarliga problem med 

ljudnivåerna, att sätta in snabba åtgärder så som ljudisolerande fönster och bullerskärmar med 

mera, som det går snabbare att lösa problemet med, vilket Hinnemo berättar att de flera 

gånger också varit tvungna till att göra. Åtgärdsprogrammet innehåller detaljerade mål för en 

kortare period, år 2013 till 2018 gäller för dagens åtgärdsprogram som successivt ska leda till 

de generella målen som presenterades här ovan. 

För att få ett mer hållbart ljudlandskap behövs omfattande planeringsåtgärder av staden 

vilka kommer ta tid men ett steg i rätt riktning är åtgärdsprogrammet. 
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4.2 Buller och andra luftföroreningar 

Uppsala kommuns åtgärdsprogram för buller har ännu inte satts i verket men det finns andra 

projekt som är igång men som inte handlar om bulleråtgärder i första hand som har påbörjats. 

För att främja cyklandet i Uppsala även vintertid har projektet “Vintercyklisten” satts igång 

som ska inspirera Uppsalabor att även cykla på vintern (Uppsala kommun). Sedan har 

kommunen även, för att höja säkerheten, sett över hastigheten på vägarna i kommunen. Båda 

dessa exemplen har indirekt lett till att buller minskar. Men Hinnemo säger att även i och med 

åtgärdsprogrammet kommer många fler projekt sättas igång. Att planera en stad fri från buller 

leder i bästa fall också till en förbättrad luftkvalité. Finns det planer på att minska bilkörandet 

och öka cyklandet samt kollektivåkandet är fördelarna även stora för luftkvalitén, men väljs 

det att förlita sig på ljudisolerade fasader och motorer med lägre ljudemissioner kan det ej 

räknas med att även luftkvalitén blir bättre. Jag menar på att utmaningarna kan vara många 

men om lite mer möda läggs ner kan två flugor i en smäll fås. 

Buller är en av de luftföroreningar som påverkar européerna livskvalité mest negativt säger 

Hinnemo. Han säger att det är väldigt viktigt med kunskap. Att bullerproblemen prioriterats 

mindre än luftkvalitén handlar om att kunskapen varit låg. Den är fortfarande låg men har nu 

chansen att få ett uppsving. Det har den dels fått genom att människor blivit störda och i och 

med det klagat. Detta är mycket beklagande för det betyder att det gått så långt att människor 

blivit så pass irriterade att de till och med ringt kommunen och vid det här laget vet vi att även 

buller som inte direkt stör har en negativ effekt på människan. Detta betyder att situationen 

har blivit riktigt allvarlig och behöver tas på allvar, än mer när våra städer blir allt tätare och 

tätare. Det är nu mer än angeläget att planera för ett gott ljudlandskap. 

Hinnemo berättar att kommunen oftast endast sett över situationer då människor hört av sig 

med sin klagan till kommunen. Men tack vare åtgärdsprogrammet har kommunen kunnat se 

vilka områden som har högsta decibelvärden och kunnat i större mån jobba även med de 

situationerna som är värst även om människor där inte klagat. 

 

4.3 Förtätning 

En trend som uppkommit i våra städer är förtätning. Hinnemo berättar att detta ämne ofta 

kommer upp på tal under diskussioner mellan kommungränserna och att en oro finns att 

trenden ska förvärra bullersituationen. Hinnemo säger också att det finns forskning som påstår 

att förtätning kan förbättra ljudmiljöerna, dock endast i bostäderna. Det kommer i det stora 

hela öka bullret på gatan men om invånarna offrar detta så kan de få goda ljudmiljöer i 

bostäder och innergårdar om stadsplanerare planerar gatunät och bostäder ännu mer 

noggrannare, säger Hinnemo. En förtätning leder till att gatorna är närmare bostäderna men 

det behöver inte endast vara negativt eftersom det kan leda till att transporterna minskar om 

avstånden minskar (Boverket och Naturvårdsverket, 2000, s. 27). Jag är dock rädd att städer 

utvecklas utan tillräckligt med kunskap om buller. Det finns skyldigheter att göra en 

bullerutredning vid nybyggnationer (Boverket, 2013, s. 20) men det är ju alltid bara en 

prognos. Som Yang och Kang (2005) skriver i sin artikel “Acoustic space has no obvious 
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boundaries and tends to emphasize a space itself rather than objects in the space.” så kan det 

vara svårt att avgöra hur ljud kommer att bete sig. 

Jag förundras över att inte försiktighetsprincipen implementeras mer i bullerfrågan. Enligt 

World Health Organization riktlinjer (Boverket, 2004, s. 24) är 55 dB mycket störande. Att 

ligga över den siffran bör tas mer på allvar om vi fortsätter med en lika stark urbanisering. 

Hinnemo berättar för mig att många äldre bostadshus har mycket högre ekvivalentnivåer 

än 55 db (A) som är det godkända värdet på nya bostadshus enligt lag, men där görs inga 

särskilda åtgärder om inte ljudnivåerna av nån anledning skulle öka markant på kort tid. 

Sedan finns det dock ett långsiktig mål på att all bebyggelse ska vara under 55 dB (A) men 

Hinnemo säger att det finns väldigt mycket arbete innan det målet kan nås. Arbetet har precis 

börjat i och med åtgärdsprogrammet. 

Frågan är om vi är försent ute och bullret går bortom vår kontroll. Ett åtgärdsprogram är en 

bra början men som Hinnemo själv sa så är det mycket kvar att göra. Att stänga av en 

ljudkälla kan verka simpelt men inte om en stad ska fungera. Det vill säga en stad som är 

beroende av motordrivna transportmedel. Pinderhughes har visat att det går att utesluta bilen i 

en stad men det kräver mycket planering speciellt i en stad som är utmärkande bilanpassad 

med långa avstånd (Pinderhughes, 2004, s.127-184). 

 

5. STATIONSGATAN 

Detaljplanen för bostadsområdet på Stationsgatan vid Uppsala Resecentrum upprättades av 

stadsbyggnadskontoret år 2007 och redan år 2013 var Båghuset på Stationsgatan redo för 

inflyttning (Uppsalahem AB, 2011). Uppsalahem AB är byggherre för Båghuset och erbjuder 

hyresrätter (se figur 2). I Båghuset finn även en kommunal förskola, Frodeparkens förskola, 

som startade i januari 2014 (Uppsala kommun). Andra etappen bostäder är ännu ej 

färdigställda. Det handlar om sju huskroppar som Skanska Nya Hem AB är byggherre över 

och som erbjuder bostadsrätter med inflyttning år 2015 (se figur 2; Skanska Nya Hem AB). 

Bostäderna kallas tillsammans för Uppsala Entré av byggherren själv. 
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Figur 2. Planlösning över Uppsala Entré och Båghuset. Järnvägsspåret går längst med 

Stationsgatan söder om byggnaderna och Frodeparken hittas parallellt med Stationsgatan 

norr om byggnaderna. 

Källa: Resecentrum, Frodeparken, Uppsala – Trafikbullerutredning, 2008, s. 5. 

 

5.1 Observation 19 november 2014 

För att bekanta mig med det nya bostadsområdet och för att undersöka hur ljudlandskapet ser 

ut runt området, gjorde jag en liten fältobservation. Klockan 11.55 onsdag den 19 november 

2014 kommer jag upp vid Stationsgallerian från trappuppgången vid Centralpassagen. Jag har 

redan hört hur det dånar ifrån byggnationen av Uppsala Entré. När jag går förbi slår en maskin 

ner fundamenten och ljudet är outhärdligt, samtidigt som det överröstar alla andra ljud. Jag 

hör dock det klara ljudet av tågannonseringar från stationen. 

Figur 3. Visionsbild på Uppsala Entré sett från Stationsgatan. 

Källa: Skanska Nya Hem AB. 
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Klockan 12.00 jag befinner mig på utsidan av Båghuset och sitter på en bänk som ligger 

nästan i mitten dock lite till vänster av byggnaden. Här sitter jag och lyssnar. Jag kan 

fortfarande höra byggnationen men nu hörs trafiken som kör in på Stationsgatan ifrån 

rondellen som sammankopplar Stranbodgatan och Bergsbrunnagatan. Trafikljudet från dessa 

gator är också tydligt härifrån. Dessa enformiga ljud och detta ödsliga område som jag 

upplevde precis utanför portarna var inte speciellt inbjudande. Jag förundrades dock över att 

jag inte alls hörde tågen, men plötsligt kommer det ljudet igen, som jag associerar med stress 

och hets: tågannonseringen från stationen hörs även här. 

Klockan 12.05 på väg till min nästa punkt ser jag in i förskolans lokaler, men där finns 

inga barn. Vad bra, tänker jag, de är ute på gården då får jag en observation när de är ute och 

leker där. Det första jag möter vid husknuten är att jag hör och sen ser starka 

ventilationsfläktar precis på sidan av Båghuset som vetter mot Frodeparken. Jag sätter mig på 

en bänk i Frodeparken som har utsikt på förskolans utegård men där finns inga barn heller, 

gården är öde. Trafikljudet från Stranbodkilen och de andra gatorna därifrån är nu än mer 

tydliga. Här hörs dock inte byggnationsljuden lika tydligt. I parken möts jag av mänsklig 

aktivitet. Ljud från personer som går och cyklar samt en större grupp personer som småpratar 

gör platsen händelserik, om byggnations aktiviteterna som fortfarande utger de dominerande 

ljuden, försöker bortses ifrån. Till min förvåning hör jag till och med fågelkvitter i avbrotten 

mellan ljuden av byggnationen. Det måste vara gråsparvar eller pilfinkar som hörs, senare ser 

jag även färgglada fågelholkar i parken. 

Jag fortsätter vidare genom parken och hamnar någonstans i mitten. Ljudet från 

byggnationen tar ännu en gång över allt ljud med sina oregelbundna men höga dån. I de 

stunder då byggljuden inte är dominerande hörs människor som cyklar eller går och 

fågelkvittret kan fortfarande höras om det lyssnas noggrant. Klockan hinner bli 12.18 när jag 

packar ner blocket för att lämna området. 

 

5.2 Observation 20 november 2014 

Klockan 17.55 dagen efter, torsdag den 20 november 2014, återvänder jag till området och har 

samma rörelseschema som sist. På kvällen kommer människor hem från jobbet och vill varva 

ner. Så har även byggarbetarna gjort för nu är byggarbetsplatsen öde och nu hörs inga ljud 

därifrån. Det jag istället möts av på Stationsgatan är alla bussar som sedan även skapar 

trafikstockning. Vägen är så smal att bilarna får vänta på att motgående bilar ska köra förbi. 

Jag förundras då över hur nära husen byggs vägen. En gata som Stationsgatan där bussar jämt 

och ständigt stannar för att ta upp eller lämna resenärer, borde vara bredare men det verkar 

inte som om de har detta i planerna. Folksamlingarna som skapas av folk som hoppat av 

bussen och bussarna som sedan gasar iväg skapar ett mindre kaos och jag skyndar vidare till 

min nästa punkt. 

Klockan 18.00 befinner jag mig återigen på utsidan av Båghuset. Här möts jag av, till 

skillnad från förra gången, mer människor. Det cyklas och det promeneras men fortfarande är 
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trafiken det mest dominerande ljudet. Bussarna och bilarna hörs tydligast även här. Från min 

position ser jag två stora tågvagnar fulla av människor rulla in på perrongen. Jag har dock 

svårt att urskilja ljudet från detta då biltrafiken slår ut allt annat ljud. 

 

Figur 4. Båghuset sett från Stationsgatan. 

Källa: Uppsalahem AB, 2011. 

 

Klockan 18.05 går jag vidare till parken som nu är nattsvart och i den första anblicken väldigt 

ödslig men efter en stund möts jag återigen av människor som cyklar men nu även människor 

som rastar sina hundar. Bruset från trafiklederna är nu än mer tydligare i och med att 

byggnationen inte längre utger det dominerande ljudet. Stämningen är ganska lugn bortsett 

från trafikljudet och det ständigt återkommande ljudet från tågannonseringarna på stationen. 

Klockan 18.10 är även resten av parken mycket lugnare efter att byggarbetarna gått för 

dagen. Likaså om ljudet från Stranbodkilen avtar ersätts den med trafikljud från Stationsgatan 

som går parallellt med Frodeparken. Plötsligt hör jag något främmande ljud som kommer 

ifrån stationen. Ljudet är utdraget, dovt och dominerar allt annat ljud för tillfället. Jag går åt 

sidan för att få utsikt på stationen och där ser jag ett godståg passera perrongen. 

 

5.3 Vad resulterade observationerna till? 

Jag antecknade under observationen genom att identifiera ljuden men även försöka 

kategorisera dem i de olika dimensionerna i en tabell (se tabell 1 i kapitel 3.1 och tabell 2 

samt 3 i detta kapitel). Många av ljuden kategoriserade jag i de negativa kategorierna så som 

”obehagligt” och ”kaotiskt” men de sällsynta naturljuden var av den behagliga kategorin. 
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Tabell 2. Kategorisering av ljuden klockan 12.00 på Stationsgatan den 19 november 2014, se 

kapitel 5.1. 

Källa: Dimensioner hämtade från Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 14-15. 

 

Om jag inte redan visste att det fanns en bullerutredning för detaljplanen hade jag aldrig trott 

sådana handlingar existerat på grund utav det ljudlandskap jag möttes av. Dock får hänsyn tas 

till att det fortfarande är en byggarbetsplats men likväl får det kommas ihåg att de boende i 

Båghuset och barnen i Frodeparkens förskola får stå ut med oljudet från byggarbetet i minst 

två år då Uppsala Entré planeras vara färdigt 2016. 

Tabell 3. Kategorisering av ljuden klockan 18.05 på en bänk i Frodeparken som har utsikt på 

förskolans utegård den 20 november 2014, se kapitel 5.2. 

Källa: Dimensioner hämtade från Gidlöf Gunnarsson, 2008, s. 14-15. 

 

Observationen gav mig insikt i hur det kan låta i ett urbaniserat område som fått en godkänd 

bullerutredning. Jag fick uppleva de ljudförhållanden som de boende i området får leva med 

samt fick jag en bild av hur området möjligen utformats för att verka ljuddämpande. I detta 
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fall var det främst ljuddämpning för inomhusmiljöerna (Skytt, 2008, s. 17-18) men under min 

intervju då jag gjorde en likadan rundvandring i området med Owe Gustafsson fick jag reda 

på lösningar de haft för utomhusmiljöerna. Observationerna gjorde så att jag fick en klar bild 

av området inför mina intervjuer men också hur planerna implementerats av bulleråtgärder i 

just detta projekt. Förutom att ha sovrum och förskolan på ljuddämpad sida har tanken även 

varit att den lutande gräsplanen runt bostäderna ska verka som en ljudvall berättade 

Gustafsson under promenaden. 

 

5.4 Bullerutredning 

Bullerutredning skall utföras om det finns en risk att bullervärden överskrids (Boverket, 2013, 

s. 20) och så har även gjorts för dessa bostäder. Då har Boverkets allmänna råd följts Buller i 

planering - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik (2008). 

Som jag skrev innan så är det lag på ekvivalent nivå på max 55 dB (A) för nybebyggelse men 

enligt Boverkets allmänna råd kan vissa avsteg göras från huvudregeln. Avstegen gäller vid 

central placering om möjligheterna för kollektivtrafik blir förbättrat men det gäller fortfarande 

att följa vissa principer. Till exempel ska tillgång till ljuddämpad sida finnas på ekvivalent 

nivå 45-50 dB (A) vid fasad och maximalnivå 70 dB (A) om en sida har ekvivalent ljudnivå 

över 55 dB (A). I bästa fall finns tillgång till en tyst sida som ligger på ekvivalent nivå på 45 

dB (A) vid fasad och maximalnivå på 70 dB (A) även här men i samtliga huskroppar i denna 

bullerutredning kunde tyst sida ej uppnås (Skytt, 2008 s. 12-15). 

När jag frågar Sampo Hinnemo och Owe Gustafsson varför stadsplanerare tar risker när 

det gäller buller pratar de om de många fördelarna som förtätningen har: bilåkande minskar 

till förmån för kollektivtrafiken och liv och rörelse leder till tryggare miljö. Dessa fördelar 

väger alltså över bullerfrågan. Owe Gustafsson jobbade som planingenjör på Uppsala 

kommun och var handläggare för detaljplanen över bostäderna men gick 14 juni 2014 i 

pension. Han berättade att de involverade inte diskuterade bullerfrågorna mer än vanligt i 

detta projekt. 

Det finns alltid en bättre lösning vad gäller buller, säger Gustafsson, vilket innebär ett 

plank längst med hela området. Detta är dock aldrig en särskild aktuell lösning då det förfular 

stadsbilden och i detta fall var det inte ens ett alternativ menar Gustafsson. 

Bullerutredningen innehåller några tekniska lösningar för fönster och balkonger som enligt 

Gustafsson gjorde så att planen godkändes av Länsstyrelsen.  
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Figur 5. Teknisklösning ”Burspråk”. 

Källa: Skytt, 2008, s. 18. 

 

I figur 5 ser vi en av lösningarna på fönstren, beskrivningen från bullerutredningen lyder 

såhär: ”Vid måttliga överskridanden kan det räcka med att skapa burspråk enligt bilden ovan. 

En ljudskugga skapas på detta sätt på den del av burspråket som vänder sig bort från trafiken. 

Ett öppningsbart fönster placeras i denna ljudskugga.” (Skytt, 2008, s. 18)  Frågan är vad 

”måttligt överskridande” innebär. Förutom dessa lösningar ska även argumenten för de goda 

centrala kommunikationsmöjligheterna ha varit avgörande i bedömningen. 

Jag frågade även båda varför Stationsgatan inte breddats eftersom jag märkte på min 

observation att det lätt blev trafikstockning på denna gata. Båda menar att ur bullersynpunkt 

är det bra att gatan inte är bredare för då hade det lett till att fler väljer den och då riskerat att 

den blivit en genomfartsled med ännu mer trafik. Kommunen har medvetet byggt den smalare 

och på detta sätt hålls även hastigheterna låga. 

Som jag skrev innan (se kapitel 4.3) är bullerutredningar för nybyggnationer endast 

prognoser för hur det kommer bli när allt är färdigt. Jag frågade båda mina intervjupersoner 

om det utförs någon uppföljning av värdena, men det görs det inte. Hinnemo berättar dock att 

de har översikt på trafikflödena och om de ser några drastiska förändringar så beställer de 

bullermätningar. Visar det sig att värdena ökat så görs en utredning för hur situationen ska 

åtgärdas. 

5.5 Information 

Det har enligt Hinnemo inte kommit in några klagomål än men under skrivande stund (2014) 

har det bara flyttat in människor i Båghuset. I denna uppsats kan jag bara dra slutsatser från 

mig själv att jag själv inte visste att buller var så farligt innan jag började göra undersökningar 

till denna uppsats. Jag frågade därför om människorna som flyttar in i dessa bostäder blir 
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informerade om riskerna. Det blev de inte, i bästa fall får de information om byggnationerna 

som sker för nuvarande av Skanska Nya Hem AB:s huskroppar för Uppsala Entré. 

Enligt Hinnemo och Gustafsson vet människor själv om de blir störd av bullret och det är 

en själv som får avgöra om de bosätter sig här. Hinnemo berättar att det finns mycket värre 

exempel i kommunen. Dessa bostäder är ju trots allt nya och tekniken för ljudisolering har 

blivit bättre. Gustafsson berättar att de huvudsakligen jobbade med att förebygga buller i 

bostäderna istället för att planera om trafik, men samtidigt menar både Hinnemo och 

Gustafsson att denna förtätning kommer leda till att färre åker bil. Hinnemo säger också att 

det är lättare att planera bort buller i nya byggnader än äldre eftersom möjligheten är större att 

leda cykelvägar och kollektivtrafik nära området. Vid äldre byggnader kan det vara så trångt 

att cykelvägar inte får plats. 

De som jag dock tycker borde bli mer informerade är föräldrarna till de barn som går på 

förskolan som ligger i Båghusets bottenvåning, förskolan Frodeparken. Även här har de 

centrala fördelarna vägt över frågan om buller. Ifrån Boverkets vägledningar finns det ej 

några bullerkrav på förskolors utomhusmiljöer. Uppsala kommun har därför lagt upp egna 

krav på ekvivalentnivå på max 55 dB (A) och det har enligt bullerutredningen också 

åstadkommits. Även åtgärdsprogrammet för buller ska se till att samtliga skolor och förskolor 

inte överskrider detta värde. 

I och med Uppsala kommuns åtgärdsprogram för buller har det kommit ut mer information 

om buller till allmänheten genom hemsidan och kampanjer, enligt Hinnemo. Hinnemo tycker 

dock att kommunen borde vara mer tydlig med informationen till allmänheten. Att öka 

medvetandet och skapa debatt är ett effektivt sätt att göra buller till en viktig fråga på 

agendan. Kommunen skulle till exempel kunna informera om bullerreducerande däck säger 

Hinnemo. 

 

5.6 Intressekonflikter 

I ett sådant här stort projekt är det många inblandade. Flera delar av kommunen, 

byggherren/byggherrarna, Länsstyrelsen och allmänheten har alla en roll. I kommunen är det 

kontoret för samhällsutveckling som har huvudansvaret men även inom den avdelningen finns 

olika ambitioner. Till exempel har trafikansvariga och planläggare inte alltid samma strävan. 

Även avdelningar utanför samhällsutvecklingskontoret, som miljökontoret, har avsikter som 

krockar. Vilket leder till att många ambitioner förkastas. Av Gustafsson fick jag en känsla av 

att det kan bli så med bullerfrågorna, detta mycket på grund av de fördelar som finns med ett 

centralt läge. Gustafsson berättar att när projektet började var kontoret för samhällsutveckling 

ej sammanslaget vilket gjorde det ännu svårare att komma överens. Nu jobbar de alla på 

samma kontor vilket har gjort att de lättare kan kommunicera och det i sin tur har lett till att 

de lättare kan komma överens, det berättar Hinnemo som idag är en del av det kontoret. 

Även byggherren har makt i och med att de bidrar med det ekonomiska drivmedlet vilket 

gör att de har stora möjligheter att vinna sina argument men fortfarande måste bullervärdena 

vara acceptabla för att Länsstyrelsen ska kunna godkänna detaljplanen. 
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Ett samråd skedde precis som vid större förändringar som detta där allmänheten får säga 

sina åsikter. Det fanns motstånd från allmänheten i stadsdelen runtomkring i Fålhagen som 

ville ha ett grönare Fålhagen berättar Gustafsson. Motståndet var inte tillräckligt starkt. De 

befintliga husen på andra sidan Frodeparken får också sänkt ljudnivå med 5 dB på fasaden 

enligt bullerutredningen eftersom de nya byggnaderna verkar som en skärm, men om det var 

detta som minskade motståndet är oklart. 

 

6. DISKUSSION 

Vi ser att vår värld blir alltmer urbaniserad. Förtätningen är ett faktum och så är även riskerna, 

ändå fortsätter vi i samma riktning. Hur kommer det sig? För det är inte bara bullerfrågan som 

löser sig om vi gör förändringar, många andra bieffekter som är skadliga för oss produceras 

också av motortrafiken och kan lösas på vägen. Det finns lösningar på hur en bilfri stad skulle 

fungera, men varför blir inte idéerna till verklighet? Som jag återkommande skrivit i 

uppsatsen är kunskapsbristen stor samtidigt som bilindustrin är en så pass stark marknad för 

ekonomin, resulterar i att utvecklingen inte går i rätt riktning. 

Som tur är har EU fått upp ögonen för problemet och gjort handlingsplaner för 

medlemsländerna. Denna handlingsplan påverkar alla stora städer i Europa. Frågan är hur 

handlingskraftig denna plan egentligen är. Uppsala kommun har anammat handlingsplanen 

mer än vad EU kräver, men är det tillräckligt? 

Det krävs att få ett annat förhållningssätt till ljudmiljön. Ljud är inte endast decibelvärden 

och kräver minst lika mycket planering som den visuella miljön, inte minst på grund av de 

negativa effekterna utan även den akustiska upplevelsen. Vi kan se i resultatet från uppsatsens 

observationer och dess tabellresultat att detta behövs. Lika mycket som stadsplanerare vill ha 

en uppskattad stadsbild så behövs även en god ljudmiljö. 

Jag uppskattar Uppsala kommuns ambitioner på det sätt att de vill komma åt källan. Men 

som jag ser så kan de inte gör så mycket åt källan vilket i detta fall är motortrafiken, om de 

inte försöker avveckla och reglera den mer. Hinnemo sa själv att gatumiljön riskerar att bli 

bullrigare om staden förtätas. Betyder det att vi kommer hålla oss hemma för att slippa bullret 

på staden? Förhoppningsvis inte. Båda mina respondenter förespråkar att förtätningen även 

kommer innebära att fler tar cykeln istället för bilen eftersom avstånden blir mindre samt att 

stadsplanerare i planerna kan få in goda cykelstråk. Frågan är dock hur det blir för gamla 

bebyggelser där goda cykelstråk inte får plats. 

Att folk klagar på buller är ett varningstecken. Samtidigt har situationen blivit så komplex 

och så omfattande att det blir svårt att göra något åt det. Omdirigera trafiken, men vart? det 

bor människor överallt i staden. Jag tror vi alla måste bli informerade om den kunskap som 

finns om hur det påverkar oss, inte minst barnen. Det är underligt att barn i en lärande miljö 

ska få utsättas av sådana höga nivåer och inte minst den dåliga ljudmiljön i och med 

byggarbetet. Jag kan förstå att det är bekvämare men skulle föräldrarna vilja ha sina barn där 

om de kände till de allvarliga hälsoeffekterna som barnen kan bli drabbade av? Här har 
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stadsplanerarna bortsett ifrån barnens behov genom att vilja bidra med en central förskola som 

endast marginellt kan minska bilresorna för hela kommunen. Troligtvis kan undersökningar 

visa vilka barn som gått i en vistats i bullriga miljöer och vilka som inte har det genom deras 

prestationer och blodtryck. 

Vilket ansvar ska egentligen läggas på stadsplanerarna, är det dem som kan påverka vårt 

bilberoende? Jag tror snarare det är bilindustrin och oljeindustrin som styr vårt beroende och 

därmed hur våra städer planeras. Stadsplanerarna får anpassa sitt arbete till detta och göra allt 

de kan för att minska bullret med de medel de har. Vad har jag då kommit fram till att 

kommunen i Uppsala använder för medel för att motverka buller? I och med detta 

åtgärdsprogram som publicerats så har kommunen kommit en bit på rätt väg. Men 

programmet påverkar inte hur ett projekt som de bostäderna jag undersökt på Stationsgatan 

planeras. De måste implementera ljudmiljön ännu mer i allt de utför. Planerare fokuserar idag 

i stor grad på stadsbilden och knappt något alls på ljudmiljön som uppsatsen har kommit fram 

till är minst lika viktigt. Jag tror därför inte att de medel som kommunen använder kommer 

göra någon större skillnad. Det kräver större krafttag mot biltrafiken i staden och planering av 

ljudmiljön. 

Implementeringen av bulleråtgärder vid bostäderna på Stationsgatan är enligt mina 

slutsatser ej tillräckliga men även om de skulle ha högre ambitioner så stoppas detta av 

ljudmiljön i staden i sin helhet. På en så liten yta kan stadsplanerare inte påverka ljudmiljön 

om inte resten av staden har en god ljudmiljö. 

Bilen är ett bekvämlighetsurval för många men med lite bättre kollektivplanering samt 

bekvämare och effektivare cyklar kan bilåkandet hämmas. Kollektivtrafiken kan göras 

billigare och cykeln ger dig din dagliga motion. I städer kan bilen lätt stängas ute om 

stadsplanerarna satsar på cykel och kollektivtrafik i större utsträckning. 

I Uppsala kommun är det endast åtgärdsprogrammet för buller som har det övergripliga 

åtagandet för bullret i kommunen. Bulleråtgärder implementeras vid nya byggnationer men 

inte i större utsträckning än att decibelvärden ska bli godkända. Enligt teorin bör 

ljudlandskapet tas mer hänsyn till vid planering. Här bör kommunens åtagande bli mer 

omfattande och även inverka på gamla som nya byggnationer i större utsträckning. 

 

7. SLUTSATSER 

Uppsala Kommun strävar väldigt ambitiöst med bulleråtgärder i den omfattningen som arbetet 

utförs i kommunen men för att kunna få bättre resultat måste arbetet vara mer omfattande inte 

minst med nya bostadsprojekt. Det är dock svårt att implementera en god ljudmiljö i ett så 

pass litet projekt som det på Stationsgatan eftersom hela stadens ljudmiljö måste beröras för 

att kunna skapa goda ljudmiljöer på enskilda platser. Implementeringarna måste bli mer 

omfattande för hela kommunen för att det ska ge verkningar och för att kunna stimulera fram 

ett gott ljudlandskap. Buller har visat sig vara mycket hotande för folkhälsan att kommunens 
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åtgärder bör åstadkomma något åt problemen snarast. Det omfattande upphovet till bullret är 

trafiken. Genom att planera städerna bilfria löses många problem inte bara bullret. 

Stadsplanerarna står inför stora utmaningar för framtidens städer. Slutsatsen till denna 

uppsats är att dagens utveckling inte är hållbar och kräver lösningar som skapar goda 

ljudmiljöer även i framtiden då prognoserna visar att städer kommer växa ännu mer. 

Förtätningar leder till bullrigare utomhusmiljöer vilket kräver noggrannare planering av 

inomhusmiljöer och utomhusmiljöer för rekreation. På ett eller annat sätt måste ljudmiljöerna 

planeras lika precist som det idag görs med stadsbilden inte minst om planer på att avveckla 

bilåkande i staden icke förekommer. 
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BILAGA 

Intervjuguide Owe Gustafsson 

1. Bakgrund (Forskningsfrågan: Vad tillför dessa byggnader till uppsalas 

invånare?):  

 Vad var din uppgift i planeringen av bostäderna på stationsgatan? 

 Vilka var initiativtagare till projektet? 

 Varför behövs bostäderna? 

- Och varför just där? 

- Vad var argumenten för bostäderna? 

 Varför valde man att bygga en förskola i båghuset? 

- Finns det några risker? 

 

2. Genomförande (Forskningsfrågan: Hur implementeras bullerfrågorna i 

planeringen?): 

 Hur tidigt började man diskutera bullerfrågorna i projektet? 

 Vem har ansvar för bullerutredningen? 

 Har ni fått ta mer hänsyn än vanligt till bullerfrågorna iom att det är ett centralt och 

trafiknära läge? 

 Vilka utmaningar fanns? 

 Har man kunnat lösa dessa utmaningar? 

 Har man några mål? 

 Varför hade man tidigare inte byggt bostäder på denna plats? 

- Förtätningstrenden? 

 Gjordes några konkreta återgärder för att minska buller? 

 Vilken inriktning hade ni? 

- Att bostäderna skulle anpassas 

- Eller att trafiken skulle anpassas 

 

3. Resultat (Forskningsfrågan: Kommer buller leda till problem i området?): 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med bostäderna på stationsgatan? 

 På vilka sätt har utformningen av området bidragit till en bättre miljö? 

 Det står att en uppföljning av bullermätningen skall genomföras när bebyggelsen 

färdigställs, vad händer om det är för höga värden? Vem påverkas? 

 Informeras de som flyttar in att värdena överstiger rekommendationerna? 

 

4. Avrundning 

 Har du något mer att tillägga som inte blivit sagt? 

 Hur upplevde du intervjun?  

 Har du tips på någon annan som jag borde intervjua? 

Intervjuguide Sampo Hinnemo 

1. Bakgrund (forskningsfråga: vad kommer projektet leda till?) 

 Hur har projektet uppkommit? 

 berätta om din roll i detta projekt 
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 Vilka har tagit initiativ till återgärderna?  

 Varför behövs dessa återgärder? 

 vad har drivit projektet? 

 hur går ni till väga? 

 Vilket är det mest använda återgärderna? 

 återgärder vid källan 

 återgärder mellan källa och mottagare 

 eller återgärder vid mottagaren 

 vad är det som kan stoppa framgångar med projektet? 

 vad händer om ni inte når målen? 

 Hur arbetar ni med plan- och byggkontoret som ska få igenom sina planer för att få 

igenom detta? 

 Hur tänker ni kring förtätning på din avdelning?  

 kan man följa denna trend och samtidigt försöka minska buller  

 vilka är utmaningarna? 

 Tycker du att man Integrerar bullerfrågorna tillräckligt mkt i nya projekt? 

 

2. Bostäderna på stationsgatan (forskningsfråga: är det rimligt att bo på 

stationsgatan/bedriva förskola?): 

 Är det skillnad mellan att planera bort buller på redan befintliga områden och att 

planera bort buller på nya områden 

 Vilka är skillnaderna? 

 Håller bostäderna på stationsgatan måttet vad gäller buller? 

 skulle bostäderna på stationsgatan få byggas idag? 

 Vilka är fördelarna med bostäderna? 

 tror du att de boende på stations gatan blir påverkade av bullret? 

 tror du dem som flyttar in är medvetna om bullret? 

 blir man informerad om riskerna?  

 har ni fått klagomål från förskolan/de som bor där? 

 Många av ljudnivåerna är precis på gränsen, varför väljer ni att bygga där ändå? 

 Vilka risker tar man? 

 Varför finns där en Förskola 

 Finns det risker med placeringen av förskolan? 

- Varför tar man dessa risker? 

 Man har ju endast gjort prognoser, görs nån konkret uppföljning på värdena?  

 Vad händer om värdena blir högre än prognosen sa 

 Staket skulle vara mer isolerande hur mkt översikt har ni på byggherren? kan de 

bygga hur som helst? 

 

3. Avrundning 

 Har du något mer att tillägga som inte blivit sagt? 

 Hur upplevde du intervjun? 

 Har du tips på någon annan som jag borde intervjua? 


