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BoU Bostadsutskottet

CEN Comité Européen de Normalisation det västeuro--
peiska standardiseringsorganet

COM Commission Européenne EG-kommissionen-

DG Directorate General
Generaldirektorat inom EG-kommissionen-

DIN Deutsche Industrie Norm tysk standard

dir. Kommittédirektiv

dnr Diarienummer

Ds Departementsserien

DsK Kommunikationsdepartementets departementsserie

ECE European Commission for Europe
FN:s ekonomiska kommission för Europa

EEC/EEG European Economic Community
Europeiska ekonomiska gemenskapen-
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EES European Economic Space fr.o.m. 1990 omdöpt
till European Economic Area, EEA

det europeiska ekonomiskagemensamma sam--
arbetsområdet

EPTA Europeiska Frihandelssammanslutningen

EG Europeiska Gemenskapen

EGT Europeiska gemenskapens officiella tidning

EN Europeisk standardserie för kvalitetsnormering

ENV Förslag till Europanorm

Finansdepartementet

FiU Finansutskottet

FN Förenta nationerna

FoU Svensk förkortning för Forskning och utveckling

GATT General Agreement of Tariffs and Trade
Allmänna tull- och handelsavtalet-

IEC Internationella Elektriska Kommissionen

ISO Internationella standardiseringsorganet

JoU Jordbruksutskottet

LU Lagutskottet

NBM Nordisk beräkningsmodell. Används for beräk-att
bullerexponeringen orsakas trafik medna som av

viss hänsyn till markutseende, byggnader,tagen
bullerskärmar m.m.

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling

Regeringens proposition till riksdagenprop.
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Riksdagsskrivelserskr.

BostadsföretagSveriges AllmännyttigaSABO

Statistiska centralbyrånSCB

KommissionenSvenska ElektriskaSEK

naturvårdsverkStatensSNV

utredningarStatens offentligaSOU

ProvningsanstaltStatensSP

franskavitesse Benämning påTrain grandeTGV ä
snabbtåg

författningssamlingTrafiksäkerhetsverketsTSVF S

utbildningsutskottetMotion tillUb

UtbildningsutskottetUbU

Environmental FN:sUnited Nations ProgrammeUNEP -
miljövårdsprogram

VärldshälsoorganisationenWHO
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Fackordlista

Ackreditering Formellt erkännande kompetensett attav organs
utföra specificerad provning, certifiering eller be-
siktning EN 45 OOO-serien

Anmält Organ uppfylla kraven i 000-EN 45organ som anses
serien se "notified body"

Avstånds- Ljudnivån dämpas med avståndet från ljudkällan
dämpning

Bakgrundsnivå Den bullernivå konstant ochär oberoendesom av
viss bullerkälla, sammanlagd effektten ex av

övriga bullerkällor naturljud Jfr L95samt m m.

Besiktning Undersökning produkts utforrrming, funktio-av en
tjänster 0.d. i förhållande till speciñcradener,

standards

Buller Icke önskat ljud

Certifiering Fastställande produkts godkärmandestatusav en

Conformity Bedömning produkts eller tjänsts överens-av en
stämmelse med givna standardsaccessment

dBA Enhet för A-vägd ljudtrycksnivå eller ljudeffekt-
nivå. Skall skrivas A-vägd nivå, L i dB däreg. A,

också markerar tryck eller effektman om avses

dBAI Enhet för A-vägd ljudtrycksnivå mycket snabbaav
impulsljud. Skall skrivas A-vägd ljudtrycksnivåeg.
med tidsvägning L i dB. Mäts nivåmäta-medAI,

kortaste tidskonstantrens

dBC Enhet för C-vägd ljudtrycksnivå eller ljudeffekt-
nivå. Skall skrivas C-vägd nivå, i dB,LC, däreg.

också markerar tryck eller effektman om avses
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dBCX Enhet för C-vägd ljudnivå används för mät-som
ning buller från grovkalibriga Skallav vapen. eg.
skrivas C-vägd nivå, Lex, i dB. Mäts med in-
tegrationstid X 1 s.

Decibel, dB Ett logaritmiskt mått används bådesom som
styrkemått och isolerings- eller dämpnings-som
mått.

Declaration of Ett uttalande någon på eget attav som ansvar anger
conformity produkt, tjänst eller överensstämmeren process

med angivna standards

Efterklang Ett påverkan ljud i formpå antalett stortrums av
utdöende väggreflexer. Verkar både ljudför-som
stärkande vid måttlig efterklang och tydlighets-
sänkande vid lång efterklang

Ekvivalentnivå Medelljudtrycksnivå, regel A-vägd, effekt-påsom
basis varierande buller. Betecknas L Angesav .ofta S-timmarsvärde för arbetsplatsbuller ochsom
24-timmarsvärde för vägtrañkbuller. Det van-
ligaste måttet på samhälls- och arbetsplatsbuller.

Emission En bullerkällas utstrålade eller avgivna buller.
Mäts, med effektmåttanges,

EPNdB Enheten för Tone-Corrected, Eflective Perceived
Noise Level, vilket förfinatär sätt mätaett att
flygbuller. Används vid flygbullercertifiering

Exponering Det buller för i situationutsättsen person en

Flygbullernivå, Ekvivalentnivå under dygn dygnsvägd på så sättett
FBN kvällsbuller 5 dB och nattbuller 10 dBatt ges

viktstörre dagbuller. FBNän används för att
beskriva immissionen kring flygplatser. Den
baseras f.n. genomsnittligpå trafik årsbasispå

Frekvens Antalet svängningar sekund hos ljudet. Mäts iper
Hz hertz. Hörbart ljud har frekvenser mellan ca
20 och 20000 Hzca
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Frifáltsvärde Ljudnivå utomhus inverkan reflekterandeutan av
byggnader och liknande. Frifaltsvärdet används
ofta immissionsmått och approximerar in-som
fallande ljud. Ger förutsägbart denmått änett mer
verkliga nivån utanför byggnaden vilken kan vara
3 dB högreå 4

Hörstyrka Ett törñnat mått subjektivtpå upplevd ljudstyrka
exaktare A-vägd ljudnivå kräveränsom anses men

avancerad mätutrustning. Mäts i Sonmer

Immission bullerDet når störd plats från störkällasom en en

Infraljud Ljud med frekvenser under det hörbara frekvens-
området

Intermittent Buller inte håller på oavbrutet slår till ochutansom
buller från

ISO 9 000 Internationell Standardisering för kvalitetssystem

Kval itetssystem Organisatorisk struktur, rutiner,ansvar, processer
och för leda och verksamhet medatt styraresurser
avseende kvalitetpå

Kvalitetssäkring Alla planerade och systematiska åtgärder nöd-
vändiga för tillräcklig tilltro tillatt attge en
produkt kommer uppfylla givna krav kvalitetpåatt

Se dBA

A-vägd ekvivalentnivå

Se maximalnivå

Se ekvivalentnivå

Ekvivalentnivå under dygn dygnsvägd på så sättett
nattbuller 10 dB vikt buller understörre änatt ges

övriga tider dygnet.på Ldn används i delen
länder, bl.a. USA för beskriva samhällsbulleratt
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Ljud Tryckvariationer omkring statiska lufttrycket
utbreder sig vågor luften ochsom som genom

uppfattas vårt hörselsinneav

Ljudeffektnivå Ett mått på ljudkällas totalt utstrålade judeffekt.len
Mäts i dB relativt referensnivån l pikowatt en
miljondels miljondels Watt och ofta med A-
vägningsfilter

Ljudtrycksnivå Ett mått ljudspå styrka. Betecknas ochett mäts
i dB relativt referensnivån 20 mikropascal. En
ökning ljudnivån med 10 dB upplevs ungefärav

fördubbling ljudstyrkansom en av

Luftljuds- Isolering sådant ljud i angränsande lägen-mot
isolering het från ljudkällan strålar i luften iutsom

sändarrummet, exvis radio-, och TV-stereo-
ljud. högtEtt värde önskvärtär

Lågfrekvent Buller spektrum domineras låga,vars av men
buller hörbara, frekvenser

105 nivåDen överskrids 95 % tiden. Ettsom av
mått på platsens bakgrundsbuller

Markdämpning Den dämpning ljudstyrkan orsakasav som av
ljudet utbreder sig mark.över Avhängigatt av

markens beskaffenhet

Maximalnivå ljudstyrksnivå,Högsta regel A-vägdsom av en
bullerhändelse. Används bl.a. i samband med
trañkbuller. allmänhetI tidskonstant S. Be-
tecknas LAmax. entydigt definierad i stan-
dards

Notified body, Certiñeringsorgan fär delta i kontrollpro-som
anmält cedurer. Det är medlemslandetutsettorgan av som

i sin har anmält certiñeringsorganet tilltur
EG-kommissionen
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standardiserade frekvensom-uppsättningOktavband En
förofta imätningarakustiska görsråden som

akustiskafrekvensberoendebestämmaatt
storheter

eller fleraUndersökning för bestämmaProvning att en
tjänst ellerprodukt,egenskaper hos process

förfarandespecificeratenligt ett

åstad-ljuddämpning bullerskärmSkärmdämpning Den som en
kommer

iofta s.k.frekvensinnehåll. GesljudsSpektrum Ett
tredjedels oktavbandoktavband eller

stolskrapfotsteg ochljudIsoleringStegljuds- typmot av
loft-trapphus ochlägenheter,angränsandeiisolering

gångar

fås iljudtrycksnivåvilkenStegljudsnivå sägerDenna som
stegljudsal-standardiseradvisstett enrum om

angränsandeianvändsstrande ettapparat
lågt värde önskvärtdvs ärettutrymme,

sighörselskadaformTinnitus En yttrar ensomsomav
ständigt närvarande ton

för impulsartatbullervärdeavlästaToppvärde Högsta
tidskon-Ljudnivåmätarensarbetsplatsbuller.

läge "F"stant

medljuds styrkaImpulsartadeToppvärdesnivå topp-anges
peak användsi ochvärdesnivå. dBCAnges

C-vägningsñltermedregelsom

produkt,vissgodkännandeGenerelltTypgod- enav
behörigutfärdatmetod,utförande ellerkännande av

särskild ordningimyndighet eller annatutsett

organ
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Typprovning Provning eller flera exemplar vissettav av
produkt, syftar till underlag förattsom ge
bedömning egenskapertypensav

Ultralj ud Ljud med frekvenser över det hörbara frek-
vensområdet

Vägd nivå Hörselanpassat mått skall efterliknasom
hörselns sämre känslighet för låga och mycket
höga frekvenser. Ljudmätare har s.k. frek-
vensvägningsñlter. De använda vägnings-mest
filtren är ochA- C-ñltren med vilka man
mäter A-vågd ljudtrycksnivå, resp.A,
C-vägd ljudnivå, Lpc, båda med enheten dB.
Skrivs ofta L LCresp.A
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Sammanfattning

modernaemellertid bullret, denföroreningaralla är"Plågsammast av
medfyllt sinamänniskan. örontill Denteknologins morgongåva som

sig detföreställakunnamusik lär knappastväxlandevindarnas
arbets-storstadsbon påföljer påmotorlarm,ständiga gatan,som

och skaparhörselnerversönderin i hemmetplatsen, trasar ensom
Rolf Edberg,Columbustillkvävningskänsla." Brevsnarande av

1973.

miljöfaktorBuller som

in-högt listannärvarande och ligger på överallestädesBuller är
sköntljud detochdustrisamhällets föroreningar. Ett är attsamma som

förstarkt störandesamtidigtkantill förlyssna envaraen person
annan.

och dessunika egenskaperhar radmiljöfaktorBuller ensom
kan helt ellerKraftigt bullervitt skilda slag.effekternegativa är av

Buller kanirreparabelthörselorganet på sätt. störadelvis förstöra ett
väsentligt lägre nivåerdagliga liv vidpåverka änoch vårtvår sömn

riktvärdenochhörselskada.gäller för risken för De gräns-den som
vid högsammanhang ligger såbuller i olikafast förläggs ensom

inte skullei sammanhangstörningsfaktor, vi andraellerrisk- som
långtidseffekter.förorening medglobalBuller äracceptera. en

i samhälleåtgärder bullerproblemen vårtanledningMed att motav
handlingsplansamlad1991uttalade riksdagen vårenförsummats att en

Regeringenföreläggas riksdagen.skyndsamt bordebuller togmot
regeringsdeklarationen buller prioriterat1991 ihösten ettsomupp

område.

ljudmiljöGod

omständigheterna.miljö varierar efter Detgod ärVad ärsom en
först bedöma vaddefiniera den goda miljönviktigt ärutan attatt som

självklartekonomiskt rimligt. Arbetsplatsen börtekniskt och vara
ljudnivå högst dBA.riskfri för hörseln vilket innebär 75 Denen

fårbör sådan vi varken vårbostaden igoda även tätorten attvara
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störd eller hörsömn För den goda bostaden bör intestereo.grannens
ekvivalentnivån utomhus överstiga 40-45 dBA. Att dettanå mål
generellt inte,går med enkla medel och framsynthet kan det nåsmen
i del bebyggelsen.storen av

Den vanligaste bullerkällan i boendemiljöervåra vägtrafik.är Buller
från flyg och berörtåg förhållandevis mindre antalett personer,

Ävenliksom det från industriell verksamhet. buller från olika
motordrivna redskap, hushållsmaskiner, fläktar och ventilationssystem
i bostaden och musicerande kan upphov till störning pågrannens ge
olika fritidsmiljönsätt. I kan motorbåtar och andra motorfordon störa
den naturmiljö vi sökt till för koppla och njuta Bullerstör-attoss av
ningarna fortsätter öka längeså inte betydligt hittillsatt änsom mer

bullerproblemen.görs Det lättär ödelägga miljöer; detatt ärtysta
regel mycket svårt återställa ostördheten.attsom

Många bullerproblemen svårbemästradeär därför de ärav att
inbyggda i vårt samhälle. Det gäller redan gjorda investeringar inom
olika samhällssektorer i trafiken, inom industrin, i byggna-vårasom
der och bostäder. Effekterna blir trafikbuller, hörselskadligt buller i
arbetslivet, ljudisoleringdålig i bostäder, fläktbuller i raden samman-
hang finnsDet också bullerproblem är resultatm.m. ettsom av
olagligheter eller bristande hänsyn till omgivningen vid användningen

olika motordrivna Sådant kan åtgärdas till ringa ellerapparater.av en
ingen kostnad den dag samhället bestämmer sig härför.

Är vi villiga betala för samhälleatt ett tystare

Samhällsekonomiska kalkyler allt viktigare

De gränser i dag försätts och förorening varierarsom en samma
beroende på i vilken miljö den uppträder på arbetet, i hemmet eller-
i omgivning.vår Buller är exempel härpå.ett

System fir riskvärdering och hantering risker behöver utvecklasav
och tillämpas inom olika områden i högre grad vadän fallet i dag.är
Konkreta planer för riskbegränsning för produkter innebär storasom
hälso- eller störrisker del iär detta arbete. I de flesta fall måsteen av

och kompetensskäl bullerbekämpning dock uppnåsresurs- genom
fortlöpande åtgärder från dem hanterar bullriga produktersom utan
den centrala styrning särskilda begränsningsplaner innebär.som

Samhällsekonomiska intäkter har betydelse för kostnadseffektivite-
Lagstiftning och restriktioner har haft och kommerten. fortsätta haatt

roll i miljöpolitiken. För dennastor skall samhälls-atten ansats vara
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ekonomiskt effektiv samhälletmåste ha god uppfattning vilkaen om
åtgärder kostnadseffektiva.är mestsom

utredningensPå uppdrag har professor Sören Wibe vid Sveriges
lantbruksuniversitet i utförtUmeå pilotstudie rörande märmiskorsen
betalningsvilja för åtgärder buller olika slag. De två slagmot av av
buller har analyserats vanligt trafikbuller iär storstadsom en

inomhusbuller, stereoljud eller fastighetenssamt t.ex. grannars
ventilationsljud.

Betalningsviljan de samhällsekonomiska intäkternamotsvarar

De samhällsekonomiska värderingarna buller grundas resultatenpåav
från enkäter rörande människors betalningsvillighet för olika buller-
dämpande åtgärder. Undersökningen har genomförts på kort tid, med

i förhållande till problemet mycket begränsat populationsurvalett och
med ofullständigt beaktande olika bakgrundsfaktorer. Studienav som

den första i sitt slag skallär pilotstudie.ses som en
Studien inte fullständignågonär samhällsekonomisk kalkyl eftersom

här endast intäktssidan dvs. efterfrågesidan beaktas. Syftet med den
har varit erhålla uppskattning människors betalningsviljaatt fören av
olika bullerdämpande åtgärder.

För hushållen i kommun eller bostadsområde medföretten en
förbättrad bullersituation vinster föruppstår hälsa, arbete ochatt
fritidsaktiviteter. vinstDen dettapå uppkommersätt för ettsom
hushåll det hargör kalkylerbar betalningsvilja för denatt en genom-
förda förbättringen.

Samband mellan kostnad och kvalitet

Bullerskyddsåtgärder skall alltid isättas mycket tidigt skede ochett
säkerställas kvalitetssäkringssystem. Det däremotett ärgenom
olämpligt och kostsamt, fortfarande alltför vanligt inteattmen
behandla bullerproblemet förrän det redan uppstått. Kostnaden blir då
10 100 gånger högre. Genom förutseende planering detären-
möjligt godauppnå ljudförhållanden. Miljökonsekvensbeskrivning,att
miljökvalitetsnormer och tillräckliga skyddsavstånd till miljöfarliga
verksamheter viktiga hjälpmedelär i detta arbete.

Uppmärksamheten tidigtmåste riktas dessa problem vidmot nya
projekt och konstruktionernär och utrustningar börjar fram förnya tas
marknaden. Detta i sin kräver hög allmän medvetenhettur en om
bullerproblemen och kunskap buller och bullerskydd inte baraatt om
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hosfinns få specialister hos bred kretsnågra ävenutan en av
ansvariga för planering, projektering och upphandling. gällerDet att
förhindra tillkomsten bullersynpunkt undermåliga miljöer,av nya ur
liksom tidigt uppmärksamma bullrande produkter markna-påatt nya
den.

Bullerbekämpningen kan principiellt ske olikapå sätt:tre
Bullerbekämpning vid källan
Bullerbegränsning tillpå vägen mottagaren
Åtgärder immissionssidan vid mottagarenpå

grundläggande princip för handlingsplanenEn det verkligaär att
bullret och inte enbart det beräknade skall uppfylla fastställda
gränsvärden eller riktvärden eller i avtal ställda garantier för ljudnivå.

Många trañkbullerstördaär av

Sverige bor i dag ungefär 8,6 miljoner människor. VägtrafikenI är
bullerkälla flestden berör människor. framträdandeDet mestsom

problemet bullernivåer ihöga bostadsbebyggelse i närhetenär storaav
trafikleder. Nedslående det i de flesta fall svårt inomär äratt att
överskådlig tid sänka bullernivån mycket skulle behövas,så dvs.som

20 dBA, fordonsåtgärder, trafikminskningarän ellermer genom
däck och vägbeläggningar, till kollektivtrafikövergång ochtystare

mjukare körsätt.
Antalet människor bullerexponerade, för 55 dBA harär änsom mer

minskat början 1970-taletsedan transportarbetet i sig hartrots attav
utvecklingökat. Denna beror främst på ändratettgynnsamma

boendemönster. Under denna period har miljoner flyttat1,4 personer
till 0,5 miljoner nybyggda småhus i utsträckning planeratsstorsom
för utomhusnivå under dBA. trafiksaneringspro-55 Kommunernasen

och förutseende vägplanering har inverkat.även Däremotgram en mer
har inte vidtagna åtgärder fordon, däck ochpå vägbana påverkat de
olika beräkningsresultaten antalet exponerade. frånJag utgår attav
antalet exponerade för vägtrafikbuller i dag till 1,6uppgår miljonerca
människor. Antalet människor För buller från deutsätts olikasom
trafikslagen kan med från trafikverkensutgångspunkt mil jöplaner och

kommit framvad under utredningsarbetet uppskattas till drygt 2som
miljoner.

Trafiken kommer i framtiden vår störandeäven att mestvara
bullerkälla. Ett mycket antal männsikor i sin boendemiljöärstort

för vägtrafikbuller ligger 20-30 dBA godöverutsatta ett som en
ljudmiljö. Vägtrafikens bullerkällor har sådan nivå skulledetatten
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krävas bullerminskning långt vad huvudutöver över tageten som
förefaller tekniskt möjligt i dag för bullerproblemen skall kunnaatt
lösas åtgärder vid källan.genom

20 erfarenheterDe årens tyder flertaletpå vägtrafi-senaste att av
kens bullerkällor i bästa fall kan komma bli marginellt föratt tystare
lång tid framöver, såvida inte däck/vägbanebullret inom en snar
framtid reduceras.

Utvecklingen på däcksidan har bl.a. väghållningsegenska-styrts av
i mycket hög hastighet vägbana.på Detta har givit allttorrperna

bredare därmedoch bullrigare däck.
Vanligt förekommande vägbeläggningar kan skillnader i alstratge

buller 2 4 dBA. Genom hög prioritet till bullerfrågan vidattom ge-
valet vägbeläggning det möjligtär redan reducera bullretattav nu
med uppskattningsvis 2 dBA vid hastigheter 50 km/tim. Porösaöver
vägbeläggningar, s.k. dränasfalt, kan i tillstånd till 5 dBAnytt ge upp
lägre däck/vägbanebuller i höga fordonshastigheter motsvarandeän

beläggningar. På experimentstadiettäta finns det dessutom vägbe-
läggningar med markant bullerreduktion.änen mer

Det angeläget stödja väghållareär vill utföra medatt som prov
vägbeläggningar och finansiera utvärderingen dessatystare att av

egenskaper. Staten och kommuner väghållare bör undvikasom
högbullrande och prioritera lågbullrande vägbeläggning där så är
möjligt.

Tunnlar, hastighetsbegränsning och bullerklassad bilen

Den enda åtgärd radikalt minskar trafikens bulleremissionsom mera
däckaär eller förläggaöver vägen den i tunnel. Metoden inteatt är

generellt användbar bör utnyttjas i ökad omfattning lösningmen som
särskilt besvärligapå trafikbullerproblem.

Bulleremissionen kan minskas något reducera trafik-attgenom
flödena, sänka de verkliga hastigheterna och dämpa trafikens tempo.
Eftersom det inte går med den konventionella skyltningen iatt
tillräcklig grad påverka de faktiska hastigheterna måste andra metoder
prövas.

Eftersom det nuvarande med miljöklasser i allt väsentligtsystemet
sikte på avgasproblematiken bör införas för buller-tar ett system en

klassad bil kan åtnjuta väsentliga skatteförmåner. Bilar kansom som
klassas miljövänliga bullersynpunkt skall utrustade medsom ur vara
fartbegränsare så kan ha lågbullrande däck. Utredningen föratt man

vidare utveckling med miljöklasser för bilar börsystemeten av m.m.

27



Sammanfattning 1993:65sou

tilläggsdirektiv för hur bullerklassad bil skall kunnafå att se en passa
i miljöklassystem för bilar.in nyttett

Bullersanering befintliga miljöni den

genomföra från principenåtgärdsprogram utgår åtgärdaAtt ett attsom
miljöerna först, dvs. de där utomhusnivåerna liggerde 65översämsta

erforderligadBA kräver såväl långsiktighet Vissasom resurser.
åtgärder föga kostnadskrävande och bör kunna genomförasär

trafikbuller svårbemästratomedelbart. Eftersom gäller bl.a.är att
bullerdämpa ventilationsanläggningar och liknande förstör isom en

kringbyggdaövrigt miljö gårdsidan i det kvarteret. Hit hörpåtyst
också fönsteråtgärder i de fall befintliga fönster kan förbättras med en
tillsatsruta.

genomsnittlig kostnad 40 000 kr lägenhet tillräckligEn ärom per
för uppfylla inomhusmålet och väsentliga delar utomhusmålet.att av

välmotiverat enligt betalningsvillighetsstudien,också eftersomDetta är
ungefärligen lika med den genomsnittliga samhällsekonomiskadet är

intäkten.
utsträckt 10Ett åtgärdsprogram år kostnad 800över ger en om

miljoner belopp finansieras med bulleravgiftkronor år. Dettaper en
200 personbilfordonsskatten med kr och genomsnittligt 500 krpå per

890 miljonerfordon. Totalt detta kr år. Förtungt ger caper per
personbilar bulleravgiften mindre 1 personkm.än öremotsvarar per

industribullerExternt

Industriförbundet har bakgrund den utveckling skett närmot av som
det gäller bullerfrågornas hantering och skillnaderna i olika typer av
miljöstörning från olika bullerkällor hävdat det i koncessionernaatt
borde riktvärden för industribulleri stället for straffsank-externtanges
tionerade gränsvärden, de överskrids leder till allmänt åtalsom om
och förlust tillstånd, och störning skall bedömasatt typav samma av

likvärdigt vilkenpå verksamhet förorsakarsättett oavsett typ av som
störningen.

nivåer betrakta ljudmiljöDe god innebärär att attsom som en
för negativa effekter hälsan försumbarariskerna på och ligger underär

för industribuller. handlingsplanenriktvärdena Målet med ärexternt
antalet bullerstörda människor skall minska och ännuatt att tysta

områden skall bevaras för framtiden. Med hänsyn till riktlinjernaatt
för industribuller haft positivt pådrivande effekt och detexternt atten
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inte heller under utredningsarbetet i övrigt har framkommit sådana
skäl föranleder förslagnågra till ändring Naturvårdsverketssom av
riktlinjer för industribuller finns det inte tillräckligaexternt skäl att
föreslå någon ändring härav.

Hanteringen bullerfrågorna i såväl tillstånds- tillsynsärendenav som
behöver dock förbättras. Dagens härför behöver ändras.system
Kvalitetssäkring och de möjligheter den erbjuder behöver utnyttjas
bättre.

Arbetsmiljön skall riskfrivara

Trots kunskaperna bullrets skadliga inverkanatt ökat under deom
årtiondena och omfattande satsningar skettsenaste på bullerbekämpan-

de åtgärder hörselskadorär alltjämt vanliga i arbetslivet. Inom
industrin bullret fortfarandeär de vanligaste arbetsmiljöproble-ett av

Det är svårt samtala för 350 000 400 000att anställda inommen. -
industrin till följd hög bullemivå arbetsplatsen.på Också påav en
många andra arbetsplatser bullretär ofta besvärande faktor; ien
storkök och diskrum, skollokaler, kontor, motorfordonshytter etc.
Varje år tillkommer fortfarande 3 000 berättigade tillärca som
ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Bullerexpositionen sker också
i många sammanhang är svåra påverka för arbetsgivaren.attsom
Allehanda bullriga fritidsaktiviteter kan bidra till hörselskada.en

Det idag allmäntär vedertagen uppfattning bullernivåer kringen att
85 dBA inte innebär tillfredsställande arbetsmiljö i bullerhänseende.en
Expositionsnivåer omkring 70 75 dBA bör därför eftersträvas i-
produktionslokaler. För kontorsarbete och arbete fordrarannat som
koncentration bör ljudnivån inte överstiga 35 dBA.

Även i EG läggs 75 dBA fast värde där hörselskaderiskenettsom
försumbar. Nivån baseradär på antal medicinska studier.anses ett

EG-kommissionens förslag dock för visst måttutrymme ettger av
flexibilitet antal exponeringsvärden dennaöverett tröskelnivå,genom
där åtgärder skall vidtas.

Genom det finns fastlagt 75 dBA ekvivalentnivåatt denärattnu
ljudnivå där hörselskaderisken försumbarär bör arbetarskyddsstyrelsen
föra in detta i sina föreskrifter redan och inte avvakta direktivetattnu
kommer omfattas EES-avtalet elleratt svenskt EG-medlemskap.ettav

Förutom de fördelar i form förbättrad produktivitet och konkur-av
renskraft investeringar i bättre arbetsmiljö kan bidra till,en ger
ekonomiska styrmedel möjligheten direkt via försäkringspremienatt
avläsa de ekonomiska fördelarna bra arbetsmiljö.av en
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arbetsskadeersättningen dettaanslutning till bl.a. börI översynen av
väsentligt inslag.ettvara

Tystnad konkurrensmedelsom

produktutveckling blir allt viktigare för företagensAtt miljöanpassad
konkurrera såväl den inhemska internationellamöjligheter påatt som

förblir allt tydligt. Världsmarknaden ochmarknaden varormer
miljöskydd mycket expansiv och öka från 200tjänster för är väntas

1990 med 50 % till 2000. Eftersommiljarder dollar år årrunt
inte statiska tillstånd, krävs ocksåkonkurrenskraftiga positioner är

förbättringar.kontinuerliga och snabba innovationer och Förmågan att
utvecklingsmöjligheter viktig i den alltmer hårdnandeförst upptäcka är

sådant konkurrensmedel.konkurrensen. Tystnaden kan ettvara
internationella åtaganden, främst EES-Till följd våra genomav

EG-medlemskap, kommer det bli nödvändigtoch ansökanavtalet, om
industriprodukter blir för svenska företag skallsvenska atttystareatt

världsmarknaden. för låg ljudnivåkunna konkurrera Intressetpå en
främst sådana används i hemmet, ökarhos olika produkter, påsom

USA Frankrike.marknader, bl.a. i ochJapan,många
till maskiner kanstimulera övergångenEtt sätt tystare attatt vara

maskiner har bulleremissioninföra ekonomiska styrmedel på som en
nivå. har inte varit möjligt inomöverstiger viss Det att ramensom en

utarbeta förslag till hur detta skulle kunna utformasför utredningen ett
redovisningen buller länge intemed hänsyn till dels såännu äratt av

finns mycket antalallmänt förekommande, dels det ett stortatt
igenom. särskild utredningmaskiner marknaden, måste gås Enpå som

och i vilken utsträckning ekonomis-bör tillsättas för undersökaatt om
utnyttjas för driva fram maskiner.styrmedel skall kunnaka att tystare

livslångfrån leksaker hörselskadaBuller kan barnge en

Leksaker får inte utformade de kan upphov till skador,så att gevara
finns inte acceptabelt skäl varförhur de används. Det någotoavsett

hörselskadligt inteleksaker skall tillåtas alstra buller. Leksaker ärsom
oskadliga hörsel, bör därför inte få saluföras.påvisbart för barns

Gränsvärden och mätmetod i internationell standard frånmåste utgå
detta självklara förhållande.

standardiseringsarbete på detta område. ResulterarDet pågår ett
i nivåer särskild lagstiftning Bådedetta alltför höga bör övervägas.en

30



Sammanfattningsou 1993:65

i Danmark och Norge finns det lagar förbjuder försäljningsom av
leksaker och fyrverkeripjäser kan orsaka hörselskada.som

Standardiseringens betydelse för produktertystare

Standarder har sedan länge utarbetats på frivillig efter initiativväg
framför allt från industrin. Den internationella standardiseringen har
haft betydelse för industrin för undvikastor tillverkare tvingasatt att

olika versionergöra produkt till följd enskilda länderattav samma av
i sina tekniska föreskrifter ställer olika krav på beskaffenhetvarors
eller i fråga provning och kontroll.om

Standardiseringen har EG:s för den inre marknadengenom program
fått och omfattandeavsevärt roll tidigare,än eftersomen ny mer
standarder delvis kommer ersätta reglering myndig-att t.ex.genom
hetsföreskrifter. Det finns i dag oroande uppgifter Svenskaattom
Elektriska Kommissionen lägga ned akustikområdet i brist påattavser

Ävenfinansiering. förhållandeDetta inte uniktär för Sverige. i andra
länder brottas med problem det gällernär den tvärteknis-man samma
ka metodstandardiseringen.

Samhället kan till det haratt styragenom resurserna organ som
huvudansvaret för akustikarbetet verka för kompetensen bibehålls,att

personkontakterna upprätthålls, effektivitetenatt ökar ochatt att
tillgängliga utnyttjas rationellt.resurser

Miljömärkning den produktentystaav

En allmänt ökande insikt miljöproblemen gör många människorattom
i dag beredda aktivtär bidra till bättre miljö förändraatt atten genom
sitt levnadssätt i eller mindrestörre utsträckning. Konsumenternas
miljömedvetna val avgörandeär för producenterna skall utvecklaatt
sådana produkter. Detta förutsätter klar och entydig informationen om

egenskaper med avseende buller.påvarornas
Omfattningen symboler för olika produkters skadlighet för bådeav

människor och miljö finnsär Det dock behov utmärkastor. ett attav
de verkligt produkterna inom varje produktgrupp.tysta En särskild
symbol införs för den maskin eller denär i sittapparat, tystastesom
slag.

Bättre utbildning bullers effekter tidigt i livet kan minska hörsel-om
skador och andra effekter
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Miljöundervisningen i blirskolan allt viktigare i syfte göraatt
eleverna miljömedvetna. Lika självklart det bullerproblemet skallär att

i såväl förskola i skolans alla stadier.tas upp som

Ljudklassning bostäder kan boendemiljötystareav enge

finns olikaDet mängd buller kan störande i våraen som vara
bostäder. Människors värdering ljudisolering och buller i boendetav
prioriteras högst eller mycket högt bland kval godpå en
bostad. Klagomål dålig ljudisoleringpå mycket vanliga.är Detta beror
framför allt det omfattandepå bruket stereoanläggningar med högav
effekt. Denna källa till störning kan få kommaår i ochväxaattom
med TV-apparater med liknande ljudkvalitet raskt ökar i antal.att

Buller från ventilationssystem välkänt fenomen.är ett annat
Problemen har dock tid. Klagomål fläkt-påaccentuerats senare
buller såväl utomhus inomhus därför vanligt.ärsom

komma till med fläktbullerproblemetFör börrätta Boverketatt
bemyndigas inom för den pågående funktionskontrollenatt ramen av
ventilationsanläggningar för förbättra inomhusklimatet utvidga sinaatt
föreskrifter till omfatta kontrollmätningar ljudnivåer-ävenatt m.m. av

från ventilationsanläggningar utomhus.na
förbättra ljudisoleringen iEn bostäder hade varit föreslåväg att att

ljudkrav iskärpta Boverkets Byggregler. emellertidDet inteärnya
tidpunkt införa sådan generell skärpning minimikraven,rätt att en av

det utveckling förenklaeftersom pågår regelsystemetmot atten som
kringgärdar byggverksamheten. Minimikraven bör därför bibehållas

nuvarande nivå med det undantaget reglerna förpå bullret frånatt
husets installationer, särskilt ventilationsanläggningarnas buller
inomhus och utomhus skärps.

obligatoriskt ljudklassningssystem bör införas förEtt alla nya
bostäder, liksom för bostäder genomgår omfattandesom en mer
renovering eller ombyggnad. Svenska Elektriska Kommissionen har
påbörjat arbete med fram svensk standard för sådantett att ta etten

Klassningsstandarden innehåller klasser i5 dB, där4system. steg om
Byggreglernasden mellersta klassen minimikrav. De tvåmotsvarar

lägsta klasserna behövs för delar det befintliga bostadsbeståndet.av
Klassningen till obligatoriska,knyts stickprovsvisa kontrollmätningar.

Ljudklassningen bostäderna skall inkludera deras kvaliteter vadav
buller, särskilt trafikbullergäller och därmed fråganyttre om

fasadernas ljudisolering. Ljudklassningen kommer stimuleraatt en
teknikutveckling för fram byggnader med bättre ljudisoleringatt

bullernivåer.och lägre
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Merkostnaden för mycket god ljudisolering i välplaneraden en
nyproduktion ligger vid eller undernågot vad människor enligt
betalningsvillighetsstudieni genomsnitt beredda betala.är Det finnsatt
med andra 0rd marknad för bostäder med mycket god ljudisole-en en
ringsstandard. god ljudisoleringNär blir standard undantagänsnarare
finns det goda förutsättningar priset denna kvalitetshöj-påatt pressa
ning. Vad gäller merkostnaderna för ventilationssystem deärett tyst
betydligt lägre den genomsnittliga betalningsviljan.än Den rådande
avvägningen mellan ytstandard och ljudstandard i det befintliga
bostadsbeståndet inte korrekt.är Resurserna har utnyttjats ineffektivt
inom stelbent bostadsfinansieringssystem.ett

Fritiden blir allt bullrigare och spolierar områdentysta

Medan vi i arbetslivet kan trendbrott det gäller hörselskadornärettse
förhållandet inte lika positivt i frågaär bullriga fritidsaktiviteter.om

Uppmaningar försiktiga med hörselsinnet för inte drabbasatt attvara
hörselnedsättning blir äldrenär tycks inte avsedd effekt.av en man

förAnsvaret skydda sig för buller från olika fritidsaktiviteter ochatt
leksaker faller dessutom helt på den enskilde föräldrar.nästan eller
Buller påverkar inte bara omgivningen.utövaren stör ävenutan

industrialiseradeI vårt och allt motoriserade samhälle finns detmer
för nänniskormånga behov komma ifrån de bullrandeett attav
miljöerna för uppleva den livskvalitet förbunden medäratt som
stillhet och Förväntningarna också slippaär större bullerstör-attro.
ningar fritid.på Karaktären hos olika rekreations- och friluftsområden
varierar med naturförutsättningarna, befolknings- och bebyggelseför-
hållandena. I dessamånga områden förekommer i ökad utsträck-av
ning motoriserade och andra aktiviteter såväl landpå på vattnetsom

ioch luften. längre sikt finnsPå det risk för motoriseringen ochatt
samhällsutvecklingen spolierar möjligheterna för människormånga att
inom räckhåll ha områden inte alls eller bara i liten omfattningsom

bullerförorenade tekniksamhället.är av

Pop/rockkonserter m. m.

Föräldrar och myndigheter oroade de ljudnivåerär högaav som
förekommer i samband med modern musik, särskilt den framförsnär

diskotek och rockkonserter.på Denna för eventuella hörselskad-oro
effekterliga naturlig, betänker miljontalsär när ungdomarattman

årligen besöker denna musikaktivitet.typ av
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finns också uttalad förDet den utbredda användningenen oro av
bärspelare. Detta har inte kunnat bekräftas det förefallerutan som om
bärspelare inte innebär omedelbar risk for hörselnedsättningnågon hos
ungdomarna det ipå de allmänhet används, dvs.sätt under någonsom
timme/dag eller vecka vid ljudnivåer mellan 85 och 95 dBA.

Varken högtalarfabrikanter, musiker eller konsertarrangörer hakan
intressenågot deras produkter riskerar åsamka kundkretsen,att attav

musiklyssnarna,dvs. skador i viktigt sinnesorgan. Tvärtom bör detett
intresse för alla skaderiskerna elimine-ett gemensamt parter attvara

ras.
Wembley Stadion i London har införtPå bötesbelopp 15ettman av

000 dollar minut ljudnivåerna överstiger 90 dBA långt framper om
auditoriet.i Jag föreslår 100 dBAövre gräns mättatt en om som

ekvivalentnivå på publikplats för pop/rockkonserter, diskotek ochsätts
offentligt framförd musik.annan

typiskSkytte manlig företeelseen

tycks skillnadDet ganska mellan pojkar flickoroch närstorvara en
ljud.det gäller Pojkar förefaller benägna sig förutsättaattvara mer

ljudnivåer ihöga alla åldrar. Användningen skjutvapennästan bådeav
fritid och ipå samband med jakt, militärtjänst naturligtvisärosv.

mycket hos pojkar flickor i allmänhet. Likaså pojkarstörre än är mer
för impulsbuller från påsksmällare och knallpulverpistol. Detutsatta

forädiska med denna ljud vi aldrig kan lära höraärtyp att attav oss
starkt impulsljudhur grund den kortapå varaktigheten.ärett av

Jämfört med andra fritidsbuller det helt klart skytteakti-ärtyper attav
viteterna innebär betydligt risk för omedelbar ochstörreen en
bestående hörselnedsättning fortskridandeeller hörselnedsättning.en
Dessbättre tycks hörselskyddsanvändingen i militära sammanhang, i

ochhemvärnet på skjutbanor ha förbättrats under år.senare
Större delen skytteverksamheten vid skjutbanorna företas påav

kvällar och helger, då behovet tystnad och störningsrisken ärav som
Toleransnivån ofta lägre hos kringboendestörst. är nyin-ärsom

flyttade och hos dem förknippade med skytteverksamheten.ärsom
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särskildEn Bullerkommission planens genomförandegaranterar

detTrots positiva arbete pågår detnär gäller bullerfrågorna inomsom
olika sektorer såväl centralt lokalt återstår det mycket innansom
bullerfrågorna till fullo handlande.vårt förebyggandeDetgenomsyrat
och strategiska bullerbekämpningsarbete i olika planersom anges
innebär de goda intentionerna till åtgärder buller itrots att mot
konkurrens med andra angelägna miljöfrågor och med hänsyn till det
ekonomiska läget ofta får tillbaka.stå Den uppdelning det centralaav
myndighetsansvaret föreligger miljö-på och hälsoskyddsområdetsom

upphov till svårigheter det gäller fånär lokalt genomslag förattger
nationella prioriteringar liksom det gäller detnär centrala stödet till
den lokala verksamheten.

förverkligaFör ambitionerna långsiktigtnå godatt ochattom en
hållbar miljö krävs aktiv dialog mellan de olika aktörerna, såen att
det kan ske anpassning till möjligheter och behov och där formeren
för ömsesidiga åtaganden kan utvecklas.

En Bullerkommission bör därför inrättas. Dess arbete skall bedrivas
regeringen för fånära till stånd den samordning nödvändingäratt som

för minska bullret i samhälle.vårtatt

Forskning utbildningoch

Teknisk forskning

Såväl grundläggande tillämpad forskning behövs för lösaattsom mer
angelägna bullerproblem och tillvara möjligheterna minskata att
bullret inom olika samhällssektorer. Högskolan självbör för desvara

grundläggande delarna forskningen medan sektorsorganenmest ochav
näringslivet bör för tillämpad forskning och utvecklings-svara en mer
arbete.

förstärkningEn utbildning forskningoch vid de tekniska hög-av
skolorna nödvändig för förbättraär ämnesområdena buller ochatt
vibrationer och kraftigt tillskott till den långsiktiga grundforsk-ett
ningen behövs. Den intellektuella miljö skapas härigenomsom ger
förutsättningar sektorsfinansiärer och näringsliv kommer finnaatt att
samarbetet med högskolan intressant och den tillämpadeattmer
forskningen i utsträckningstörre kan bedrivas inom landet. Industrin
får härigenom samarbetspartner väl i klass med de forsk-störreen
ningsinstitutionernai utlandet, vilket bör stärka den svenska exportin-
dustrins konkurrenskraft.
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Ejfelaforskning

åtgärder buller detkostnadseffektivavidta ärkunnaFör stormotatt av
bullerstör-effekter. Samtidigtbullerskunskapvikt haatt somom

hälsoeffektema och demedvetenhetenocksåökat harningarna om
12WHOs kriteriedokumentökat.ekonomiska konsekvenserna somnr

effekternade direktareviderats. Förutomoch buller harhälsarör av
olycks-i form minskadbesparingarfrågan ställas vilkakanbuller av

industrin kansamhället och uppnåökad produktivitetochrisk genom
bullerbekämpning.effektivareen

tillsikt urholkasbullerområdet kommer påinomKompetensen att
har minskat underområdet realtforskningsmedlen tillföljd settattav

framskjutna inombibehålla sin platsSverige kunnaSkallår.senare
erforderliga medel kommerdet viktigtmiljömedicinenbl.a. är att

lång tid byggaförlorad baskompetenstill del. Enområdet tar att upp

igen.
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1 Uppdragets bakgrund och
genomförande

1 Uppdraget

Målet med miljöpolitiken skyddaär människors hälsa, bevara denatt
biologiska mångfalden, hushålla med densånaturresurser att ger en
långsiktigt hållbar utveckling. Försiktighetsprincipen skall vara en
viktig ledstjärna.

Buller den miljöfaktorär drabbar flest människor. Bullret ökarsom
också i samhället bl.a. intensivare trafik, bullrande arbets-genom
redskap, ökad ventilation och ökad användning motordrivnaav
verktyg, musikanläggningar med förstärkt musik och hushållsmaski-

dettaTrots har åtgärder bullerproblemen i utsträckningmotner. stor
hittills försummats. Riksdagen uttalade hösten 1990 samladatt en
handlingsplan buller skyndsamt borde föreläggas riksdagenmot bet.

l990/91:17JoU rskr. 27 och bet. JoU 1990/9l:30, rskr.
1990/91:338. En sådan plan skall innehålla bred analys och etten
åtgärdsprogram beträffande buller i arbets-, boende- och fritidsmiljöer.
I regeringsförklaringen hösten 1991 bl.a. buller skall ägnasattanges
ökad uppmärksamhet.

Handlingsplanen skall enligt direktiven dir. 1992:20 ha målsom
minska antalet bullerstörda människor. Planenatt skall dels vara

åtgärdsinriktad och i konkreta åtgärder med realistiskautmynna
möjligheter genomföras, dels innehålla förslag tillatt åtgärder av
förebyggande Direktiven fogas bilaga till1 betänkandet.art. som

Enligt direktiven skall trafikverkens mil jöanalyser såvitt bulleravser
möjligt hanteras i den samlade handlingsplanen, varvid utgångs-om

punkten skall de kostnadseffektiva åtgärderna skall vidtasatt mestvara
först. Ansvarsfördelningen mellan berörda viktigärparter en annan
faktor för komma till med bullerproblemenrätta inomatt trafikom-
rådet.

Kommunernas för den fysiska planeringen och dess ökandeansvar
betydelse i miljöpolitiken viktig förutsättningär för få till ståndatten
dels bullersanering, dels åtgärder förebyggande Resultaten frånart.av
utredningen M 1991:02 åtgärder buller i fjäll och skärgårdarmotom
skall utnyttjas i detta sammanhang.
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Det finns i dag mängd olika buller kantyperen av som vara
störande i bostäder.våra I uppdraget ingår därför föreslå åtgärderatt
för främja utvecklingen bostäder med tillfredsställandeatt av en
ljudisolering inom för det bostadsfmansieringssystemet.ramen nya

Viktiga inslag för minska ibullret vårt samhälle tillgången tilläratt
kompetenta akustiker. ringa intressetDet för bullerfrågorna har
naturligt också bidragit till såväl forskningen och utvecklings-attnog
arbetet undervisning inom området blivit eftersatt. Att redovisasom
behovet inom dessa områden beträffande akustik och bullerbekämp-
ning för klara samhällets och näringslivets försörjning medatt
akustikkunskap viktig del mittär uppdrag.en annan av

Utgångspunkten för förslagde jag lägga fram i samladattavser en
handlingsplan buller skall vad gäller påverkan näringslivetpåmot ta
sin utgångspunkt i den näringspolitiken inriktadär på medattnya som
generell ekonomisk politik och avregleringar förbättra företagandet i
Sverige. Förslagen skall dessutom konkurrensneutrala ochvara
tekniska handelshinder undvikas.

Förslagen skall kostnadsberäknas och till finansiering skallvägar
anvisas. uppdraget ingår ocksåI belysa de samhällsekonomiskaatt
intäkterna.

Med hänsyn till EES-avtalet och ansökan svenskt EG-med-ettom
lemsskap skall EG-aspekten beaktas vid inriktningen förslagenav
jfr dir. 1988:43 EG-aspekter iäven utredningsverksamheten. Enom
förteckning för utredningen aktuella EG-direktivöver har fogats som
bilaga till betänkandet.2

1.2 Uppläggningen utredningsarbetetav

Utredningsuppdraget mångfasetterat och berör rad olikaär områdenen
där bullerfrågan medanär verksamheternasnämnare arten gemensam
i övrigt skiljer sig högst väsentligt. Att arbeta med kommitté ien
traditionell mening med och sakkunniga har jag därförexperter
bedömt inte framkomlig i arbetet med handlingsplanen.väg Isom en
stället har jag valt ha seminarier kring frågorna Hälsa och buller,att
Vägtrafikbuller, Buller i arbetsmiljön och Flygbuller där antalett stort
företrädare för intresseområde har deltagit. Till dessa seminarierresp.
har antal underlagsrapporter tagits fram. Härutöver har antalett ett
konsulter inom DNV Ingemansson AB medverkat tekniskasom

inom berörda områden. Vidare har antal friståendeexperter ett
konsulter anlitats för speciella frågor.
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Rapport Utförts av

Medicinska synpunkter bullerproblempå Alf Axelsson, Sahlgrenska
bilaga 3 sjukhuset

Öhrström,Omgivningsbullers effekter på människor Evy Institutio-
bilaga 4 för Miljömedicin,nen

Göteborgs universitet

Talkommunikation i buller Stig Arlinger, Universite-
bilaga 5 i Linköpingtet

Buller och inlärning Staffan Hygge, Statens
bilaga 6 institut för byggnads-

forskning, Gävle

Priset på tystnad, enkåtstudie Tor Kihlman, Chalmersen om
Sveriges människors värdering Tekniska Högskola,av
bullerdämpande åtgärder Göteborg, Sören Wibe,
bilaga 7 Sveriges Lantbruksuniver-

sitet, Umeå, Siv M
Johansson,
Högskolan i Karlstad

Flygbullermått och krav på måtförhållanden Conny Larsson, Meteoro-
bilaga 8 logiska institutionen,

Uppsala universitet

Bullerexponerade i Sverige. Hur många är det Björn Wittmark,
egentligen En jämförelse mellan TBU, 1973 Wittmark Wilson AB
och Wittmark 1992
bilaga 9

Trafikbullerutveckling 1974 2010, Lars Avellan,-
historia och tekniska möjligheter Ecotraffic AB
bilaga 10

Åtgärder däck/vägbanebuller Ulfmot Sandberg, Statens
bilaga 11 väg- och trafikinstitut

Flygbullreti Sverige, underlagsrapport Sten Ljunggren,en
bilaga 12 DNV Ingemansson AB
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Åkerlöf,förslag handlingsprogram LeifSpårtrafikbuller, till
DNV Ingemansson ABbilaga 13

Landström,reglerna för industrins LarsSynpunkter på
omgivningsbullerstömingar DNV Ingemansson AB
bilaga 14

Åkerlöf,förslag till handlingsprogram LeifByggbuller,
DNV Ingemansson ABbilaga 15

bullret Elvhannnar,Tekniska aspekter på Hanssom
arbetsmiljöproblem DNV Ingemansson AB
bilaga 16

Kjellssonmilitära ñrsvaret. Ett JanneBuller i det
Försvarsstabentill utredningen Handlingsplanunderlag mot

buller bilaga 17

särskildai betänkandet och i sin helhet i deningår i valda delarRapporterna
och förslag tillunderlag till mina ställningstagandenbilagedelen. ocksåDe utgör

handlingsplanen.i den samladeåtgärder
och faktiska förhållanden harfå fördjupad kunskap problem, behovFör att om

och affärs-med företrädare för centrala myndigheterjag haft överläggningar
Vägverket,verk berörs uppdraget Socialstyrelsen,drivande såsomsom av

provningsan-Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, StatensBanverket, Luftfartsverket,
förvidare sammanträffat med företrädareNaturvårdsverket. harstalt, Jag

Fortifikationsförvaltningen Industriförbundet.ochförsvarsstaben samt
företrädare förhaft överläggningar med Kon-Utredningen har dessutom

och Miljömärkningsstyrelsen.cessionsnämnden för miljöskydd
plats i handlingsplanen. Medutbildningsfrågan intar centralForsknings- och en

till Miljö-löntagarfondmedlen har jag i skrivelser ochutskiftningenanledning av av
64/92 avgivit46/92 92-09-30 dnr92-06-13 dnr ochnaturresursdepartementet

deltagithar vidare iforskning inom bulleromrädet. Jagförslag till utökad
framtidaseminarium detsammanträden och NUTEK:sFordonsbullergruppens om

i 1993. Arbetsmiljöfonden ochbullerområdet januariforskningsbehovet inom
bullerforskningsområdetTransportforskningsberedningen andra finansiärer inomär

utvecklingforskning ochbidragit värdefulla synpunkter på behovetmed avsom
Byggforskningsrådet ocharbetsmiljöområden liksominom ochtransport-

Universitetet iInstitutionen för Miljömedicin vid Göteborg.
särskilt EGEG-aspekten får allt betydelse i utredningsarbetet, ärstörre som en

planer för EG:sbullerområdet. fâ del EG-kommissionensföregångare Förpå att av
1993 sammanträffatområdet har utredningen i junikommande arbete på det här

kärnkraftssäkerhetGeneraldirektorat med för miljö,företrädare för XImed ansvar
civilskydd.och
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Utredningen har initiativ sigpå följ ande betänkanden.över Avregleradeget yttrat
bostadsmarknad SOU 1992:47, Angående vattenskotrar SOU 1992:41,
Långsiktig miljöforskning SOU 1992:68 och departementspromemorior Regler

farliga farligaleksaker och livsmedelsimitationer, EG-anpassning till följdmot en
EES-avtalet Ds 1992:54, Märkning hushållsapparater EG-anpassningav av en-

till följd EES-avtalet 1992:48,Ds Förslag till byggproduktlag 1992:65Dsav
och Personlig skyddsutrustning på konsumentområdet EG-anpassning till följden-

EES-avtalet Ds 1992:64.av

1.3 Utredningar påverkat arbetetsom

Utredningen åtgärder buller i fiall och skärgårdarmotom
Mitt uppdrag omfattar bl.a. hur den fysiska planeringen skall kunna utnyttjasatt se
bättre i miljöpolitiken. Härvid skall de resultat utredningen buller i fjällsom om
och skärgårdar M 1991:02 kommer fram till i sitt arbete utnyttjas iäven detta
arbete. remissvarFörutom på utredningens delbetänkande Angående vattenskotrar
har jag haft fortlöpande kontakter med utredaren. Vi har samarbetat kring frågor

definition till tystnad liksom kringrätten vissa tekniska och andrasom en av
frågor. Jag kommer för mina förslag ha tilläven tystnadrätten grund-att som en
läggande förutsättning.

Miljäskyddskommittén
viktig förutsättningEn för samhälle erforderliga finnsreglerärett tystare att som
incitament till förebyggande åtgärder liksom möjligheter ingripa områdenpåattger

där det uppenbart bullret har störande eller skadlig effekt.är Miljöskydds-att en
kommittén M 1989:04 har i april 1993 överlämnat sitt samlade förslag till en
miljöbalk SOU 1993:27. miljöskyddskommitténsFlera förslag kommer attav
betydelse för bullerområdet. Förutom deäven överläggningar jag haft med
kommittén under utredningsarbetet kommenterar jag förslagen i de delar som
bullerbekämpningsarbetet kommer påverkas förslagen miljöbalken.iatt av

Utredningen kommunernas arbete för god livsmiljöom en
Att skapa god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling blipåär väg atten en en

huvuduppgifterna för den samlade kommunala verksamheten. En orsak till dettaav
varje fåttsamhällssektor har förär inom sitt område lösa ochatt ett attansvar

förebygga miljöstörningar. Samtidigt kommunerna brottas medattvet stora
ekonomiska svårigheter. Miljöproblemen har också ändrat karaktär och hänger
alltmer med det moderna samhällets struktur och med levnadsvanor.vårasamman
Härpå bullerområdet utmärkt exempel. innebärär Detta miljömål måsteett att
finnas i tidigtmed skede samhällsplaneringen och kommunerna måsteett attav
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förverka miljöanpassat levnadssätt bland allmänheten. I de överläggningarett mer
jag haft med den särskilde utredaren hur kommunernas miljöarbete skall kunnasom

förbättras har han pekat områdenpå några har betydelse för hand-ävensom
lingsplanen buller. Hit denhör bristande samordningen de nationellamot av
myndigheternas styrning det lokala tillsynsarbetet, miljöaspektens styvmoderligaav
behandling det gäller tilldelningnär och behovet forskning ochav resurser av
utveckling på lokal nivå. betänkandetäven I Kommunerna miljönoch SOU
1993: 19 har utredningen visat brister inompå bullerområdet jag kommenterarsom
i berörda avsnitt.

Utredningen för plan- och bygglagenöversynen av
minaI direktiv intar samhällsplaneringens central ställning förebyggandei deten

arbetet buller. Tysta bostäder kravär på god bostad framstårmot ett en som som
allt viktigare kvalitetsaspekt vid byggandet bostäder. Vägledande ien av nya

översynsarbetet plan- och bygglagen skall enligt direktiven dir. 1992: 104av vara
lagstiftningen bör skapa förutsättningar för teknisk utveckling, ökad miljöhänsynatt

och effektiv konkurrens. Förslagen skall inriktas öka miljöhänsynen ipå atten
planeringsarbetet, stärka medborgarinflytandet, avreglering förenkladoch
lagstiftning. Utredningen skall redovisas i och avslutad den 31etapper senastvara

1994.mars
Jag har för sekretariatet redovisat huvuddragen i de förslag läggerjag fram i

handlingsplanen. Vi har därvid kunnat konstatera det inte råder någraatt
motstridiga synpunkter mellan de båda utredningarna.

1.4 Betänkandets uppläggning

Betänkandet upplagt följandepå I kapitel 2 redovisar jag bullerär sätt. som
miljöfaktor och effekterdess hälsa liksompå vår mitt förslag till vad är attsom
betrakta miljögod bullersynpunkt.som ur

Kapitel 3 innehåller redogörelse utgångspunkterna för mina ställnings-överen
och förslagtaganden i handlingsplanen. I kapitel redovisar jag de närings-samma

och handelspolitiska förhållanden har betydelse härför. Principerna i densom
ekonomiska teorin vad gäller de samhällsekonomiska intäkterna ingår också.

till kortsiktigaFörslag såväl långsiktiga åtgärder det gäller kommanär attsom
till med buller från trañksektorn behandlar jag irätta kapitel vill här särskilt4. Jag
peka förslagpå de till riktvärden för buller från de olika transportslagen som
innebär viss skärpning dettapå område.en

Mina ställningstaganden och förslag till hur åtgärder buller i den miljönmot yttre
industribuller, buller från byggarbetsplatser vindkraftverkoch frånexternt tarsom

jag i kapitel och5 det gäller bullerproblemet inär arbetsmiljön i kapitel 6.upp
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Tystare produkter kan bli konkurrensfördel för den svenska industrin, bl.a.en
i det framtida EG-samarbetet. Hur detta kan ske redovisar jag i kapitel där jag
också angelägna områden buller från leksaker,tar gräsklippare Jagupp som m.m.
lämnar här också förslag till miljömärkning pekarett produkter ären utsom som

på marknaden.tystast
I bostadsmiljön buller frånär våra och allehanda tekniskagrannar apparater som

ingår i modernt hushåll problem till följdett ljudisoleringenett stort i dagensattav
bostäder inte till denna utveckling. Med hänsynanpassats till avregleringen på
bostadsmarknaden föreslår jag i kapitel 8 bl.a. ljudklassningssystem förett
bostäder.

Den ostörda miljön vi behöver ñr rekreation och friluftsliv blir allten mer
knapp I kapitel 9 lämnar jag förslag till hur buller från olika fritids-resurs.
aktiviteter skall kunna minska.

Försvarsmakten intar särställning det gäller buller.när Det händer under-en
stundom vissa krav på försvarsmakten från civilaatt myndigheters sida i fråga om
miljön kan vålla problem. Jag dessa frågor i kapitel 10.tar upp

Slutligen lämnar jag i kapitel ll förslag till hur planen skall kunna genomföras
och i kapitlet 12 lämnar jag förslag till utvidgad utbildning och forskning fören att
möta såväl näringslivets myndigheters framtida kompetensbehov inomsom
akustikområdet.
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2 Antalet bullerexponerade människor

skall minska

Mina bedömningar och förslag i sammanfattning

Buller den miljöfaktorär berör alla människor.nästan Ickesom
önskvärt ljud definieras buller och har många effekter påsom
hälsan. Hörselorganet kan helt eller delvis förstöras på ett
irreparabelt Buller kansätt. samtalsstörande och sömnstörandevara
ock påverka dagligavårt liv. Huvudsakliga störkällor vägtrafik,är
tågtrafik, flygtrafik och industrier. Därutöver är många störda på
grund dålig ljudisolering i bostäderna och på grundav en attav

finnsdet bullerstörda fritidsmiljöer m.m.
Gränsvärdet 55 dBA dygnsnivå, frifältsvärde, som anges som en

god miljö ungefär 10 15 % starkt störda. Hand-motsvarar -
lingsplanen siktar till

lång sikt eliminerapå risken för hörselskada i arbetetatt annat-
olyckshändelseän genom

eliminera risken för fritidssysselsättningar skadaatt att genom-
hörseln

under 10-årsperiod väsentligt förbättra situationen för deatt en-
300 000 i sitt boende i dag exponerade förärca personer som

65Leq dBA från vägtrafiken
skapa god miljö bullersynpunkt på bostadsbyggnadersatt ur-

"tysta" sida
inom IO-årsperiod tillgängligt relativt antalatt ett storten-

ljudklassade bostäder på marknaden och människor in-ge
formation bostäders bullerförhållandenom

slå vakt de miljöerna inteoch skaffa fleratt tystaom oss ur-
bullersynpunkt dåliga miljöer vi redan har.än

Bullernivån i arbetsmiljön måste under L 75 dBA för att
varaegethörselskaderisken skall noll och bör långsiktiga måletvara

för bullerbekämpning.
En god ljudnivå ligger 40på L till i45 dBA i dentätort

miljön definieras miljögod medan 55 dBA får karaktäriserasyttre
acceptabel nivå.som en
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2.1 Vad bullerär

2.1.1 Buller miljöfaktorsom

"Plågsammast alla föroreningar emellertid bullret,är denav
moderna teknologins tillmorgongåva märmiskan. Den fylltsom
sina med vindarnasöron växlande musik lär knappast kunna
föreställa sig det ständiga motorlarm, följer storstadsbon påsom

arbetsplatsen,på i hemmet sönder hörselnervergatan, trasarsom
och skapar snarande kvävningskänsla."en

Så skriver Rolf Edberg i "Brev till Columbus" från 1973.år För-
fattaren beskriver hur bullret allestädesär närvarande och placerar det
högst listanpå industrisamhälletsöver föroreningar. Det ocksåär där

bullret återfinns i antal sociologiska studier olikaett stortsom av
miljöfaktorers störningsgrad. Det gällamå undersökningar av
arbetsmiljö i verkstäder eller kontor eller boendemiljö. hastigtEtt
ökande bullerproblem det hörselskadandeär fritidsbullret. harDetta
medfört allt fler ungdomar löper risk få obotligaatt attnumera
hörselskador. ochEtt ljud det skönt lyssnaär till förattsamma som

kan samtidigt starkt störande för och upplevasen person vara en annan
buller. Hur tolkar och upplever ljud beror situationen.påettsom man

Det fråga komplexär behandlingsprocess, vilket görom en att
sambandet mellan ljudstyrka och de reaktioner ljudet upphov tillger
inte alltid entydiga.är

Icke önskvärt ljud definieras buller och har många effekter påsom
hälsan. Buller miljöfaktor har rad unika egenskaper. Desssom en
negativa effekter vitt skildaär slag. Kraftigt buller kan helt ellerav
delvis förstöra hörselorganet irreparabeltpå Buller kansätt. vara

Ävensamtalsstörande och sömnstörande och påverka dagligavårt liv.
mycket buller kan psykologiskt störande. lederDetta tillsvagt attvara
de gränsvärden för långvarig exponeringsätts för buller i olikasom
sammanhang skiljer sig med faktor miljon. Det finnsmestsom en en
inte miljöfaktornågon har tillnärmelsevis likaettannan stortsom

mellan gränsvärdena beroende på omständigheterna. Gällandespann
värden ligger också vid hög risk- eller störningsnivå, vi ien som
andra sammanhang knappast skulle acceptera.

Bullret i samhället ökar intensivarebl.a. trafik, ökad ventila-genom
tion, och ökad användning maskinella verktyg, musikanläggningarav
med förstärkt musik och hushållsmaskiner. Bullret finns också där

inte tänker dess effekter,på hos vissa leksaker och vissat.ex.man
nöjesartiklar används vid olika festligheter. Det sprider sig tillsom
platser där det inte funnits tidigare, bl.a. vägdragningargenom nya
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järnvägslinjer föroch snabbtåg. konsekvensEn månganya av
fritidsaktiviteter det buller användningen olika trädgårds-är som av

fallskärmshoppning,redskap, modelltlyg förorsakar. Buller äretc. en
global miljöförorening med långtidseffekter. Nästan alla maskiner

buller. Vi har således lika bullerkällornära mångaavger nog som
maskiner och därmed miljontals miljontalsoch åter diffusa bullerut-
släpp. Hörselskada buller obotlig och bullrande maskinerärgenom
och andra anordningar buller kommer inte försvinnaattsom avger
inom överskådlig framtid.en

Buller således miljöfaktor i form berörär någon allanästanen som
människor. Trots detta har bullerfrågoma kommit i skymundan i den
pågående miljödebatten såväl internationellt nationellt. Dettasom
hänger bl.a. med bullerfaktorns speciella egenskaper och medsamman

det ofta inte finns direktkontakt mellan producenternågonatt av
utrustningbullrande och dem för bullret.som exponeras

tycks inte beståendeNaturen någon skada buller. Bullretta av
ögonblicket efterupphör det den enskilda maskinen stängtsatt av -

ingen räknar väl med alla maskiner skall föratt stoppas gott,men
ökar oupphörligt antalet bullrande maskiner. Man dör intetvärtom av

buller buller kan framkalla och mångas liv förstörsstressmen-
indirektdärmed den ohälsa blir följden ständigtgenom som av en

förstörd stillhetstörd och i hemmet orsakad otillräcklignattsömn av
ljudisolering, trañkbuller olika slag, Buller kan maskeraetc.av
varningsrop varningssignaler ochoch därmed bidra till olyckor.

till isoleringBullerskadad hörsel leder social och lidande. Menstort
buller sig för svårgripbart.många så Det låter sig inte lika lättter som

del andra föroreningar samlas och oskadliggöras. Rökenen upp ur
skorstenarna tolkas inte längre tecken framstegpåettsom men
fortfarande buller för tecken verksamhet och kraft.många påär

Målsättningen trafikens miljö- och hälsofarliga effekter skallär att
begränsas kraftigt till början 2000-talet. ankommerDet påav
myndigheterna inom sektor bevaka åtgärder insättsatt att motresp.
bullerproblemen arbeta vidare för förebygga och begränsaatt attsamt
bullerstörningar. miljömål riksdagen fastDet lagt för buller är attsom

minskadet i bör så det kommer ligga under Naturvårds-tätorter att att
verkets nuvarande riktlinjer. innebär bl.a. för planeringDet att av
områden med bostäder trañkleder gäller 55 dBA ekvivalentnära
ljudnivå utomhus och 30 dBA inomhus riktvärden. maximalaFörsom
ljudnivåer i förslaghar Naturvårdsverket till allmänna riktlinjer för

BRÅDi vägtrafikenbuller maximalnivån dBA inte bör45ansett att
överskridas i nattetid. För flygbuller verket 70 dBAsovrum anger
maximal ljudnivå utomhus riktvärde. vidDetta motsvararsom en
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normal ljudisolering inomhusnivå på 45 dBA jfr 1990/91 :90,en prop.
1990/9l:JoUbet. 30, rskr. 338.

2.1.2 Bullrets egenskaper m.m.

Mätetal bulleromrddetinom
Buller definieras icke önskat ljud. Ljud fysikalisktutgörssom av

eller mindre snabba och samtidigt eller mindre kraftigamer mer
tryckvariationer i luften. Variationssnabbheten beskrivs med begreppet
spektrum eller frekvensinnehåll och variationernas storlek med
begreppet ljudtrycksnivå. Upplevelsemässigt ljudtrycksnivånär
kopplad till ljudets styrka och frekvensen till dess tonhöjd.

vanligasteDe begreppen sammanställda iär följandepå sida.ruta
innehållerBuller ljudregel med frekvensermånga samtidigt ochsom

frekvensinnehållet kan sträcka sig över mycket område.ett stort
Vanligt förekommande buller kan ha konstant styrka, tluktue-vara

rande, intermittent eller impulsartat. Det kan innehålla toner.rena
Impulser och medför regel ökad störverkan. olikaItonerrena som
föreskrifter hänsyn till detta skärpa gränsvärdettar attman genom
med dB5 eller impulser förekommer i bullret.tonerom rena
Mätetalet ekvivalentnivån i dBA mycketär förenklat sättett att
beskriva verkliga bullersituationer. Bedömningar hörselskaderiskav
och störning baserade ekvivalentnivånpå approximativa.är

Samhällsbuller bedöms i allmänhet störande detvara mer om
inträffar nattetid det inträffar under dagtid.än Det upphov tillom ger
fysiologiska effekter vid lägre nivåer under Kvantitativtsömn. uttrycks
detta vanligen bullerhändelse på lika störandeäratt nattensom en som
10 lika kraftiga händelser på dagen. Det innebär natthändelsernaatt

10 dB högre vikt. SverigeI liksom i vissa andra länderges en ges
därutöver i flera sammanhang kvällsbuller 5 dB högre vikt än
dagbuller. Hänsyn till detta kan lägre tillåtet buller nattetidtas genom
och kvällstid. Det kan också s.k.göras dygnsvägd ekviva-genom en
lentnivå. FBN och Ldn exempel på detta.är Jag återkommer med en

redogörelse vägningarnanärmare underöver bullerkälla.resp.
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bullerområdetinomBegrepp

önskat ljudIckeBuller
användsbåde styrkemåttlogaritmiskt måttdB EttbetecknadDecibel, somsom

dämpningsmåttisolerings- elleroch som
för i situationutsättsbullerDetExponering enpersonen

i dB relativtbullrets styrka. MitsEtt mått påLjudtryckmivd,
mikropascal20referensnivånbetecknad

sekund. Mäts i Hz benz.Antalet svängningarFrekvens per
mellan 20 ochljud har frekvenserHörbart ca ca

Hz20 000
Spektrat ofta i oktavbandfrekvensinnehåll.BullretsSpelarum ges

oktavbandeller tredjedels
låga,domineras hörbaraBuller spektrumbullerLágfrekvent av menvars

frekvenser
hörbara frekvensområdetunder detfrekvenserLjud medInfraljud

hörbara frekvensområdetdetfrekvenser överLjud medUltraljud
fysikaliska skall efterliknaHörselanpassade måttljudnivå,Vägd nivå, som

frekvenser.känslighet för lågahörselns sämreoch LCLA frekvensemade lägre dämpasDetta sker attgenom
har s.k.instrumentetrelativt de högre.

användavägningsñltrenfrekvensvågningsfilter. De mest
A-vägd ljudnivåC-filtren med vilka mäterochär A- man

I ofta nivåer iC-vägd båda i dB.LCL textenresp.A
dBC.dBA resp.

från.till ochoavbrutet slårinte håller påBullerbuller utanImermittent som
avgivnautstrålade eller bullerbullerkällasEnEmission

plats från störkällastördnårbullerDetImmission enensom
effektbasisA-vâgd, påregelMedelljudnivå,Ekvivalenmivd, avsom

S-timmarsvärde typiskoftabuller.varierande AngesLAMLeq somresp.
och 24-tinunarsvärdearbetsplatsbullerförarbetsdag som

vägtrafikbullerförhelt dygn
impulsartatförbullervärdeavlästaHögstaToppvärde

iLjudnivåmätaren läge Fastarbetsplatsbuller.
trafikbuller.medsambandAnvänds iMaximalnivâ

ochKvällsbuller 5 dBekvivalentnivå.Dygnsvägdlygbullernivá, FBNF ges
dagbuller. FBN användsvikt ändB störrenattbuller 10

trafikf.n. genomsnittligbaseras påflygplatser. Denkring
årsbasis

reflekterandeinverkanutomhusLjudnivåvärderifä ItsF utan av
oftaFrifáltsvärdet användsliknande.byggnader och som

infallande Iljud.approximerarochimmissionsmátt
verklig nivå framförfall dB lägre äntypiska 3 4 en-

byggnad
störreNattbuller 10 dBekvivalentnivå.Dygnsvägd ges

används i deldygnet. Ldnövrigt underbuller ivikt än en
beskriva samhällsbullerförbl.a. USAländer, att
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För bedöma bullrets hörselskadandeatt störande verkanresp.
beaktas ibland bullertopparnas höjd och antal. Detta utgör ett
komplement till bedömningen baserad på ekvivalentnivån. Hörselskad-
ligheten hos impulsljud bedöms efter bullrets toppvärde enligt en
internationellt standardiserad metod ljudnivåmätare i läge dBC peak.
Störningsbedömningen görs på något annorlunda ljudnivåmäta-ett sätt

i läge dBA fast. Detta kallas fortsättningsvis Lre och i detta fallAm
saknas entydig definition hur detta värde skall bestämmas.en av

Miljöstörande verksamheter kan åläggas för hur mycketansvar
buller får stråla till omgivningen för medut valda skyddsav-som att
stånd det buller träffar bostäder inte skall bli för högt.som m.m.
Bullret i immissionspunkt byggs emellertid kom-en upp som en
bination det infallande ljudet och eventuella reflexer byggnaderav mot
och liknande immissionspunkten.nära Immissionsvärden uttrycks
därför ofta s.k. frifáltsvärden väsentligen detsammaärsom som som
nivån det infallandepå bullret. Frifáltsvärdet kan ofta inte direktmätas

erhålls korrektionutan mätvärdet. Sättet utföragenom en av att
korrektionen beskrivs i de mätanvisningar myndigheterna utfärdar.

Krav på minskad bulleravgivning kan exempelen på hurettses som
tekniska produkter skall fylla allt fler krav på miljövänlighet. Detta
innebär generellt produkternas teknikinnehållatt ökas. Konstruktions-
arbetet kräver allt insatserstörre kunskap. Det är mycket ringaav en
del maskinens effekt strålar i form buller.av Förutsom av en
jetmotor till jumbojet detär miljondel effekten bliren ca en av som
buller, typiskt värde denpå s.k. akustiskaett verkningsgraden.

Bullerminskningskraven kommer i påtaglig konflikt med samtidiga
önskemål ökad hastighet och minskad materialåtgång minskadom
vikt. En maskins bulleravgivning ökar regel kraftigt medsom
varvtalet. Beroende på maskinens alstrasätt buller ökar bullretatt upp
till 256 gånger 24 dB varvtalet fördubblas. Lätta konstruktio-om

släpper igenom buller änner tunga.mer
Det lättareär göra snabbare maskinatt än Det krävertystare.en en

mindre ingenjörskompetens för väsentligt öka maskinsatt varvtalen
förän reducera dess bulleralstring medatt fånågra dB. Detta förklarar
bullret hela tiden tenderaratt öka. Det kräver extraordinära insatseratt

för långsiktigt sänka bullret,att det inteär omöjligt.men
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perspektivinternationelltiBuller2.1.3 ett

WHO
uppmärksammatsedan längeWHO harVärldshälsoorganisationen

imiljönden allmännasåväl ihälsoproblembuller somettsom
År organisationensled iWHO1980arbetsmiljön. ettsomgav

dokumenthälsanmiljöeffekter påför olikakriteriaprogram ut ett som
Noise".12Criteria"Environmental Healthbullerkriterier förrör on

bullereffektersåvittlcunskapslägetredovisardokumentDetta avavser
1978.tillområdet fram årgjorts inomundersökningarbaserad på som

hörselskador,hälsorisker såsomvärderinginnehåller ävenDet aven
ochtalkommunikationeffekter påhälsoeffekter, sömn,specifikaicke

störningsupplevelse tillvälbefinnandet ochdet allmännaarbete samt
börbullernivåervilkaocksådokumentetbuller. Iföljd somangesav

anvisningarliksomeffekterdessa olikaundvikaföreftersträvas omatt
buller-förForskningsbehovetkan minskas.bullerexponeringenhur

12.jfr kap.ocksåredovisas ävenproblematiken
WHO underförinomharinternationellaEn experter ramengrupp

Lindvall,Berglund och TomasBirgittaprofessorernaledning av
kriteriedokument.1980uppdatering årsmedStockholm, arbetat aven

arbetetsundersynpunkter härpålämnatillfällehaftharJag att
förgränsvärdenolikasåvittRekommendationemabedrivande. avser

2.3.2.avsnittföreslår imed dem jagvälbullernivåer överensstämmer
bullerskonferensvidslutjusteraskommerDokumentet att omen

i Frankrike.juli 1993hålls ihälsaneffekter på som
Naturvårdsverket kommerTrañksektionen påuppgift frånEnligt

bullerområdet.gällerdetsitt arbetekoordinera näroch EGWHO att
erfarenheterpositivamycketredansida harEG:sFrån avman

luftkvalitetsriktlinjer.WHO:sdet gällersamarbetet när

OECD
alltsedanOECD harsamarbetsorganisationvästliga ländernasDe

ekonomi.miljö ochaktiviteterbedrivit på1970-taletbörjan tematav
dagskiftat karaktär. ImiljövårdsarbeteOECD:sharloppUnder årens

styrmedelekonomiskaoch andraavgifterkringfrågornakoncentreras
särskildaolika ämnenmiljöstatistik, t.ex.miljöpolitiken,i samt som

miljö.ochtransporter
rekommendationer årenblev tvåbullerområdetinsatser påInledande

minskatstrategi förochåtgärderförebyggande19781974 och enom
konferensblevOECD:s arbeteiviktigtEtti samhället.buller steg en

rådde enighetdennaVidbullerproblemen. att1980i maj nyaomom
innehöllbeslutadesriktlinjernödvändiga. Nyaangreppssätt somvar
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tänkbara åtgärder i medlemsländerna i kampen det alltmermot
växande bullret. Särskilt viktigt minska bulleremissionernaatt frånvar
fordonen. Med hänsyn till allt fler människoratt för högaexponeras
och sannolikt skadliga bullernivåer, i första hand från den ökande
vägtrafiken, har flera initiativ tagits på bullerområdet. OECD har
fortlöpande i olika undersökningar och Iänderöversikter följt upp
utvecklingen under l980-talet.

OECD:s miljökommitté 30 36 dBA ekvivalentatt ljudnivåanser -
kan betecknas god miljökvalitet i bostäder medan 45 dBAsom anges

maximal ljudnivå för Dessa nivåersom har sedan blivitsovrum.
vägledande bl.a. i Sverige vid utformningen allmänna riktlinjer förav
olika verksamheter.

År 1991 presenterade OECD studie länders bulleråtgärderen av sex
"Fighting Noise in the 1990s". Rapporten nedslående bild införger en
l990-talet detnär gäller bullerfrågomas hantering på det nationella
planet. Den konstaterar mycket återstår föratt utveckla och stärkaatt
bullerområdet förutsatt det fortfarande skall betraktasatt viktigsom en
miljöfråga. För förbättra den akustiska miljönatt föreslås i rapporten
följande åtgärder:

Utveckla sammanhängande nationell strategien-
Samordna åtgärderna mellan nationella, regionala och lokala-
myndigheter
Ställa erforderliga till förfogande för åtgärderresurser att-
effektivt skall kunna genomföras
Övervaka förslagen genomförsatt-
Sprida kännedom ekonomiska och icke ekonomiska incitamentom-
Vidta kraftfulla åtgärder för ändra allmänhetensatt och besluts--
fattarnas beteende
Integrera buller vid utvecklingen transportpolitik ochav trans--
portsystem
I långsiktigt perspektiv införaett strängare emissionsgränser för-
de bullrigaste fordonen

Bullerbekámpning inom EG
Hittills har EG:s bullerbekämpningsprogram koncentrerats till att
bekämpa buller vid själva källan och i relation till harmonisering av
krav för olika enskilda produkter. Det råder dock inte något tvivel om

EG framöver kommeratt sigägna bullerbekämpningatt bredpå
front.

Det första redan i mittensteget på l980-talettogs direktivetgenom
86/188/EEG skydd för arbetstagare bl.a. buller, därom mot genom
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1992decemberEG-kommissionen iCOM/92/560 frånförslag enett
ñrestående.skärpningytterligare är

buller från92/97/EEGdirektiv1992höstenEG har omgenom
i förstafrån bilarbullerkraven påmotorfordon skärpt attstegett

kraft denträda iskallBestämmelsernavägtrafikbullret.minska
1996.oktober1

1993periodenomfattarmiljöhandlingsprogramfemteEG:sI som -
denmiljöeffekternaredovisari Grönbokentankarna2000 har avsom

bullerpekas påföljts Därtätortsmiljön,marknaden attinre upp.om
%där 75tätortsområdena,imiljöproblemende störstaär avett av

bullemivånförväntasdet kanoch därbefolkning borEG:shela att
gemenskapsnivå.åtgärder påvidtasdet intestiger framöver, om

förbefolkningEG:s16 % äranförs än utsattaDessutom att avmer
ochhuvudsakliga källor är väg-dBA,65bullernivåer på över vars

oacceptabelmedförbullemivåsådanluftfartstrafiken. Eftersom enen
föråtgärderEG-nivå vidtasdet påiföreslåshälsorisk, programmet att

förskall utsättassituation. Inte någondennaförbättra enatt person
hälsorisk.innebärbullernivå ensom

firgränsvärdendirektivförslag föraviseratharKommissionen ett
Kommissionenspekas påkanflygplatser. Därutöverkringbuller

imiljönGrönboken tätortibuller Ibl.a. tätort.övervakning omav
allabesvärandedenbullerEN är12902EUR mestatt avanges

kommande årensdeochmiljöföroreningarförekommande att
bullerproblemetförvärrakommertrafikökning i tätorterna att

ytterligare.
genomföra1993 beslutati majdärförKommissionen har att en

tillförslaginom EGbullerpolitiksammanhängande att ett engenom
bullerförmiljökvalitetsnormerinnehållaskallbl.a.handlingsplan som
1994.föreligga vårenimmissionsvärden skallochsektorerolikainom

ochindustri-,förmellansamverkanskall ske i transport-Arbetet
alltmertill denMed hänsyndirektorat.ansvarigakonsumentområden

skall fattas påbeslutsubsidiaritetsprincipen, dvs.förhärskande att
handlingsplanen över-medsyftetmöjliga nivå, är attlägsta ange

med-enskildatill deöverlåtermedanmål för bullergripande man
mål.dessaför nåvidta åtgärderlemsländerna attatt

förslagvi för deredogjordejuni 1993besök iutredningensVid som
buller.handlingsplanensvenskafram i denläggas motkommer att

ochomfattningbullerfrågornaspå naturHärvid framkom synsättetatt
möjligheternaocksåVi överens attatt genomgemensamt. omvarvar

frånbullretminskafordonenåtgärder påbullerreducerandefortsatta
ochtrañksaneringarinriktas påutsträckning måsteitrafiken stor

sidaKommissionensdäck/vägbanebullret. Frånåtgärder manvarmot
hand-svenskadenfå delangelägenmycketdärför snarastatt av
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lingsplanen buller för hamot grund föratt det arbetetsom medegna
sådan plan.en

Behovet fd buller denpd internationellaattav dagordningen
Miljöarbetet blir alltmer internationellt. Många utsläppen till luftav
och sprids långavatten sträckor och flera våra miljöstörningarav
beror på utsläpp i andra länder. Produktionens miljöeffekter förstoras

gränslösa marknaderatt förgenom skapas. Såväl globalavaror som
lokala miljöproblem har i allt väsentligt kommit handlaatt om en
hushållning med ochnaturresurser minska denatt spridningenstora
och upplagringen miljöfarliga ämnen, främstav giftiga metaller och
stabila organiska ämnen uppkommersom producerar,attgenom man
konsumerar och siggör med olika slag. Siktetav inställtvaror ärav
på hållbar utveckling försökeren dagensmötasom anspråk utan att
begränsa eller inskränka möjligheterna framtidensmötaatt behov.
Buller har härvid kommit i skymundan. Vid konferensen miljö ochom
utveckling FN anordnade i Rio de Janeirosom 1992 fanns inte buller
med på dagordningen.

Trots buller inte uppfattasatt livshotande påsom sättsamma som
andra miljöstörningar betyder det mycket för vår hälsa och möjlig-
heten till god livskvalitet. Det finns i dag inteen någon heltäckande
svensk undersökning visar hur den enskilde prioriterarsom bullret mot
andra miljöaspekteryttre väl några utländska sådana.men Under-
sökningar i bl.a. Frankrike 1986, Japan 1985 och Polen 1989
visar framgår nedan bullretsom uppfattasatt den främstasom
föroreningen miljön.av

Japan Frankrike
1985 1986

buller 36,6 79,2 %
luftföroreningar 18,3 7,7 %
vattenföroreningar 14,7 -vibrationer 5,2-
osäkerhet insecurity 7,9 %-
intensiv lukt 24,6 -

Källa: Hiraoka, M. Japan l985; Lambert M., Maurin M., Boscher E.,
Lebart L., Frankrike 1986
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Även vilketi på sätt,bullret hamnat1989 harPolen åri topp samma
ochPolens svåramed tanke påförvånandeförefalla vatten-kan

bullretihågdock kommaskallluftföroreningsproblem. Man att
förklaravilket kanimmissioner,andrai hemmet ängenerellt stör mer

Institute,ResearchBuildingSadowski,Jerzyprioriteringarna
Polen.Warsaw,

deviktigt därförbullret inte såärmissuppfattning är attEn att
miljöfaktorerandraförhållande tillikonsekvensernanegativa

viktigalångtidseffekterna ärkällan medanslårförsvinner när man av
missförståndluftföroreningarna. Ettochförexempelvis annatvatten -

inte någonharpåståendetOfta hörs ännuhälsoeffekterna.gäller att
visarkonsekvenserpåtagligabuller harbuller". Att"litedött enav

under-19936 majArbetsmiljö nrtidningenartikel i storom en
visarriksförbund i StockholmHörselskadadesutfördsökning somav

förnedradoch påsig kränkthörselskadad kännerfemteatt var
liv. Tillsittförsöktupprepade gångerhararbetsplatsen. Många ta

exempelvis högtläkemedelkonsumtionenkommer motdetta att av
bullerbelastning.ökandemedpåtagligtstigeroch magsårblodtryck en

in-denbuller påföraåterigen ävenTiden är att uppmogennu
harmiljöfaktorernegativadagordningenternationella över som

internationelladärför iSverige börhälsan.återverkningar på samman-
miljöhotblandrättmätiga platssinbuller fårförverkahang somatt

beaktas.måste

handlingsplanenmedMålsättningen2.1.4

samhälletminska bullret iAtt
åtgärderförslag tillomfattadirektivenenligtskallHandlingsplanen

bullerminskningutbildningsbehov rörochforsknings-och somange
fritidsmiljö.boendemiljö ocharbetsmiljö,bullermiljö,vid källan, yttre

områdenaochbullerområdet. Inomhelai ettdvs. vart avstort sett
reduceraföråtgärderandratekniska ochdelsbehovföreligger attav

skade-effekter ellerbullretsavseendebedömningsgrunderdelsbullret,
förbättringmarginell äruppnå änstörningsrisker. Föroch att enmer

Buller-nivåer.områden ochmångagripa in pånödvändigtdet att
långsiktigt ochoch krävervittomspännandesåledes ettproblemet är

hanterbarapåtagliga och lättdeMångabrett angreppssätt. mestav
medföromfattning. Dettabetydandeireduceratsharbullerproblemen

ambitionsnivåvid höjdkomplexblirbullerbekämpningen enatt mer
fallmångaskall lösas. Iproblemsvårdefinieradedåoch/eller mer

minska bullret,skulle kunnaåtgärderbilligaochdet enklafinns som
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de införs inte på grund ointresse eller bristandemen insikt. Dettaav
gäller bl.a. inom småindustrin.

I 1990/91:90 En god livsmiljöprop. regeringenom angav som
mål för buller arbetet i alla instanser böratt inriktas på nå ned tillatt
sådana ljudnivåer kan betecknas god miljökvalitet.som Enligtsom en
regeringen ankommer det på myndigheterna inom sektor attresp.
bevaka åtgärder insätts bullerproblemenatt mot arbeta vidaresamt att
för förebygga och begränsa bullerstörningar.att

God miljö
Vad är god miljö Frågan har inte något generellten uttryckt isvar
dB, därför vad är god miljöatt varierar efter omständig-som en
heterna. God miljö bör det basala målet för inte få någravara att
negativa effekter buller. Därifrån kan sedan tvingas tillav man avsteg.
Det dockär viktigt definiera den goda miljönatt först bedömautan att
vad teknisktär och ekonomiskt rimligt. Vi kansom ändå tvingas

buller vadacceptera än god miljö.mer Kompro-motsom svarar en
misser kan nödvändiga det gäller klargöra detvara frågaatt ärmen att

sådana. Tanken kan ledas fel i beslutssituationerom med detannars
resultatet människor i onödanatt förutsätts det lidande skadadsom en
hörsel innebär eller inte tillräckligtatt ambitiöst försökerman
åstadkomma eller bevara miljöer i samhälletysta och Ennatur.
kompromisslösning bör redovisa de värderingar lett fram tillsom
ställningstagandet i den enskilda situationen.

Arbetsplatsen bör självklart riskfri för hörseln.vara
Den goda bostaden iäven tätorten de flesta bor där börav oss- -

sådan det möjligtär föratt fönsteröppetvara att riskerasova utan att
bli störd i sinatt sömn trafikbuller. För väckning finnsav en

jämförelsevis mycket tillvänjning och avsaknadenstor uppvaknan-av
den innebär inte ostörd Omsömn. detta rådet enighet bland sömn-
forskare. Den goda bostaden innebär också inteatt stereogrannens

ochstör bostaden välventileradäratt ventilationsbullret knapptattmen
märks. Att samtala eller lyssna radiopå med fönstret öppet andraär
exempel på god bostad. På uteplatsen detgår ocksåen samtala medatt
varandra och höra fåglarna eller kanske barnent.ex. leker ettsom
stycke bort. Stadens larm hörs det dominerar inte i ljudmiljön.men

Sådana förhållanden ekvivalentnivåmot utomhus högstsvarar en om
40 45 dBA. Alla bostäder i storstad kanca inte ha sådanen- en

kvalitet det inteär alls exceptionellt med såmen miljö itysten pass
bostadskvarter.våra Det dock alltförär vanligt den goda ljudmiljönatt

har spolierats helt i onödan bullriga ventilationsanläggningar ellerav
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fritt spelrum.trafikbullret Påutformadeolämpligt kvarter som ger
användningen höfläktar störande.landsbygden är av

miljöinnebär godoch naturupplevelserför rekreationområdenI en
absolutbuller detförekommer hörbart ärävendet knappastatt om

hördominerar och detljud såärstilla. Naturens tyst att manegna
inomfortfarande sådana miljöerfinnsporla avstånd. Detbäcken på

för ödeläggalätt det inteblir allt färre. Hurräckhåll de är att gottmen
vägdragningar skäråterstående områdenadeäven tysta somom nya

till den miljötrafik hänsynmed ringa skerområden utan somgenom
sig förbjudainte kan tänkabeslutsfattarebullerförorenas och attom

ochgenomtänkt planeringmedbullrande aktiviteter. Mennågra enen
tystnad självklartill än rättenmarkering ärklar rätten attatt merav

områden.fortsättningen ha sådanavi isprida buller kan även tysta
de önskemålmänniskor inte harSäkerligen det så mångaär att om

jag beskrivit i detnaturmiljöboendemiljö eller tysttyst somenen
densin hög volym,lägenhet har påiföregående. Den stereoensom

färdas idenmotorcykeln,ljuddämparen påplockat bort somsom
använder mycketfart,motorbåt i hög denmedskärgården somen

antagligen själv inteträdgård tillhöri sinträdgårdsredskapbullriga
de tystlåtnaoch stillheten. Dettystnaden äruppskattardem somsom

bullersamma.inte dedäremotdrabbas. De stör

effekter2.2 Bullers

skada vår hörselBuller kan2.2.1

sedanhörselnedsättning käntmedför ärbullerexponeringlångvarigAtt
det gällersubtila problembetydligt närfinns ocksåtid.lång Det mer

fysiologis-Vilkaljudlig miljö förr.vi i änbl.a. leverbullret, en mera
kommunikationför inlärning,effekter innebär detpsykologiskaka och

välbe-miljöproblem ochtill olikainställningallmänoch typer av
finnande

bullerskadahörselnedsättning vi benämner ärtill denOrsaken som
ocksåexponeringstid. Buller kanalltför långunderstarkt bulleralltför

medinterfereraliksomstörningsreaktionersubjektivaleda till allmänna
vilaaktiviteterpåverka olikakommunikation,samtal och samttyper av
tillupphovexponering kan bullerlångvarigVidoch sömn. ge

följandei detkommerpsykosomatiska Jagpsykosociala och symtom.
människaneffekternegativa påskadliga ochbehandla bullersatt

för dessariskengälla förexponeringsnivåer börvilkaliksom attsom
skallinte uppstå.effekter
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Buller kan hörselskadage
Långvarig bullerexponering leder till hörselnedsättning och eventuellt
till dövhet, tinnitus öronsus och förändringar i andra funktioner
beroende bullretspå stressframkallande karaktär. Såväl hörselnedsätt-
ning tinnitus obotligaär förändringar hörseln. Hörselnedsätt-som av
ningen leder till kommunikationssvårigheter vilket i sin leder tilltur
isolering och eventuellt depression. Hörselnedsättningen kan i någon

kompenserasmån hörapparat och tekniska hjälpmedel. Detav är
betydligt svårare dämpa tinnitus medföratt lidande förstortsom
många bullerskadade. Bullerskadan kan förebyggas och eftersom
tinnitus är åtföljer bullerskadanett innebärsymtom bullerprofylaxsom
också indirekt tinnitusprofylax.

Både kontinuerligt buller och impulsbuller orsakar skador på sinnes-
cellerna i innerörat, framför allt sinneshåren.på Vid kontinuerligt
buller det troligenär framför allt bristande syresättning ochen
näringstillförsel orsaken tillär skadan. När det gäller impulsbullersom

det mekaniskaär skador i hörselsnäckan dominerar. Uppkomnasom
skador obotliga.är

Psykologiska konsekvenser
När den hörselskadade märker han eller hon haratt svårt kommu-att
nicera med omgivningen medför detta ofta isolering från umgänget
med hänsyn till det är svårt höra vadatt sägs. Manatt vill intesom
verka dum, det obehagligtär fråga flera gånger,att och feltolk-om
ningarna leder till bristande självförtroende. Eftersom bullerskadan är
vanligare längre sig för buller och äldreexponeratman man
blivit kanså också konstatera det just äldreär bullerskadadeattman

isolerar sig Detta i sin leder ofta till depressioner.mest.som tur Bland
pensionärer där medumgänget goda vänner och arbetskamrater
framstår speciellt väsentligt dettaär vanlig företeelse. Om densom en
bullerskadade dessutom lider tinnitus, dettaär ytterligare faktorav en

dels försvårar talkommunikationen, dels bidrar till depression.som
Tinnitus är inte kan kommaett ifrånsymtom, får bärasom man utan
med sig dygnets alla timmar.

2.2.2 Varför vi inteär rädda vår hörselmer om

Fundamentalt för människan social varelse definitionsmässigtärsom
hennes och samverkan med andra. Häri intar kommunikatio-samvaro

med tal hörsel unik position kanske den viktigastenen allaen som av-
medmänskliga kontaktformer. För de flesta denär självklarsåav oss
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vi alltför sällan reflekterar dess betydelse.över Människoratt som
sjukdom eller skada helt eller delvis förlorat förmågan talaattgenom

eller höra kan dock omvittna det oerhörda handikapp detta innebär.att
betydandeDet ansträngningar och ekonomiskagörs investe-numera

ringar för bekämpa ibuller arbetsmiljön. Detta medverkar påatt ett
positivt till reduktion bullerskadorna.sätt När det gälleren av
fritidsbuller situationen fritidär Vår inte regleradären annan. genom

förordningar,lagar och övervakning och kontroll. Det till denär upp
enskilde skydda sig eller härifrån. Somavstå exempel kan nämnasatt
de höga ljudnivåerna vid moderna musikarrangemang såsom poplrock-
konserter och diskotek och den utbredda användningen bärspelare.av

behövs fortsatt forskningDet inom detta område för avgöraatt
hörselskadligheten dessa musikaliska aktiviteter.av

Aktiviteter innebär exponering för kraftiga impulsljud,som en
framför allt skytte, hörselskadliga. Eftersomär den enskilde numera

skydda sig effektivtkan denna buller hjälpäven medmot typ av av
moderna hörselskydd, finns det anledning förbättra informationenatt

fritidsbuller och hur bullerskada kan förebyggas.om en
ökade användningenDen kraftiga högtalaranläggningar inne iav

bilar relativt företeelse därär det fullt möjligtär åstadkommaatten ny
ljudnivåer på 120 dBA. fleraI amerikanska haruppemot stater man

börjat bötfälla bilförare "missbrukar" bilstereoanläggningar pånu som
grund den störande effekten de har omgivningen.påav som

har undersökningarI Norge påvisat hörselstatus hosatt unga
i 18-årsåldern försämratsnorrmän mönstrat på några såår årattsom

År1987 uppvisade 35 % dem mönstrade hörselnedsättning.av som en
1981 motsvarande siffra 17 %. Den sannolika orsaken tillmestvar

förändringdenna musikexponering, då dessaär ungdomar inteännu
för arbetsbuller.nämnvärt utsatts

Även i hemmiljö olikavår använder maskinertyper av som avger
buller, dammsugare, matberedningsapparater, hobbymaskinert.ex.

Ljudnivåerna från dessa ligger ofta mellan 80 och 90 dBA.etc.
Exponeringstiden i allmänhet kort för individerär ärmen som
bullerexponerade i arbetet eller fritiden ipå övrigt kan användningen

sådana klart skadligt tillskott till den totalaapparater ettav ge
bullerdosen. Det därför inte längregår skilja på vad äratt som
arbetsskada och vad fritidsskada.ärsom

59



Antalet bullerexponerade manniskor skall minska sou 1993:65

2.2.3 känslighetBarns för buller

När det gäller bullerskador och andra effekter buller har det i detav
föregående i allt väsentligt handlat ungdomar och Intressetom vuxna.
for de bullerkällor barn för harutsätts emellertid under årsom senare
ökat alltmer. finnsDet fallbeskrivningar och kliniskanumera
erfarenheter barn blivit för höga impulsljud haratt fåttutsattaav som

hörselskada. På grund den korta varaktigheten hos impulsenen av
hinner hjärnan inte uppfatta den verkliga nivån. Av etiska skäl kan
experiment icke genomföras barnpå grundpå risken förav en
bestående hörselnedsättning. De undersökningar utförts medsom ex-
ponering buller på djur har huvudsakligen gällt impulsleksaker,av

påsksmällare och knallpulverpistoler. betydandeEttt.ex. antal av
dessa leksaker impulser överskrider den allmänt vedertagnaavger som
riskgränsen för impulsljud i arbetslivet, nämligen 140 dBC peak. En
viktig faktor i detta sammanhang barnsär känslighet för högaatt
ljudnivåer okänd. Ljudnivåmätningarär har visat det finnsatt ett stort
antal leksaker kontinuerligt buller med höga ljudnivåer,ettsom avger

pipleksaker.t.ex.

2.2.4 Bullers långsiktiga effekter på hälsa och
välbefinnande

Störning
Den vanligaste effekten störningbuller psykologiskär Störningav
brukar allmänt definieras känsla obehag direkt riktadsom en motav

i omgivningennågot eller har negativ effekt påvet trorsom man en
hälsa och välbefinnande. Sådan störning kan också uppkomma som en
konsekvens buller påverkar möjligheten föra samtal,att attav sova
eller utföra andra aktiviteter.

Bullrets störande inverkan beror faktorerrad i bullret. Ettav en
starkt buller oftastär störande buller medän lägre ljudnivåettmer
och intermittent buller kontinuerligtstör än ochett regelbundetettmer
buller. Vissa ljud kan upplevas skrämmande eller oroande, t.ex.som
ambulanssirén, militärflygplan eller skottljud. Ett ljud inte ärsom
kontrollerbart, exempelvis det ljud någon åstadkommer,som annan
liksom ljud upplevs onödigt, särskiltär störande.ett som som

Motsvarar engelskans Sömnstöming heter på engelska sleep disturbanceannoyance.
och samtalsstöming speech interference.
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i flertal internationella fallstudierDet dokumenterat lag-är ett att
störningfrekvent buller orsakar vid mycket ljudtrycksnivåer. Isvaga

Sverige lågfrekvent buller upphov till andel klagomål tillstorger en
miljö- hälsoskyddskontoren. Långvarigoch exponering för lågfrekvent
buller kan förorsaka trötthet, koncentrationssvårigheter och andra
psykosomatiska eller stressrelaterade Besvär efter långvarigsymptom.
exponering dock studerasbehöver ytterligare. Huruvida sömnen

intepåverkas studerat.är
sannolikt störning för lågfrekventDet buller i likhet med vadär att

fallet för infraljud relaterat till ljudtrycksniväer överstigandeärärsom
normalhörtröskelnivån. För befolkningen känsligaärgrupper av som

lågfrekvent buller kan störning uppkommaför vid eller överstrax
normaltröskelnivän dvs. så ljudet hörbart. flukturerandeEttärsnart
amplitudvarierande lågfrekvent buller tycks speciellt störande.vara

Psykologisk störning subjektivt ochmått andelen mycketär ett
i undersökt befolkning brukar förstörda användas beskrivaatten

störningsamband mellan och bullerexponering, s.k. dos-responssam-
band. 10 % mycket störda i exponerad befolkningsgrupp har underen

inte bör överskridas för-år gränsangettssenare som en som om
hållandena skall kunna bedömas acceptabla.som

Vilken bullerkälla meststör
jämförelser gjorts mellan störningspotentialenNär hos olika typer av

vanligt förekommande bullerkällor gäller för den övervägande delen
studier vägtraflkbuller störande tågbuller vidär änattav mer samma

ekvivalenta ljudnivå. Störningsmönstret, dvs. vilka aktivitetertyper av
olikaskiljer sig mellan buller. Sålundastörs, typer rapporterasavsom

förvägtrafikbuller störande medan tågbuller, liksomsömnmestvara
flygbuller framför allt samtal.stör

Eflekter pá sömn
väsentlig för såvälOstörd mental fysisk hälsa ochsömn är som

välbefinnande och förutsättning för skall fungera väl iär vårtatten
dagliga liv. Sömnstörningar därför de allvarligaste effekternaär en av

bullerexponering i våra boendemiljöer. Under harårav senare
sömnforskningen lagt allt vikt vid eftereffekter kanstörre mätassom

efter bullerstördeller dagen Buller upphovpå sömn.morgonen en ger
till olika effekter under insomningsfasen och sömnfasen.typer av

faktorer iVissa bullret det störande för Intermit-gör sömnen.mera
oregelbundet buller med skillnad mellan bakgrund ochtent, storen

toppnivå, medför risk för störning jämnt,större regelbundet ochän ett
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förutsägbart buller. Vissa bland befolkningen känsligaärgrupper mer
för bullerstörningar andra.än Detta gäller äldre, sjuka, skiftarbetare
och själva sig bullerkänsliga. fleraIpersoner som anser vara
undersökningar har visats den karakteriserar sig självaatt grupp som

ganska eller mycket känsliga för buller ungefär tredjedelutgörsom en
befolkningen.av

Psykosociala ejfekter och symtom
Buller i vår omgivning medför rad andra påverkningar kroppen.påen
Att buller i boendemiljön såväl i arbetsmiljön upphov tillsom ger
besvär och olika slag irritabilitet, huvudvärk ochsymtom av som
trötthet väl känt. Människorär har höga bullernivåer i sittsom sovrum
drabbas inte bara sömnstörningar också allmän sänkningutanav av en

välbefmnandet. Buller, framför allt vid nivåer förekommer iav som
arbetsmiljön, har ofta i samband med hjärtsjukdomar förhöjtsatts som
blodtryck. Att bestående blodtrycksförhöjning skulle kunna orsakasen

buller råder det emellertid i dag delade meningarav om.
Det oomtvistat bullerär stressfaktorär i samverkan medatt en som

andra belastningsfaktorer och beroende individenspå känslighet och
förmåga hantera kan upphov till psykosociala ochatt stress ge
psykosomatiska besvär.

2.2.5 Indirekta effekter bullerav

Buller förekommer ofta vid nivåer talkommunikation.stör Bullersom
försvårar inte bara direkt möjligheten föra samtal, ocksåatt utan
indirekt det ansträngande höjaär eller talröstenatt attgenom upprepa
i bullriga situationer. Temporärt kan vi alla drabbas störd talkom-av
munikation på grund buller, starka ljud helt eller delvisav som

talsignalöverröstar och därmed eller omöjliggörstör talkommuni-en
kation. fallI kan detta leda till social isolering. Förextrema att
möjliggöra ostörd talkommunikation människor emellan detären
angeläget för civiliserat samhälle långt möjligtså förhindraett att
sådant buller. Detta gäller både i fritids- och arbetsmiljö och kanske
framför allt frånbuller olika transportformer järnvägs-väg-, och-
flygtrafik också från industriell verksamhet och frånmen en-
mångfald andra bulleralstrande och utrustningar.processer

För tal gäller trafikbullernivå gatu-, eller järn-motorvägs-att en
vägstrafik på 55 dBA taluppfattbarhet 95på % förca ger en ca
normalt sammanhängande tal, vilket acceptabelt för fungerandeanses
talkommunikation under följande betingelser:
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avstånd talare lyssnare meter,ca en- -
lyssnaren befinner framförsig talaren,-
lyssnaren har normal hörsel,
lyssnaren i åldersintervallet 15 55är år,-
talkommunikationen sker på språk både talarens ochärett som
lyssnarens modersmål.

När ovanstående betingelser inte uppfyllda gäller:är

Hörselskadade lyssnare behöver till 10 dB lägre buller-upp ca
nivå.
Äldre och lyssnare angivet intervallän behöver tillyngre upp
5 dB lägre bullernivå.
Annat språk modersmålet gällerän sannolikt syntetiskt taläven
innebär behov till 5 dB lägre bullernivå.av upp

princip kan faktorernaI hörsel, ålder och språk betraktas som
oberoende. innebärDetta äldre hörselskadad invandrare kanatt en
behöva till 20 dB lägre bullernivå för acceptabel taluppfattning.upp

Ca 10 % Sveriges befolkning uppskattas ha hörselnedsättningav av
sådan omfattning den har social betydelse. Uppskattningsvisatt tre
fjärdedelar dessa 65över år. Närmare 20 %är Sverigesav av
befolkning 65 Runt 10 %år. befolkningenär över har språkannatav

svenska modersmål. Ca 40 % befolkningenän berörs därförsom av
eller flera de begränsande faktorerna hörselnedsättning, högav en av

eller låg ålder språk svenskaän modersmål.samt annat som
Äldre och med nedsatt hörsel liksom barnen,är,personer personer

Ävenkänslig den största. lindriga hörselnedsättningar ien grupp
diskanten det skilja signalsvårare och störljudgör och orsakaratt en
minskning taluppfattningen. Det särskilt markant i bullrigärav en
omgivning.

låg bullernivåKravet på varierar med röststyrka, innehållet i deten
talade budskapet och egenskaper hos individen ålder, hörsel och
modersmål lokalens utformning storlek, rumsakustik. Isamt
undervisningslokaler med långa avstånd erfordras bakgrundsnivåer på
ned till 25 dBA.

skolor exponerade förI flygbuller har konstaterat störningarman av
talkommunikation mellan lärare och elever. Andra studier visar iatt
skolor med högre bullernivå arbetsresultatet mindreär isämre än
bullriga skolor. har också funnit skillnaderMan i arbetsprestation
mellan olika bullriga iklassrum skola.samma
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2.2.6 Effekter på prestation inlärningoch

Bullers effekter arbetsprestationpå har under flera decennier studerats
såväl i naturliga arbetsmiljöer i laboratorieexperiment därsom
försökspersoner arbetat med olika samtidigt detyper testerav som

för olika bullernivåer. Underexponerats forskningårs harsenare
effekter buller vid ljudnivåer är vanligt förekommandeav som mera
i vår omgivning studerats. Olika aspekter arbetsprestation harav
belysts, reaktionsförmåga, minne, kvalitativt.ex. och kvantitativ
arbetsförmåga, ansträngning och strategi vid lösandet uppgift,av en
för bara Vidarenämna några. har samtidigatt inverkan andraav
faktorer studerats, tid dagen,på hög intagandet.ex. temperatur, av
måltid eller sömnbrist. Indirekta effekter och eftereffekter buller påav
prestationen har också belysts.

Buller påverkar alltid arbetet viktig informationnär maskeras.
Huruvida effekter på arbetsprestationen uppkommer beror i övrigt
framför allt på arbetsuppgiftens bullrets egenskaper och påart,
faktorer hos individen.

Enkla arbetsuppgifter påverkas inte alls eller förbättrasmonotona av
buller. I komplexa uppgifter ställer krav minnepå och samtidigsom
bevakning flera informationskällor, övervakningsuppgifter ocht.ex.av
i verbala uppgifter där tillägnar sig information från skrivenman text
påverkas arbetsprestationen buller.av

De effekter prestationenpå funnit i olika studier blir störresom man
längre tid arbetet i buller pågår. Detta beror till del på atten man

ökar sin ansträngning för kompensera sig för bullrets distraherandeatt
effekt. Samtidigt föreligger tendens ändra arbetsstrategi vidatten
arbete i buller. Genom koncentrera uppmärksamheten sådantatt på

viktigast i uppgift försöker avskärma sigsom man anser vara en man
från distraherande ljud, samtidigt missar viktigmen man annan
information vilket kan medföra framför allt kvaliteten i arbetetatt
försämras.

finnsDet ökad risk för olycksfall i eller utanför arbetet höganären
bullernivåer maskerar viktig information såsom varningssignaler eller
försvårar kommunikation.

Oavsett kunnat påvisa någon prestationsförsämring ellerom man
under bullerexponering, har olika slag eftereffekter konstaterats. Iav
försök där varit för buller och sedan fått utförautsattapersoner en
uppgift i miljö har trötthet, irritation eller andratyst stressreaktioner
till följd av
bullret visat sig försämra arbetsresultatet. Framför allt gäller detta om
bullret varit oregelbundet och inte kunnat kontrolleras. finnsDet också

64



Antalet bullerexponerade människor skall minska1993:65sou

studier visar människor tenderar mindre hjälpsammaatt attsom vara
och aggressiva i bullriga situationer.mera

inteDet möjligtär generellt nivå inte fåratt över-ange en som
skridas riktvärden måste för olika miljöer beroendeutan påanges
vilken arbete utförs.typ av som

2.3 Risk riktvärdenoch

2.3.1 Risken för effekter buller alltför högav

Inom rad områden finns i dag riktvärden för buller fastlagda. Deen
kompromiss mellanutgör ekonomi, risk och tillgänglig teknik. Tillen

skillnad från andra gränsvärden, för kemikalier,t.ex. motsvararsom
de gällande riktvärdena risknivå på 10 % för hörselskadanu en ca

stark störning buller. När det gäller många andra gränsvärdenresp. av
det självklarhetär gränsvärdena skall så riskensättas äratt atten

försumbar. Enligt min mening det inte tillfredsställandeär haatt
riktvärden för buller innebär 10 % dem härförutsättsattsom av som
drabbas hörselskada. hellerInte kan bullernivå där 10 %av en en ca

starkt störda generellt betecknasär god miljö. Bedömningarsom en
hörselskaderisken frånutgår de exponeringsnivåer gäller iav som

Ävenarbetslivet. jag har dessa utgångspunkt för mina över-som
väganden.

Riskgränser andrai några länder
Sverige gäller förI kontinuerligt buller i arbetslivet hörselskade-en

riskgräns 85 dBA. Därmed vi arbetare med oskyddadeattav anser en
kan vistas i bullernivå 85öron dBA 8 tim/dag, dagar/vecka5 underen

helt arbetsliv hörselskada uppkommer. Detta emellertidärett utan att
statistisk innebär 10 % arbetaregräns förexponeradeatten som ca av

detta buller kommer erhålla bullerskada.att en
När det gäller impulsljud gäller såväl i Sverige internationelltsom
riskgräns 140 dBCpå peak. Det oklart hörselskadorär kanen om

viduppkomma ljudnivåer under 140 dBC peak. impulser ärstrax mer
"förrädiska" kontinuerligt buller eftersomän de grundpå sin kortaav
varaktighet "lurar" hjärnan.
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Risk för hörselskada
den tidRisken för hörselskada ökar med ljudstyrkan och vistasman

också ljudets karaktär. Känsligheten föri bullret, risken beror påmen
buller i hög grad individuell eftersom vissa kan bliär personer
hörselskadade efter kort tid i buller. Andra kan arbeta lång tid, ibland

helt arbetsliv, i mycket kraftigt buller få påtagligutan attett en
hörselskada.

85 i bl.a.accepterade exponeringsnivån dBA SverigeDen är men
USA. speglar främst olika90 dBA i vissa andra länder, Dettat.ex.

arbetsplatserna ingenvad rimligt uppnå på ochpå ärsynsätt är attsom
arbetsplatsbuller skallenbart medicinskt betingad Förgräns. att vara

ekvivalentnivånpraktiskt riskfritt för hörseln krävs under-taget att
ISOstiger Internationella Standardiseringsorganisationen75 dBA.

följande tendens till hörselskada hörselnedsättninghar däremot angett
följd vistelse i buller 35 arbete:årsen avsom

A-vägd ljudnivå Förhöjd risk för uppkomstEkvivalent
hörselskada i %dB av

80 0
985
2090
3295

100 44
61105

återkommandekänsligaste individerna kan endast spårasDe genom
föjd kan begynnandehörselundersökningar under år. Dåen av en

i tid.hörselskada upptäckas
praktiskt helt riskfritt förarbetsplatsbuller skallFör tagetatt vara

understiger dB.den A-vägda ekvivalentnivån 75hörseln krävs att

bullerRisk för andra effekter av
i omgivning leder till uppkomstfinns belägg för buller vårDet att

psykosomatiska besvär ocholika psykosociala och Någonsymtom.av
i inte möjlig delvis beroende det"säker" bullernivå dag påär att ange,

studier gjorts också beroende dessabegränsade antal på attsom men
effekter i grad visat sig relaterade till störningsgradenhögså vara

till själva bullernivån.änsnarare
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2.3.2 Riktvärden utgår från försumbar risk och godsom
miljö

Arbetsplatser
Arbetsplatsen bör förriskfri hörseln. Det innebär expositionenattvara
bör ligga under 75 dB A-vägd ekvivalentnivå.mätt som

Samtalshindrande ibuller verkstadslokaler

Buller kan försämra arbetseffektiviteten och trivseln hindraattgenom
eller försvåra samtal arbetsplatsen.på kan ocksåDet vara en
olycksfallsrisk varningssignaler eller varningsrop inte nårattgenom
fram. För samtal skall kunna föras på kort avstånd bör ljudnivånatt
i arbetslokal högst 65 70 dBA. Taluppfattbarheten dockären vara -
fortfarande låg. föraDet svårt telefonsamtalär då omgivnings-att ett
bullret överskrider 70 dBA.ca

Buller inverkar arbetsprestationen.på Det inte möjligtär att
generellt nivå inte får överskridas riktvärden måsteutanange en som

för olika miljöer beroende vilkenpå arbete utförs.typanges av som

Komfortstörande buller

Buller ofta tröttande, irriterande och störande i arbetet.är Det går inte
fastställa någon generell mellan störande och integräns störandeatt

buller. Bedömningen buller beror i hög grad den situationpåettav
där det uppträder dvs. arbetets denart, samt utsatta personens
inställning till bullret och bullerkällan åtminstone vid "måttlig"-
styrka.

Erfarenhetsmässigt kan dock riktvärden 30 40 dBA föranges - - -
högsta bullernivåer normalt kan olikapå slagaccepterassom av
arbetsplatser.

Bostäder
miljönDen goda har jag beskrivit i avsnitt 2.1.4. bostäderVåra är

avsedda for vila, rekreation och Naturvårdsverkets förslagumgänge.
till riktvärden för vägtrafikbuller i permanentbostäder har tillangetts

A-vägd ekvivalentnivå 30 fördB dygn maximal A-vägdsamten om en
ljudnivå 45 dB kl. 19 07.på Detta värde skydda människorattavser-

olika störningar intermittent buller under insomningmot typer av av
och och med effekterväl kända bullersömn stämmer på sömnen.av
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angivnaDe värdena också väl med WHO:sstämmer rekommenda-nya
tioner jfr avsnitt 2.1.3.

Maximinivån praktiskamåste skäl statistisk definition.av ges en
Självklart det önskvärt maximivärdet aldrig överskrids,är att men om
det bara sker vid sällsynta tillfällen störningen i praktiken ringa.är
Risken för störningar också minskasmåste för dem ochsom sover
vilar under dagtid. Maximinivån 45 dBA bör därför eftersträvasom
för hela dygnet. Huruvida riktvärdet för dygnsekvivalentnivån föreller
maximalnivån dimensionerandeblir beror förhållandena i detav
enskilda fallet avståndet till förekomstsåsom trafikvägen, tungav

Oftast dock maximibullerriktvärdet det hårdaste kravet. deär Im.m.
riktvärden jag i de kommande kapitlen föreslår jag därför föranger

bullerslag för hur ofta det kan riktvärdetgränser accepteras attresp.
för överskrids, dvs. frånL det önskvärda.görsatt avstegAnm

Inomhusnivåerna skall alltid uppfyllda med stängda fönster.vara
Med normala fönster de angivna riktvärdena utomhus-motsvarar
bullervärdena 55 dBA ekvivalentnivå 70 dBA maximalnivå. Detresp.

självklart berättigat Önskemål kunna ha fönsterär öppnaett att utan att
buller. Enligt undersökning utförd vid Institutionenstöras yttreav en

för miljömedicin i Göteborg vill 70% med fönster.öppet I vadsova
detta skall kunna ställas kravmån bero bostadensmåstesom av

belägenhet. återkommer till i kapitelJag detta och4
utomhusmiljönNär det gäller vid permanentbostäder Natur-anger

vårdsverket riktvärde A-vägd ekvivalentnivå 55 dB försom en om
vägtrañkbuller. Med fördelningnormal trafiken under dygnetsen av
timmar innebär ekvivalentnivå fördetta dag dBA för57 ochen om ca

Även48 dBA. för tågbuller Naturvårdsverket riktvärdet 55natt anger
dB A-vägd dygnsekvivalentnivå flygbulleroch för FBN-nivåsom en

55 dB. riktvärden ungefär likvärdiga.Dessa Dessutomärom anger
nivåNaturvårdsverket maximal 70 dBA.LAmax påen

har emellertid frånJag Naturvårdsverket avvikande på vaden syn
riktvärde förbör den goda utomhusmiljön. Utomhus-som anges som

nivån bör under 45 dB A-vägd ekvivalentnivå för fördygnsomvara
uppfyllskarakteriseras god miljö. Då inomhusnivåernaävenatt som

delvis fönster.med Möjligheterna föra vidöppet samtal Latt A
inte idealiska. studie55 dB En visar det finns betalnings-är klaratt en

vilja för miljö vid 55 dBA ekvivalentnivå jfr avsnitt 3.3.tystareen
Vid dygnsekvivalentnivå visar55 dBA också gjorda studieren om

på starkt störda. Andelen störda berormånga emellertid inteäratt
ekvivalentnivånbara vid intermittent buller hur starkaävenutanav av

bullertoppar förekommer och hur ofta dessa inträffar. Dettasom
betonas i det reviderade WHO-dokumentet. Vid ekvivalentnivåsamma

därför störningsbilden olika det frågaär tämligen jämntär ettom om
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vägtrafikbuller från stycke bortmotorväg eller intermittentett etten
buller frånsåsom tåg eller flyg. Figur 2:1 visar amerikansken av en
akustiker, Ted Schultz, gjord sammanställning alla tillgängligaav
undersökningar avseende bullerstörning från tåg- och flygtrafik.väg-,
Andelen starkt störda relaterade till denär dygnsvägda ekvivalentnivån

Att spridningenLdn. så har delvis sin grund i detär nämndastor nyss
förhållandet inte endast ekvivalentnivån avgörande förär störnings-att
graden också maximibullret och hur ofta kraftiga bullertopparutan
inträffar. Figuren visar i del fall störningen mycketär redanatt storen
vid Ldn 57 dB, vilket dB,LA 55 vid 10 dBmotsvarar men en
lägre nivå andelen starkt störda ringa.är

i

Schultz
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Sammanställning i litteraturen tillgängliga uppgifter rörandeav
dygnsvägd ekvivalentnivå, Ldn, och andelen starkt störda.

Samband erhållet totalt 453 datapunkter från ochtåg-väg-,ur
flygbullerstudier.

Samband enligt författare publicerad analys åren av samma
1978.
Schultz al Joum. 1991, 230.Ac. Soc. Am.ct s.
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Om det hade varit möjligt skulle jag generellt riktvärde för godsom
utomhusmiljö bullerkälla, 40 45 dBsätta A-vägdoavsett som-
ekvivalentnivå för idygn bostadsområden.

emellertidDetta orealistiskt. Kompromisser mellan det önskvärdaär
och det möjliga nödvändiga. För olika situationer ochär störkällor är
förutsättningarna helt olika. Alla bostäder bör ha skyddad sida.en
Ljudnivån utomhus vid bostäder bör därför låg åtminstone påvara en
sida för möjliggöra samtal och avkoppling. I gatutrafikfallet äratt
bullernivån ofta mycket 55 dBA, denöver påmot gatan tystamen
sidan kan 25 lägrehuset det dB bullernivå. ochI gatu-av vara
vägtrafikfallet det därför ofta möjligt ha A-vägd dygnsekviva-är att en
lentnivå dB iunder 45 centralt stad. Detta förhållandeäven måsteen
självfallet till utomhusnivånpå så utanför delsätttas attvara en av
bostadens fönster uteplatsen bör ligga under dBA.på 45 Församt mer
avlägsna bullerkällor blir nivåskillnaden mellan bullrig och sidatyst

byggnad mycket mindre för gatubullret. Flygbullretän ärav en som
regel praktiskt detsamma alla sidor byggnad.på I och för sig ärav en

möjligt maxvärde 60det LAM,‘ dBA.även Jagatt ettange anser
emellertid sådan begränsning kan uppfyllasvår ochatt atten vara

förslag idärför lägga denna del. realistisktavstår Ett värde iatt mer
dagens samhälle 70LAmax dBA.är

Möjligheterna bullret också beroendegöra något vilkenäratt av
källa ifråga. Awägningen riktvärden blir därför olika förärsom av
de olika källorna. Till detta återkommer jag under avsnitt. ochIresp.
med det buller ofta ligger klartmåste vadöveratt accepterassom som

för tydliggäller den goda miljön bullerdeklaration viktigtär etten
informationsmedel. detl dag många efter hand finnerär attsom
bullret besvärande de sig. sådan deklarationEn börän väntatvar mer

givetvis innefatta uppgifter Läven om AMX.

Skolor undervisningslokaleroch
I dessa lokaler ställs krav på god talkommunikation och goda
inlärningsförhållanden. Detta har samhällsekonomisk betydelse.stor
Eftersom avståndet mellan lärare och elev kan 10 ellervara m mer

högre ställas talkommunikationmåste krav i våra bostäder.än
nedsatt hörsel ochPersoner med andra känsliga behöverpersoner

lägre bakgrundsnivå för uppfatta tal. Därför erfordras bakgrundsni-att
ned till -30 för möjliggöravåer 25 dBA goda talkommunikations-att

förhållanden.
Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för vägtrafikbuller anges

till 30 dBA ekvivalent ljudnivå. Detta värde bör gälla under under-
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visningstid och kompletteras med riktvärde for maximal ljudnivå. Ett
lägre värde bör emellertid tillämpas för lokaler.stora

Kontor
I denna lokaler ställs mindre krav på god talkommunikation äntyp av
i skolor, eftersom samtal kan föras kortarepå avstånd. För att
möjliggöra talkommunikationgod för med nedsatt hörsel ochpersoner
för minska risken för störning vid olika arbetsuppgifteratt typer av
bör ljudnivån inte överstiga 35 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA

ljudnivå.maximal Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för
vägtrañkbuller i arbetslokaler 40 dBA ekvivalent ljudnivå för högtär
och bör kompletteras med förvärde maximal ljudnivå.även ett

Ldgfrekvent buller
bullerkällor har lågfrekvent karaktärMånga i samtliga angivnaovan

Ljudisoleringenmiljöer. i byggnader ofta otillräcklig för lågaär
frekvenser. har visat sig A-vägningen inteDet adekvat vidäratt
bedömningen lågfrekvent buller då störningen underskattas vid lågaav
nivåer. krävs därför riktvärdenDet för buller med låg-strängare
frekvent inslag, har, riktvärdet uttrycks i dBA, "bestraff-t.ex. om en

föreslagits.ning" med 7 dB Boverket har för fasta installationer i
vilka ofta lågfrekventbostäder, alstrar buller, i liggande förslag tillnu

nybyggnadsregler kompletterat kravet maximal A-vägd ljudnivåpånya
C-vägdmed krav på maximal nivå, 15 dB högre A-kravet.även änett

enkelt hantera problemet. Ytterligare forskningDetta sättär ett att
inom detta område innan säkra värden fastställas.krävs kan

Infraljud
Ljud under 20 dvs. under det hörbara frekvensområdet, kallasHz,ca
infraljud. Sådana ljud kan emellertid förnimmas de tillräckligtärom

har uppmärksammats och studerats dettastarka. Detta ärtrotsmen
ofullständiga. s.k. perceptionströskel har påvisats,kunskaperna En en

tröskelfunktion direkt i hörtröskeln. Sambandetövergår mellansom
nivåer för infraljudet och påverkan människan i formpåuppmätta av

sömnighet, störningsreaktioner och olika former besvärsuppleverserav
klarlagt. Infraljud under perceptionströskelnvälär numera synes

emellertid inte effekter. därförorsaka några Det önskvärtär att man
infraljudnivån inteeftersträvar miljö där överstiger perceptions-en

tröskeln.
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Infraljud alstras i eller anläggningar där ellerstora ytorprocesser
luftmassor i rörelse. Sådana infraljudkällorsätts kan storavara
dieselmotorer, kolvkompressorer, ventilationsanläggningaroch fordon.
Hörselskydd kan normalt inte användas för begränsa uppträdandeatt
effekter, grund hörselskyddens ringa dämpning infraljud.av av

Ultraljud
Ljud med frekvenser 20 000över Hz, ultraljud, inte hellerärca
hörbart. har,Det vad inte någon väsentlig inverkan påvet,man
människokroppen vid måttlig styrka. Mycket kraftiga ultraljud träffar
mycket sällan människan eftersom ultraljud dämpas starkt vid
utbredningen luften. Om skulledet träffa kanögonen det dockgenom
leda till vätskan i ögonlinsen stelnar. Undertoner till ultraljudetatt

emellertid observerasmåste eftersom de kan medföra hörselskaderisk.
Ultraljud skapas normalt speciella ultraljudsgivare och före-av

kommer i avfettningsanläggningar för maskinkomponenter, för
värmeförslutning förpackningar och fåtal andra industriellaettav
tillämpningar. Det har medicinska tillämpningar.även

2.4 Sektorsansvaret och buller

En grundläggande i dagens och framtidenssträvan miljöarbete är att
bygga miljötänkandet i alla de olika slag verksamheter kanav som
befaras påverka miljön negativt. Regeringen har också påsom svar
riksdagens begäran samlad handlingsplan buller slagit fastmotom en

det ankommer myndigheterna inompå sektor bevakaatt att attresp.
åtgärder in bullerproblemensätts arbeta vidare förmot samt att att
förebygga och begränsa bullerstörningar jfr 1990/91:90, bet.prop.
1990/91:JoU 30 rskr. 338.

positivaTrots det arbete pågår det gäller bullerfrågornanärsom
inom olika sektorer såväl centralt lokalt min slutsats detär attsom
återstår mycket innan bullerfrågorna till fullo vårtgenomsyrat
handlande. förebyggandeDet och strategiska bullerbekämpningsarbete

i olika planer innebär de goda intentionerna till trotssom attanges
åtgärder buller i konkurrens med andra angelägna miljöfrågor ochmot
med hänsyn till ekonomiskadet läget ofta får tillbaka.stå Den
uppdelning det centrala myndighetsansvaret föreligger påav som
miljö- och hälsoskyddsområdet upphov till svårigheter detnärger
gäller lokalt genomslag för nationella prioriteringar liksom näratt
det gäller det centrala stödet till den lokala verksamheten.

72



Antalet bullerexponerade människor skall minska1993:65sou

För förverkliga ambitionerna långsiktigtnå god ochatt attom en
hållbar miljö i enlighet med förslagde jag kommer lägga fram iatt
handlingsplanen krävs aktiv dialog mellan de olika aktörerna, så atten
det kan ske anpassning till möjligheter och behov och där formeren
för ömsesidiga åtaganden kan utvecklas. räcker inteDet med målenatt
"bryts ned" till sektorsnivå. Det visar den hittillsvarande utvecklingen

bullerområdet,på där dessa frågor i alltför hög grad försummats.
Jag det behöver skapas former för utvecklad dialogattanser en

mellan och kommuner och näringsliv hur nationella förmålstat om
buller skall komma till uttryck såväl på central regional och lokalsom
nivå.

För lösa de uppgifter jag föreslår i handlingsplanen behöveratt som
vi utveckla förhållningssätt där vi i långsiktigt ochett nytt ettagerar
förutseende perspektiv. Tekniska problem återstår fortfarande på en
rad områden lösa. På vissa håll saknas i dag den tekniska kunska-att

Under bör också klargöra hur olika insatser skallpen. processen man
följas och utvärderas. Detta bör ske fortlöpande och innefattaupp en
kommunikation där åtgärder visar sig framgångsrika ochsom
kostnadseffektiva lyfts fram.

Naturvårdsverket har nyligen inrättat tillsynsråd, uppgiftett vars
bl.a. öka samordningenär mellan olika tillsynsmyndigheter ochatt
utveckla arbetet med prioriteringar. rådet ingårI frånrepresentanter
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen,
länsstyrelser, kommuner och näringslivet. Skapandet detta råd ärav

positivt ökad samverkan mellan centrala myndigheter, ochett steg mot
bör kunna underlättaäven planering och prioritering i kommunerna.
Tillsynsrådet skall dock enbart behandla frågor miljöskydds-rörsom
lagstiftningen och lagen kemiska produkter. Detta har också lagtsom
fast i de direktiv till organisationsöversynen till följd Miljöskyddsav -
kommitténs förslag till miljöbalk SOU 1993:27 Tillsynsrådeten ny
innebär därför ingen lösning detpå behov samverkanav som
redovisats. När det gäller buller behövs forum för nationellett
samordning inom betydligt bredare område i princip för deallaett -
områden där buller resultat verksamhetenär eller aktiviteten.ett av

Jag kommer lägga fram förslag i handlingsplanenatt som anger en
strategi och konkreta mål för minska bullret i samhället. Dettaatt
arbete bör inledningsvis drivas och samordnaspå särskildav en
bullerkommission. Jag återkommer förslagnärmare med till sådanen
kommission i kapitel 11 liksom jag under olika avsnitt områdenanger

det bör ankomma sådan kommission ha för.attsom en ansvar
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2.5 Hur minskas bullerstördaantalet om
handlingsplanen förverkligas

har inget enkelt i form tydligt beräkningsbartFrågan antal.ettavsvar
de förslag syftar till främjaMånga utvecklingattav som ges en av

miljöerprodukter och sedan tillgängliga på markna-görstystare som
den.

de svårigheterJag väl medveten det innebär de förnå målär attom
samhälle jag angivit. Likväl jag dem bådeett tystare som anser

välgrundade för humanistiskt samhälle och realistiska. De mångaett
bullermiljöerundermåliga vi har börja Redanmåstesom saneras. nu

invi slå in och rikta de långsiktigamåste på på målen.vägen ossny
i framtiden undvika höga kostnader för bulleråtgärderFör böratt

finnas upphandlingbulleraspekten med i all redan Oavsett närnu. man
påbörjar arbetet låter de resultaten, åtgärder vidtasävenstora av som
i dag, sig 10 eller ibland 20 Attpå år. medvänta vänta starten av
detta innebär vi skjuterangelägna arbete bara problemen framföratt

och de i omfattning. bli till glädje förFör levandeväxeratt attoss nu
människor gäller det därför med kraft sig verket med detatt ta an

Arbetet bedrivas systematiskt ochmåste med ständigsnaraste. en
beredskap utnyttja tillfällende uppkommer åstadkommmaatt attsom
resultat. gäller både genomföra alla de åtgärderDet inte äratt som

ihärdighetsärskilt kostsamma och med till de miljöerna.rätta sämsta
Vad gäller mina förslag rörande arbetsplatser syftar de till påatt

lång sikt eliminera risken hörseln skadad buller.att genom
skulle den sänkta nivån öka möjligheterna föra samtalDessutom att

därigenomoch innebära arbetsmiljöförbättring. Totalt berörsstoren
300 000 industri-400 000 och byggnadsarbetare detta. Takten förav-

effekternadet möjliga genomförandet beror EG:s maskindirektivav av
och förslag rörande fysikaliska eng. agentsagenter

fritidsmiljönFörslagen till åtgärder i också elimineraattavser
risken fritidssysselsättningar skall skada hörseln.att

Mitt förslag rörande i befintlig, trafikbullerexponeradåtgärder miljö
syftar IO-årsperiod väsentligt förbättratill under situationen föratt en
alla dem i dag exponerade för vägtrafiken med ekvivalent-ärsom en
nivå överskridande 65 dBA. berör 300 000Detta människor. Vadca
gäller tågbuller syftar mitt förslag till under period förbättraatt samma
förhållandena för 100 000 människor för särskilt högautsattaca
maximivärden. Dessutom kommer utomhusmiljön det kanpå som vara
byggnaders blisida god bullersynpunkt mitt förslagtysta att ur om
rörande riktade ventilationsbulleråtgärder genomförs. Dettamot yttre
berör bl.a. hög andel boende i de städernas centrala delar.störreen av
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Antalet bullerexponerade människor1993:65 skallsou minska

Tiden och utredningsresurserna har inte medgett beräkning huren av
många människor det kan sigröra om.

Genom tydlig information rådande och kommande trañkbuller,om
vilket jag föreslår skall öppnas också goda möjligheter för deges,
människor trafikbuller,störs söka sig tillfredsställandeattsom av en

bostad.tyst
Mina förslag rörande åtgärder riktade däck/vägbanebullermot

kräver till vissa delar internationella överenskommelser. Ett fram-
gångsrikt arbete dettapå område berör praktiskt alla människortaget

för trañkbuller resultaten ligger i avlägsenrättsom exponeras men en
framtid.

Genom mitt förslag till ljudklassning bostäder uppskattar jag attav
det inom IO-årsperiod kommer finnas antal bostäderatten ett stort
med ljudisoleringgod tillgängliga för dem värdesätter detta.som

Många mina förslag syftar till slå vakt i dag miljöerattav tystaom
och vid nyplanering åstadkomma god miljö från början. gällerDeten

inte skaffa fler bullerproblem dematt viän redan har. Detta berör
både områden for och fritidsboende och naturområden firpermanent-
rekreation.
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1993:65SOU

Utgångspunkter for handlingsplanen3

och förslagbedömningar i sammanfattningMina

särskilt beaktasBullerproblemen bör vid projekt och närnya nya
utrustningar framkonstruktioner och eftresom dettatas storager

kostnadsfördelar. förutseende planering kan minska antaletEn
bullerexponerade. Bullerbekämpning kan i princip ske olikapå tre

bullerbegränsning tillvid källan, på till ochsätt: väg mottagaren
åtgärder immissionssidan. kostnadseffektivtpå Det är mestgenom

bullret vid källan. EES-avtaletangripa och den internationellaatt
standardiseringen kommer få betydelse för framdrivaatt stor att

produkter marknaden.påtystare
Följande miljöparametrar kan utnyttjas för bättre ljudmiljöen
bullerområdet särskilt lämpligt för miljökvalitetsnormer,är

inteutomhusnivåerna bör sikt överstiga 45 dBApå
miljökonsekvensbeskrivningar skall i fråga buller tydliggöraom

kan bli bullerförorenathela det område som
skyddsavstånd mellan bebyggelse och miljöfarlig verksamhet
skall alltid beaktas i tillstånd härför eller i generella föreskrifter
enligt förslaget till miljöbalk, för undvika bostadsbe-att att

tillåts krypa alltför bulleremitterandebyggelse verksam-nära
bulleremitterandeheter och den skall ansvarig förgörasatt

ytterligare skyddsåtgärder eller tvingas inskränka läggaeller
sinned verksamhet

hanteringför riskvärdering och risker behöversystem av
utvecklas
samhällsekonomiska kalkyler viktiga och skall iär upprättas
bullerarbtetet liksom de samhällsekonmiska intäkterna haratt
betydelse för kostnadseffektiviteten i valet åtgärdav

beräkningsmodeller baseras imätmetoder och L och L AMX
mätetal och det verkliga bullret skall ligga till grund försom

åtgärder
gränsvärden, garanterade värden skall inrymma allaetc.

varje bullervärdetoleranser och skall kunna kontrollmätas.
behov standardiserade mätmetoder medDetta ettreser av

väldokumenterad noggrannhet.
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"Effekten framgångsrik förebyggande verksamhet är attav en
någonting förväntat icke önskvärt, inte inträffar. Problemet ärmen
hur skall kunna det inte hänt". C-J. Göthemätaman som

3.1 minskaVägar bullretatt

3.1.1 Bullret i måste minskasamhället

tillförsäkra människor miljöFör god inte negativt inverkaratt en som
välbefinnandepå hälsa och krävs kraftfulla åtgärder buller i vårmot

omgivning. En god hälsa enligt WHO:s definition innebär inte bara
frånvaro psykiska och fysiska också frånvarosymtom, utanav av

från olika faktorerstörning i omgivningen.
vanligaste bullerkällan i boendemiljöerDen våra vägtrañk. Bullerär

från flyg och berör förhållandevis mindretåg antalett personer,
Ävenliksom det från industriell verksamhet. buller från olika

motordrivna redskap, hushållsmaskiner, fläktar och ventilationssystem
i bostaden och musicerande kan upphov till störning pågrannens ge
olika fritidsmiljönI kan motorbåtar och andra motorfordonsätt. störa
den naturmiljö vi sökt till för koppla och njuta Bullerstör-attoss av
ningarna fortsätter öka längeså inte betydligt hittillsänatt som mer

bullerproblemen. lättDet ödelägga miljöer; detgörs är äratt tysta
regel mycket återställa ostördheten.svårt attsom

bullerproblemenMånga svårbemästrade därför deär ärattav
inbyggda i samhälle. gäller redan gjorda investeringarvårt Det inom
olika i trafiken, inomsamhällssektorer industrin, i våra byggna-som

Effekternader och bostäder. blir trafikbuller, hörselskadligt buller i
arbetslivet, dålig ljudisolering bostäder, fläktbuller i raden samman-
hang finns bullerproblemDet också resultatär ettm.m. som av
olagligheter eller bristande hänsyn till omgivningen vid användningen

olika motordrivna frånHit hör buller trimmade mopederapparater.av
och motorcyklar i den vanliga trafiken, gräsklipparen och andra
trädgårdsredskap från stilla Sommarkväll, högljuddtomtgrannens en
musik vid utomhusmotion, reklamtextflyget stad elleröver en
badstrand eller radion badstranden. Sådantpå kan åtgärdas till en
ringa eller ingen kostnad den dag samhället bestämmer sig härför.

det inte få bullerkällorDessutom så demär störssom av som av
upplevs synnerligen onödiga. Exempel härpå hemglassbilensärsom
trudelutt, bakgrundsmusiken reklamvideoljud ständigtoch hörs isom
snabbköpet eller på varuhus.

Bullerbekämpningen kan principiellt ske olikapå ochsätt ärtre
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för följande:vägledande de förslag jag kommer i detatt presentera

Bullerbekämpning vid källan.
Bullerbegränsning tillpå vägen mottagaren.
Åtgärder immissionssidan vid mottagaren.på

1.2 Bullerbekämpning vid källan

Bullerbekämpning vid källan utgångspunkt för mindre buller isom
samhället effektiv form bullerbekämpning. minskaAttär en av

konstruktionsstadietbulleravgivningen kan i allmänhet ske tillpå
mindre kostnader produkt finns marknadenpåavsevärt än när t.ex. en

andra kostsamma åtgärder behöver vidtas för elimineraoch attmer
utvecklingenbullret. tekniska kan bidra till fortlöpandeDen att

reducera bullret i samband med motorfordon, maskiner,att nya
fram förutsättninghushållsapparater under det finnsetc. tas att en

för miljövänliga och produkter.marknad tystaremer
Bullerminskning vid källan har huvudsakligen tekniska aspekter och

i alla bullermiljöer.viktigt för insatser Det har hittills varit typisktär
gjorda vinster bulleråtgärder vid källan och jämtnättatt genom

för bullerökningenkompenserat grund ökade varvtal ochpå av
minskad vikt hos maskiner.

processutveckling miljöhänsynprodukt- ochI är mångaett av
kriterier i eller mindre omfattning skall tillgodoses. T.ex.störresom

bilmotor kombinera prestanda och energieffektivitetskall med lågaen
lågt buller och hög tillförlitlighet. Utvecklingenutsläpp, alltmot

bildäck har försämrat bullerkvalitetenbredare förbättratavsevärt men
därmed säkerheten i hastigheter.och mycket högaväggreppet

Bullerminskning vid källan aktualiseras mycket tydligtpå sättett av
EG:s maskindirektiv m.fl. direktiv bulleraspekten ochtarsom upp

ställer tvingande krav bullermärkning mycket antalpå ett stortsom av
förprodukter för såväl yrkesmässig användning konsumtion jfrsom

avsnitt 3.5. svenska industrin tillverkar produkterDenäven som av
sin denhög kvalitet, kan förbättra position internationella markna-på

deras blir Bullerminskningden produkter vid källan ärtystare.om
viktig för bullerockså reduktion på arbetsplatser, där det finnsav

möjlighetergoda nå betydande resultat. Transportsektorns buller-att
kräver insatser möjligheterna begränsadekällor nåärstora attmen

bullerreduktioner i miljön.små den Dessa dockän ärannat yttre
viktiga för åtminstone kompensera för den bullerökning ökadeatt som
hastigheter och trafikmängder och lägre vikter ger.

Arbetet med dämpa bullret vid källan bl.a. brettpågåratt ettgenom
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samarbete i de olika internationella standardiseringsorganen, harsom
inrättats för samordna ländernas krav det gällernär produktersatt
utformning, provning och kontrollmetoder Bullerdämpning videtc.
källan medför således minskade störningar. Sådana åtgärder därförär
ofta kostnadseffektiva, har nackdelen de får effekt först efterattmen
lång tid. Låt mig några exempel. i rundaDet tal 20 årtar uppemotge
innan hela bilparken bytts fabrikslayoutEn har varaktighetut. ny en

20på 15 år. Utbyte järnvägsvagnar är ännut.ex. ettav mer-
långsiktigt projekt. I befintligamånga miljöer det inte möjligtär att

tillgängligmed teknik reducera bullret tillräckligt, från fordonen,t.ex.
för god miljökvalitet.uppnå Ett väsentligt inslag i all bullerbe-att en
kämpning måste därför förebygga och minimera bullerstör-attvara
ningar.

För långsiktigt förbättra ljudmiljön utvecklingatt tystaregenom av
produkter krävs också forskningsinsatser inom detta område. Jagstora
återkommer till forskningsbehovet i kapitel 12, där jag närmare
redovisar forskningsområdende har betydelse för minskaattsom
bullret vid källan.

1.3 Planläggning miljöskyddoch

Samhällsplaneringen i dag väsentligt inslag i miljövårdsarbetet.är ett
De lagar reglerar denna planering har vid sidan miljöskydds-som av
lagen blivit viktiga miljölagar. Hit hör naturresurslagen och plan- och
bygglagen 1987:10. Vid planering bl.a. trafikleder, industriom-av
råden och bostadsområden buller flera faktorer hänsynär att taen av
till. Genom förutseende planering kan områden fört.ex.en nya
bostäder utformas god miljökvalitetså i bullerhänseende uppnåsatt en

höga kostnader. vill härJag också påpeka vikten kommu-utan attav
också har långsiktigt perspektiv i samband med planeringenettnerna

för användningen marken.av
första hand plan-I och bygglagen instrumentär för kommunernaett

i vid mening bebyggelseutvecklingen. Till sitt förfogande haratt styra
kommunerna lagens plansystem. Häri ingår regionplan, Översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser vid prövningen bygglov.av
Utformningen den fysiska miljön har betydelse förstor attav
förebygga omgivningshygieniska problem buller från olikat.ex.som
trafikslag eller industriverksamhet. Plan- och bygglagen kommu-ger

möjlighetergoda förhindra miljöfarliga verksamheteratt attnerna
placeras i närheten planområden, och bebyggelse placeras iattav
närheten sådana verksamheter. Hittills har frihet från buller inte iav
någon nämnvärd omfattning tagits kvalitetsaspekt iupp som en
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mindre kravenöversiktliga planering. desto ökarIntekommunernas
planering och bebyggande.miljöhänsyn ipå

miljöarbetet buller deochEnligt betänkandet Kommunerna är ett av
få miljöin-miljöchefer det svårtdärområden många är attattanser

jfr SOU 1993:19.planeringtillgodosedda i kommunenstressena
planeringmiljöfrågoma ochofta det gällerKonflikter uppstår när t.ex.

denbostäder och naturområdenindustri sidan och åtrafik och å enaav
särskilt hantera.Bullerfrågorna utpekas svåraandra. attsom

kommuninnevånar-miljöstörningar påverkarBuller hör till de som
Samtidigt kommunensdirekt. beröroch välbefinnandehälsa mestnas

kommunala intressen,miljön tydligt andraför förbättraagerande att
Åtgärder för förbättrabostäder.arbetstillfällen ochbehov attavsom
för kommunen, eller förkostsammamiljö kan ocksåhälsa och vara

och väghållare.exploatörerintressenter som
för bl.a.för områdendetaljplaner utsättsDet ävenupprättas som

striktstatlig policy för hurövergripandebuller. Frånvaron av en
saknas också. Dock kani planeringenriktvärdena skall tillämpas

ochdetaljplan med stöd plan-upphävalänsstyrelsen avnumera en
säkerhet,hälsa ochbestämmelser hotbygglagens mot om manom

överskridas.kommerriktvärdenabedömer attatt
livsmiljö KLIVarbete för godkommunernasUtredningen enom

efter länssty-igenom ärenden där kommunenutredningsarbetetgick i
länsstyrelsens beslut till högreöverklagatingripanderelsens en

Ärendena ingripanden rad skäl. Ettexempel ärpåinstans. av enger
luftkvalitets-överskridande buller- ochorsakarvägtrafikatt av

daghem lokaliseras intillbostadsbebyggelse. Attförriktvärden en
bostäderplanerade bostäder ochflygbullerindustri, stör attatt

bensinstationtill industri ellerlitet skyddsavståndmed förplaneras
också.förekommer

har tvingatsmiljöfarliga verksamhetendenkan så långtDet gå att
bebyggelseninnebära den växandefall kan detupphöra. andraI attatt

främst inom trafiksektorn,och myndigheterförorsakar företag ansvar
för inlösenbulleråtgärder och kostnaderkostnader förför dryga av
planering.med bättreundvikasfastigheter. hade kunnatDetta en

Åtgärder immissionssidan3.1.4

Även teknik inteambitioner det med dagensställdamed högt är
förtillräckligt mycketfrån fordonbullretmöjligt reducera attatt

blivit buller ihar ocksåmiljökvalitet. Resultatetgoduppnå atten
störande miljöfak-ställning blandintar dominerandeboendemiljön en

ljudisoleringfå bostäder med bättredärförBehovet är attstorttorer.
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och sänkta bullernivåer Åtgärderi förhållande till dagens situation. för
undvika bullerstörningaratt i bostäder och känsliga områden kommer

därför nödvändigaatt under överskådlig tid. Närvara det gäller väg-
och tågtrafiken detär vallar, skärmar och fasadisolering vid sidan av
trafikregleringar tillstår buds. Kombinationer skyddsåtgärdersom av

såledesär nödvändiga för uppnå acceptabla förhållanden.att
Tillförlitligare beräkningsmodeller för ljudutbredning utomhus över

olika slag mark och avskärmningsanordningar underav varierande
väderleksförhållanden bidrar till kostnadseffektiva åtgärder, kansom
hindra bullret nå bostadsområdena.att Beräkningsmodellerna skall
också innehålla tillförlitliga data trafikkällans bulleregenskaper såom

beräknade immissionsnivåeratt erhålls, är relevanta för störnings-som
bedömningen. Syftet skall betydligt bättre iatt än dag kunnavara
jämföra olika åtgärder för kostnadseffektivitet.nåatt

3.1.5 Samband mellan god kvalitet och kostnad

Tidig bullerbekämpning innebär ringa kostnad
Figur visar1 det principiella sambandet mellan resulterande akustisk
kvalitet och kostnaderna för nå denna kvalitet. Diagrammetatt visar
den betydande kostnadseffektivitet uppnås bullerfrågornasom om
beaktas på mycket tidigt stadium iett projekt, då de ofta kanett lösas
för låg kostnad. Kostnaderna stigeren avsevärt de itasom upp
produktionsskedet eller i konstruktions- ellersent ett upphandlings-
skede. Att efterhandsåtgärder lösa bullerproblemengenom ökar kost-
naderna än För då nå kvalitetatt kostnadenärmer. 10 100samma -gånger större än bullerfrågorna tidigt i planeringen.om tas Följden
är i bruksskedetatt sällan har ekonomiskaman möjligheter att
åstadkomma god kvalitet. Resultatet blir vi till högen kostnadatt en
endast kan lösa del bullerproblem. Vanligtett är då inteen av göraatt
något alls. Behandlingen trafikbullret i befintlig miljöav är en
illustration till detta.
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kvalitetFigur 3.1. Sambandet kostnad ochmellan

bru sskede

produ tionsskede

konstruktions och
öpsskede

lplaggrlngsskede

höglåg akustisk kvalitet

bulleregenskaper-kostnadsbild figur 3.1 visarSkälet till den är attsom
byggnadskonstruk-i stadsplanen,inbyggda integreratpå sättär ettna

motsvarighet tillfinns inte heller någontionen eller maskinen. Det
i efterhand andra områdeneffektiva miljöförbättrande åtgärder påsom

för-i olja för minskatill mindre svavelhaltövergå attattgenom
reningssteg avlopps-lägga till ytterligare påsurningen, ettettatt

bilar för minskaintroducera katalysatorer ireningsverk eller attatt
"end of the pipe solu-bullersidan finns sällanavgasproblemen. På

mindrenyttigheten kan bibehållas medtions" där funktionen eller men
miljöeffekter.

10i bostadshus med dB kan uppnåsförbättrad ljudisoleringEn ett
byggkostnaden konstruktions-merkostnad 0,1 3 % påtill avomen -

möjlighetfinns sällanden färdiga byggnaden det någonstadiet. I att
10 enda alternativethöja ljudisoleringen med dB. Dethuvudöver taget

rivningskostnaden till-Eftersomriva huset och byggaär nytt.ettatt
överstiga byggkostnaden fördetta tillvägagångssättkommer skulle ett
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hus.nytt
Externt och internt industribuller kan också vanligen lösas till

ganska kostnadersmå problemen planeringsstadietpå ochtasom upp
åtgärder vidtas före upphandling den maskinella utrustningen.en av

dagensI konkurrenssituation kan bullerskyddet normalt erhållas för en
merkostnad 0,5 1 %. Efterhandsåtgärder färdigpå miljö kostarom -

regel 10 %än den ursprungliga investeringensom ochmer av
lösningarna blir ofta sämre denär med efterhandsåtgärder.görs Den
goda lösningen får då tillsanstå byte maskiner sker.ett av

I andra fall kan bullerskyddsåtgärder medföra väljeratt man mer
energieffektiva så visserligen investeringskostnadensystem att ökar
något, totalekonomin blir bättre denän på bullrigamen mer an-
läggningen. Detta gäller särskilt för ventilationsbuller. Man får alltså

ekonomisk vinst välja den lösningen iatt tidigten tystaregenom ett
konstruktionsskede.

Figuren 3.1 i högär grad tillämplig föräven bullerreducering vid
källan. Kostnadsrelationen särskilt högär för produkter tillverkassom
i långa serier, där åtgärder kan medföra mycket kostsammasena
omkonstruktioner och höga verktygs- och provningskostnader medan

valda konstruktionslösningarrätt från början inte behöver påverka
produktionskostnaden huvudöver taget.

De allmängiltiga slutsatser följer den redovisade kostnads-som av
bilden bullerskyddsåtgärderär alltid skallatt in isättas mycketett
tidigt skede och säkerställas kvalitetssäkringssystem. Detett ärgenom
däremot olämpligt och kostsamt, fortfarande alltför vanligtmen att
inte behandla bullerproblemet förrän det redan uppstått. Genom en
förutseende planering det möjligtär uppnå goda ljudförhållanden.att

Uppmärksamheten måste tidigt riktas dessa problem vidmot nya
projekt och konstruktionernär och utrustningar börjar fram förnya tas
marknaden. Detta i sin kräver hög allmän medvetenhettur en om
bullerproblemen och kunskap buller och bullerskyddatt inte baraom
finns hos några specialister även hos bred kretsutan en av
ansvariga för planering, projektering och upphandling. Det gäller att
förhindra tillkomsten bullersynpunkt undermåliga miljöer,av nya ur
liksom tidigt uppmärksamma bullrandeatt produkter på markna-nya
den. Det sagda får konsekvenser föräven utbildning och information.
Intill dess sådana insatser givit tillfredsställandeatt resultat iett
löpande verksamhet har Bullerkommissionen viktig uppgift för atten
reducera kostnader för framtida bullerskydd.
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miljö ochbättreBullerbekämpning3.2 ger en
för samhälletvinster

samhälleförstyrmedel3.2.1 tystareett

ochstyrmedeleffektivabullerbekämpning baseras påframgångsrikEn
förnegativa konsekvenserbullersenskildehos denmedvetenhet omen

konkurrens-väsentligprodukter kanocksåhälsan att tysta envaramen
förmarknadenväxandesnabbtindustrin densvenska pådenfördel för

produkter.miljövänliga
för andramiljön änoftakonsumtion påverkar ävenochProduktion

för-Bullerhushåll.företag ellersig deinblandade, ärdirektde vare
obotligalltifrånhälsannegativt påinverkarochutsläpporsakar en

samhällsekono-orsakarpsykosomatiska besvär. Dettatillhörselskada
ochmänniskor sämremiljö förformi sämrekostnadermiska enav

verksamhet.ekonomisk ochför olikaförutsättningar typer annanav
individuellaKortsiktigaljudmiljö.godfördelarAlla ansvaret en

samhället harmållångsiktigabalanseras nyttamåstevinster mot som

av.
och iriktlinjerochmålhandlingsplanen ärmedAvsikten att ange

böraktörernade olikavilkainomregelsystemföreslåbehovmån av
marknadenpåföljande byggeri detmina förslag attverka. Många av

tillledertillämpautforma och ettstimuleras systemsjälvmant att som
regleringbehövsdetjagdel fall harsamhälle. I attansett entystare en

detta mål.för nåatt
fysiskbestårmiljöområdet verkarPå styrsystemett avsom

infrastruktur,miljöanpassaduppbyggnadinkl.planering enaven
riktvärdenbullerområdetföreskrifter, påochlagari form avnormer -

styrmedelekonomiskariktlinjerochverksamheterolikaför som-,
åtgärderskattenedsättningochmiljösubventioner samtmiljöavgifter,

bl.a.beteendemänniskorspåverka ut-långsiktigtför genomatt
detfall kaninformation. I mångamiljömärkning,bildning, vara

visstför nåstyrmedelkombinera flera ettattfördelaktigt typeratt av
miljömål.

endast ii dagåterfinnsbullerområdetinomstyrmedelEkonomiska
olikafinnsklass Härutöverför bilar, typermiljöklassningssystemet

koncessionsärendeni bl.a.gränsvärdenriktlinjer,administrativaav -
områden,vissainomvattenskotrarförbud,och sommott.ex.

kommerstyrningbullerområdet. Dennastyrmedel inom typ av
detframför allt närbetydelse,hafortfarandenaturligtvis storatt en

hälsoskadligaanvändningenavvecklaellerbegränsagäller avatt
producentansvaretdet gällerOcksåmaskiner närochapparater m.m.
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förekommer administrativa regler.
Vilka styrmedel behöver försättas på effektivtsom att sättett

minska riskerna med buller och få till ståndatt samhälleett tystare
måste givetvis bedömas efter och graden bullret.arten Det kan bliav
fråga förbud, ekonomiskat.ex. styrmedel, frivilliga begränsnings-om
och awecklingsåtgärder inom näringslivet, opinionsbildning för en
Övergång till icke hörselskadliga och produkter.tystare Medvetna
konsumenter och yrkesmässiga användare får god informationsom
inför sitt produktval och sin hantering bullriga produkter medförav att
goda ljudegenskaper betraktas prioriterat kundkrav.ett Ensom
utvecklad kontroll och val maskiner och produkter viktigaärav
faktorer för bytaatt eller minskaansvaret att utbudetut bullrigaav
produkter i verkligheten skall kunna avkrävas producenter och
leverantörer. Ett Ökat tryck från konsumenter och lagstiftare
tillverkare, importörer och leverantörer leverera produkteratt tystare
bör bidra till väsentligt öka självsaneringenatt bullriga produkter.av

3.2.2 Ekonomiska styrmedel

Kostnaderna för miljöeffekter buller finns sällan med i priset på en
och fångas därför inte marknadsmekanismerna.vara Det finnsupp av

därmed inte tillräckliga ekonomiska drivkrafter för producenten att ta
miljöhänsyn. Det inte hellerär säkert producentatt miljöan-en som

sin produkt blir framgångsrik på marknadenpassar eftersom priset på
kan bli för högt och därmed inte efterfrågasvaran konsumenterna.av

Utvecklingen såväl i Sverige i andra industriländer går försom
närvarande ökad användningmot avgifter och andra ekonomiskaen av
styrmedel i miljöpolitiken. Riksdagen beslutade våren 1992 om en
strategi for ökad användning ekonomiskaen styrmedel i miljö-av
politiken prop. 1991/92:l50 bil. 1:12, FiU 20, rskr. 128. Också
internationella organisationer FN och OECD har uttalat sig isom
denna riktning. Senast vid FN:s konferens miljö och utvecklingom
UNCED i Rio i juni 1992 framhölls vikten ekonomiskaattav
styrmedel utvecklas och på marknadens mekanismer används på ett
effektivt försätt stimulera hållbaratt utveckling. Bland deen
grundläggande principer läggs fast i Rio-deklarationen försom
utvecklingen miljöarbetet finns också den s.k. Polluterav Pays
Principle, principen slår fast det förorenarenärattsom skallsom
betala.

En metod förenar de både styrmetodernas bästa sidorsom denär
s.k. bubbelmetoden. I korthet innebär den utsläppens totala storlekatt
inom begränsad region fastställts. Därefter utfärdasen antalett
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samladederegleringinnebärtillsammansrättigheter avensom
kommermarknaddäreftersäljs på attRättigheternautsläppen. somen

minskaFörmellan enheterna.effektivträttigheter attdessafördela
teknisktillincitamentfinnasdetkommerrättigheterbehovet attav

utveckling.
kommis-tillbestämmelsernationella83/189/EEGNotifieringen av
föreslåshandelshindertekniskainnebärakansionen, m.m.som

mellanöverenskommelserstyrmedel och statekonomiskatillutvidgas
kommissionentillanmälasframtidenskall inäringsliv. Dessaoch om

föri reglerkommissionenföreslårhandeln. Detpåverkakande nya
ochföreskriftertekniskabaragällerreglernanuvarandenotifiering. De

medlängrefåkanländerna väntaocksåinnebärFörslagetåtgärder. att
arbetabörjar påkommissionennationella kravinföra gemen-att om

kritiska till förslaget.mycketmedlemsländer ärFleraregler.samma

Miljökvalitetsnormer3.2.3

tillfälliga1990:1079för lagenundantagmedsaknasSverigeI om-
förgränsvärdeni formkvalitetsnormerlagstiftningbilförbud avom-

beskrivakanbegreppMiljökvalitet ärförorenande ämnen. ett som
miljö.ochavseende hälsamed påområdepåverkan inomgraden ettav

till andraalternativdärförmiljökvalitet kan utgöraför ettNormer
kombinationidelellermiljöpolitikenistyrmedel avenvara en

SOUmiljöbalktilli förslagetMiljöskyddskommitténåtgärder. anser
miljökvali-användahandstillsärskiltligger näradet1993:27 attatt

i dessabörMiljökvalitetsnormerhälsoskyddsområdet.inomtetsnormer
överskridasfåinte börhaltvärden momentantformenfall få somav

tidsenheter.för vissaeller
miljö-införandetblirmiljöarbeteför alltUtgångspunkten avgenom
hittillsintetål ochmänniskan ochvadkvalitetsnormer naturen som

Miljökvalitets-rimligt.ekonomisktpolitiskt ochvadifrån ansettssom
bullerutsläppi frågaskärpninginnebäraocksåkan omomennormer

bindande.juridisktblirde
sådanafår utfärdaregeringenmyndigheteller denRegeringen utser

Bemyndigandetmiljökvalitetsnormer.innehållerföreskrifter som
föreskriftersådanaförutsättningar föralternativaställer atttreupp

frågaskallmeddelas. Detfå attskall omvara
antagitriksdagen harriktlinjerigenomdriva som-

förpliktelserinternationellauppfylla-
olägenheter.ellerskadoravhjälpaellerförebyggai övrigt-

ingåendebygga påkvalitetsnormersådanakommittén måsteEnligt
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kunskaper. Härför krävs både grundläggande forskning och ut-
redningar med direkt praktisk tillämpbarhet. Eventuella kompromisser
med hänsyn till vad teknisktär och ekonomiskt möjligt i enskildasom
fall, bör inte inomgöras för Syftet med kvalitetsnor-ramen normerna.

skulle därmed förlorat.gåmerna
Miljökvalitetsnormerna skall läggas till grund för planering, med-

delande föreskrifter, prövning tillståndsärenden och tillsyn.av Iav
vissa fall föreslår kommittén direktgörsatt rättsligtnormerna
bindande. Om det behövs för kvalitetsnormer skall kunnaatt uppfyllas
inom område skall åtgärdsplanett upprättas underlag fören som
myndigheternas och kommunernas planering. Detta är uppgift fören
ansvariga myndigheter.

Ett område särskiltär lämpligt för miljökvalitetsnormer enligtsom
kommittén bullerområdet.är Kommittén konstaterar också att
bullerkraven skiljer sig för olika områden också framgår i avsnittsom
2.3.2.

I de fall planerna grundas på miljökvalitetsnormer hänför sigsom
till EG-direktiv skall sådana planer i förekommande fall underställas

Åtgärdsplanernakommissionen. skall syfta till inom områdeatt ett
uppnå så samlade lösningar på miljöproblemet möjligt. Verksam-som
heter i dag inte omfattas miljöskyddslagens regelsystemsom av som
de enskilda fordonen i trafiken kan ha avgörande betydelse fören

Åtgärdsplanernamiljösituationen inom område. skall därförett inriktas
på andraäven förekommandeän miljöfarliga verksamheter kansom

betydelse i sammanhanget. På så kommersätt åtgärdsplanernavara av
också ha betydelse för samhällsplaneringenatt i kommunerna,
Vägverkets arbete med vägplaner m.m.

Jag vill uttrycka mitt stöd för förslaget införa miljökvalitetsnor-att
likhetI med kommittén jag bullerområdetmer. är särskiltatt välanser

lämpat för detta ändamål.
Naturvårdsverkets nuvarande allmänna riktlinjer och råd för

störning från olika bullerkällor kommittén område välanser ettvara
lämpat för miljökvalitetsnormer. Samtidigt det förär uppfylla våraatt
internationella överenskommelser, främst till EG, eller det eljestatt
föreligger särskilda skäl, blir juridiskt bindande. EGsom normerna
saknar i dag kvalitetsnormer bullerområdetpå framgått imen som
avsnitt 2.1.3 EG våren 1994 lägga fram förslagatt tillavser ett en
handlingsplan buller skall innehålla bl.a. förslagmot till sådanasom
normer.

Jag vill emellertid här frågan hur Naturvårdsverketsta upp
nuvarande riktlinjer för bullerområdet skall kunna tillomsättas
miljökvalitetsnormer. Som framgår avsnitt 2.1.4 har jagav en annan
och avvikande vadpå betraktaär god miljökvalitetattsyn som som
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allvar med minskavi verkligenbullerhänseende. Omi attmenar
jag för uppnåjag de värdensamhällebullret i vårt attatt angeranser

utformningen miljökvalitets-vägledande förmiljömål bördetta avvara
därförMiljökvalitetsnormer för buller börbullerområdet.inomnormer

föreslår skallBullerkommission jagsamråd mellan deniutarbetas som
och övrigaNaturvårdsverketfölja handlingsplanen,förinrättas att upp

jfr kap. 11.myndigheterberörda även
ii det följande finns detmina förslagframgåSom kommer att av

till tillgänglig teknik inommed hänsynområden där bullretdag en
marginellt. Hitminskaframtid inte kommeröverskådlig änannatatt

basindustrierbuller från några vårafrån vägtrafik ochbullerhör av
viktigtenligt min meningstålverk.och Detjärn- är att ut-som

och miljökvalitetsnormemaföljsdessa områdenvecklingen på attupp
börmedger det. Dettatekniska utvecklingenallteftersom denrevideras

Bullerkommissionen.föruppgiftannanvara en

Miljökonsekvensbeskrivningar3.2.4

tekniksamhålle har medförtutvecklingen vårtSamtidigt attavsom
i ostördvistasökat behovmänniskor har fåttmånga naturattett av

anförsknapp. Oftablivit alltmerområdentill sådanahar tillgången
lokaliseringtrafikled ellerdragningvidskäl ettavav en nyensom
bostadsbebyggelseavsaknadenostördindustriområde i attnatur, av

förstörandeinte kanverksamhetenbuller fråninnebär att vara
omgivningen.

luftföro-ochgällerstandard dethar högSverige när vatten-en
ringa allmärmabuller.det gäller Detknappastreningar, närmen

vibidragit tillnaturligt ocksåharför bullerfrågornaintresset attnog
ochindustriområdennyetableringartillåtereftertankeutan av

utbredningljudetstillhänsyni hittills orördtrafikleder attnatur utan
tätortsområden. Enstörande iområden äni dessa är annanmer

störandelångt från denjöstörningar uppståmil kankomplikation är att
sammanhang.och i oväntadeverksamheten

användas föravseddaMiljökonsekvensbeskrivningar är attatt
bl.a.påverkaavgöranden kanibeslutsunderlagetförbättra som

Miljökonsekvensbeskrivningar måsteochmänniskors hälsa naturen.
tilltänktverksamhet äromfatta inte bara den närmastdärför utansom

miljökonse-Obligatoriskadensamma.alternativ tillrealistiskaockså
i den svenska plane-relativt företeelsekvensbeskrivningar är nyen

1990/91:90, JoUjfr bl.a.beslutsprocessenrings- och prop.
1992/93:10, rskr.1992/93:60, JoU338 ochl990/91:30 rskr. prop.

243.
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Miljöskyddskommittén har föreslagit principiellt krav påett
miljökonsekvensbeskrivningar i fall betydande hälso- ellerav
miljöpåverkan. Sådana konsekvensbeskrivningar skall ingå i alla
tillstånds- och anmälningsärenden enligt balken. Kommittén har också

möjlighetenöppnat kräva mil jökonsekvensbeskrivningariatt vissa fall,
denäven verksamhet, hantering eller åtgärd i frågaär inteom som

förutsätter tillstånd eller prövning myndighet. Kommittén föreslårav
dessutom för syftet med konsekvensbeskrivningatt att skall kunnaen
uppnås måste alternativ till sökt åtgärd redovisas, inkl. deten
alternativet inget detgörs åt, s.k. nollalternativet.att

tillstyrkerJag kommitténs förslag i denna del och detta börattanser
möjligheteröppna i miljökonsekvensbeskrivning ocksåatt påen ange

vad orördsätt kan komma bullersmittas vid nyetableringnatur atten
olika verksamheter. Detta bör enligt min mening framgå deav av

föreskrifter blir följden den miljöbalkens bestämmelser.som av nya

3.2.5 Miljöskyddskommitténs förslag till skyddsavstånd

Det inte möjligtär med stöd miljöskyddslagenatt meddelaav
bestämmelser skyddsområden miljöfarliga verksamheter,runt ävenom

plan- och bygglagen kommunerna möjlighet läggaom ger att uten
skyddsområden miljöfarliga verksamheter och förhindrarunt etable-
ringen sådana verksamheter intill bebyggelse inom detaljplanelagdaav
områden. Konsekvenserna härav har jag redovisat föregåendei avsnitt.

Miljöskyddskommittén föreslår bl.a. bakgrund behovetmot av av
minskad individuell prövning i tillståndsärenden generella före-en att

skrifter utfärdas för reglera miljöfarliga verksamheter. Sådanaatt
föreskrifter skall enligt förslaget bli direkt tillämpliga och i regel vara
straffsanktionerade. De kan också innehålla bestämmelser minstaom
skyddsavstånd mellan miljöfarliga verksamheter och bostadsbe-
byggelse. Härvid kommittén sådana bestämmelser börattanser ange
det skyddsavstånd normalt bör gälla för verksamheter olikasom av
slag. skallDe också tillämpas prövnings- och tillsynsmyndigheterav
och sålunda läggas till grund för tillstånd och förelägganden. Jag
tillstyrker miljöskyddskommitténs förslag i denna del.

Under utredningsarbetet har från såväl myndighetshåll som
näringsliv framförts synpunkter på kommunerna tillåter bebyggelseatt

krypa allt den miljöfarliganärmare verksamheten,att med den följden
kostnader för åtgärder drabbar denatt är ansvarig för verksam-som

heten och inte den tillåter expansionen. I planeringssammanhangsom
det också viktigtär ha långtidsperspektiv för i framtidatt ett att en

undvika drabbas dryga inlösenkostnaderatt Jag därförav m.m. anser
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sådant skyddsavstånd miljöskyddskommittén föreslår,att ett som nu
framför allt det vid prövningen verksamheten i tillståndetattgenom av
skall skrivas det Skyddsområde krävs för inte miljö ochattsom
människor skall för den miljöfarliga verksamheten,utsättas är ett steg
i riktning för undvika dryga kostnaderrätt för framtidaatt en
bullersanering.

lederDetta osökt in ansvarsfrågan,på nämligen skall havem som
kostnadsansvaret för sådana åtgärder. Enligt miljöskyddslagen
1969:387 kan krav skyddsåtgärderpå riktas ochmot var en som
bedriver miljöfarlig verksamhet. Vanligtvis omfattar kraven på
skyddsåtgärder själva föroreningskällan dvs. den miljöfarliga verk--
samhet förorsakar skadorna eller olägenheterna. Det förekommersom
också huvudmannen för den störande verksamheten åläggs vidtaatt att
skyddsåtgärder vid det objekt för störningar,utsätts t.ex. attsom
installera treglasfönster i intilliggande bostäder för minskaatt
bullerstörningarna, uppföra skyddsplanteringar m.m.

Problemen mångfasetterade och det finns inteär enkelnågon
lösning härpå. återkommerJag till kostnadsansvaret mellan de olika
aktörerna under område.resp.

3.2.6 Information styrmedelsom

Kunskapsspridning och opinionsbildning har betydelse förstor att
driva utvecklingenpå produkter, utbildningmot tystare t.ex. genom
och miljömärkning. Konsumenterna kan sina produktval göragenom

insats för utveckling produkter. Korrektstor att mot tystareen en
och tydlig information förutsättning förär konsumenterna skallatt
kunna träffa sådana val. skyldighetEn lämna information frånatt
hälso- och miljöskyddssynpunkt finns inte i dag det gäller buller.när
Genom maskindirektivet skall bullernivåerna deklareras liksom detnär
gäller hushållsmaskiner och personlig skyddsutrustning. Eftersom
bullerdeklarationen länge avhängigännu så EES-avtaletär och
fortfarande frivillig har inte konsumenternaär denna möjlighet. De
deklarationer kommer bli standard dessutom baraattsom anger
decibeltal inte den skadliga effekten produkten kan ha hörselnpåmen
eller hur den påverkar vardag. Miljövarudeklarationervår bör
innehålla bulleruppgifter.även
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3.3 Samhällsekonomiska kalkyler allt viktigare

3.3. 1 Riskvärdering

De i dag för ochgränser föroreningsätts varierarsom en samma
beroende vilkeni miljö denpå uppträder på arbetet, i hemmet eller-
i omgivning.vår Buller exempel därär varierar.gränsernaett
Existerande gränsvärden förefaller i allt väsentligt ha bestämtsatt utan
avvägning mellan ekonomiska kostnader och intäkter. T.ex. harså

flera försöktgånger ändra byggnormerna högreså krav påattman
ljudisolering införs. Detta har regelmässigt awisats hänvisningmed
till hårdare regler skulle öka byggkostnaderna. Då det gälleratt
trafikbuller använder sig såväl Naturvårdsverket Vägverketsom av
ekonomiska awägningar vilka åtgärder skall vidtas. Dessaom som
ligger tillsedan grund för riksdagsbeslut medelsanvisning. Påom
intäktssidan används schablon innebär minskning antaleten som en av
bullerstörda människor. Den har däremot inte någon avgörande
betydelse för vilka åtgärder skall vidtas.som

System för riskvärdering och hantering risker behöver utvecklasav
och tillämpas inom olika områden i högre grad vad fallet i dag.än är
Konkreta planer för riskbegränsning för produkter innebär storasom
hälso- eller störrisker del i detta arbete. flestaär I de fall måsteen av

och kompetensskäl bullerbekämpning dock uppnåsresurs- genom
fortlöpande åtgärder från dem hanterar bullriga produkter utansom
den centrala styrning särskilda begränsningsplaner innebär.som

För få uppfattning hur mycket samhället böratt en om resurser
för undvika bullerskador krävs uppfattning individer-satsa att en om

betalningsvilja för riskreduktion.nas
Det därför väsentligtär reda på förhållandet för den åtgärdatt ta

fallanalyseras, i detta buller.som

3.3.2 Samhällsekonomiska intäkter har betydelse för
kostnadseffektiviteten

Samhällsekonomiska intäkter har betydelse för kostnadseffektiviteten.
Lagstiftning och restriktioner har varit och kommer fortsätta haatt en

roll i miljöpolitiken. För denna skall samhällseko-stor att ansats vara
nomiskt effektiv samhälletmåste ha god uppfattning vilkaen om
åtgärder kostnadseffektiva.är l mitt uppdrag ingårmest attsom
beräkna de samhällsekonomiska intäkterna.även

På utredningens uppdrag har professor Sören Wibe vid Sveriges
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Lantbruksuniversitet i utfört pilotstudie rörande människorsUmeå en
värdering åtgärder buller olika slag. De slag bullertvåmotav av av

har analyserats ärsom

vanligt trafikbuller i storstaden

inomhusbuller, stereoljud eller fastighetens2. t.ex. grannars
ventilationsljud.

för studien har utförts enkät rörandeInom även smärreenramen
ljudet från motorgräsklippare.människors upplevelse av

samhällsekonomiska värderingarna buller grundasDe påav
enkäter rörande människors betalningsvillighet för olikaresultaten från

olikabullerdämpande åtgärder. De enkäternaingår i bil. Under-7.
genomförts kort tid, med i förhållandesökningen har på tillett

problemet mycket begränsat populationsurval och med ofullständigt
bakgrundsfaktorer. Studienbeaktande olika den första i sittärsomav

pilotstudie, och dess resultatslag skall rörandet.ex.somses en
minskat trafikbuller skall betraktas uppskattningar,värderingen somav
storleksmässigt rimliga for likartadetroligen områden demärsom som

ingår i studien.
fullständigStudien inte samhällsekonomisk kalkyl eftersomnågonär

efterfrågesidanhär endast intäktssidan dvs. beaktas. Syftet med den
uppskattning människorshar varit erhålla betalningsvilja föratt en av

bullerdämpande åtgärder.olika

Teorin för samhällsekonomiska värderingar3.3.3
Sören WibeAv

Teorin för samhällsekonomisk analys bygger den traditionella
mikroekonomiska kan illustreras med hjälp vanligateorin. Kärnan av

iefterfråge- och utbudskurvor. Antag produceras mängdenatt en vara
Q efterfrågekurvan för utvisas i figurdenna denärsamt att vara som
1:1.
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Figur 1:1 Illustration till den samhållsekonontiska teorin

jpt
.

Kvantitet;

Efterfrågekurvan kan uppfattas rangordning de individersom en av
efterfrågar Någon såledesär beredd betala priset P°som attvaran.

medan de andras betalningsvilja lägre.är Den totala betalningsviljan
Qför mängden under efterfrågekurvan, dvs.motsvaras detytanav

streckade området i figur I:1. De kostnader förenadeär medsom en
viss produktion kan illustreras på motsvarande figurI II:2sätt. utvisas
kurvan för produktionens marginalkostnader, dvs. kostnaden för att
producera ytterligare enhet.en

11:2Figur Illustration till den .vanthällsekonøntiskateorin

Ab
Marginal-
kostnad

kvantitet4

Det kostar således MC0 producera den första enhetenatt varefter
enligt illustrationen enhetskostnaden successivt stiger. Den totala
kostnaden för producera mängden Qatt undermotsvaras ytanav
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marginalkostnadskurvan, dvs. det streckade området i figuren.
de utvisade kurvorna samtliga intäkter ochAntag återgerattnu

viss produktion.kostnader förenade med Marknadslös-ärsom en
ningen dvs. skärningen mellan de båda kurvorna kommer då att

samhällsekonomiska eftersommaximera det överskottet, produktionen
maximering skillnadenvid denna volym innebär mellanen av

värdering kostnad.konsumenternas och producenternas
emellertid produktionen den aktuellaAntag att av varannu

"dold" kostnadspost, dvs. kostnad företaget inteinnehåller en en som
betala för. kan fråga utsläppbehöver Det någott.ex. vara om som

obehag företagets bullersamma produktion orsakarförstör miljön, som
liknande. verksamhet bör finnas medde närboende eller Dennanågot

samhällsekonomisk kalkyl, den ingår alltså inte ii total menen
kostnadsbild. Därvid uppkommer skillnad mellanföretagets en

marknadslösningen vad samhällsekonomiskt effektivt.och Iärsom
utvisas samhällsekonomisk MCb och företagsekono-figur II:3 en en

marginalkostnadskurva tillsammans med efterfrågekurvan.misk MCf
QmzPm, skärningspunktenMarknadens lösning blir här punkten dvs.

och efterfrågekurvan.Företagsekonomiska kostnadskurvanmellan den
emellertid samhällsekonomiskt bästa kombinationeninser denMan att
QszPs. samhällsekonomiska förlust merproduktio-punkten Denär som

i produktionsintervalletinnebär blir skillnaden mellan kurvornanen
streckade området i figur 11:3.Qm, dvs. det-

till den samhällsekonomiska11:3 Illustration teorin

Pris
MC

kvantitet;

efterfråganvarieras olika marknadens kan skiljaAnalysen kan sätt:
sig från samhällets, produktionen kan innehålla dold intäkt i ställeten

blir dockför kostnad osv.. Essensen i analysen densamma: den
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produktionmed visssamhällsekonomiska vinsten ytananges aven
under marginalkost-efterfrågekurvan, kostnadenunder ytananges av

samhällsekonomiska optimiläget kurvornasoch detnadskurvan ges av
skärningspunkt.

applicerad föreliggande studiesamhällsekonomiska påteorinDen
olika "bud"innebär i enkät tillMetoden använts att geensom

andelen ja-svar. Antag vi frågaroch registrerarespondenterna t.ex. att
100 kr 200, 300 i hyra förmänniskorna villiga betalaär att merom

fönster, erhåller den svarsbild illustreras ihelt ljudisolerade och som
nedanstående figur.

betalningsvillighetenIllustration till kalkylerFigur 11:4 rapportens av

KR

500 d

u

Q300 u
|

I

O100
I D:O: Procent JaV WUU U V U svar5010 30 70 90

andel ja-svarbud har erhållits denPå dessa tre som anges av
vi approximerar det statistisktpunkterna. Vi antar att mestnu

medelvärden skulle erhållits vidsannolika sambandet dvs. som en
streckade linjen i figuren.verklig omfattande enkät med den Den

"efterfrågekurvan" tystnad. denna framgårdå på Av attmotsvarar
i förberedd betala 500 kr månaden tystnad,inte någon änär att mer

i området boende inte beredda betalaoch 40 % av de någotär attatt
intebullerdämpande åtgärder. Vi dock de haralls för någotattantar

fönster.bullernivåerna sänks tätaret.ex.emot att genom
alla fönster skulle isolerade. Den totalaAntag görasatt mernu

uppenbarligen under efterfrågekurvan.värderingen detta är ytanav
området bebos 100Om vi för enkelhetens skull antar att av personer

med hushåll blir den totalaalltså lika såså är ettatt procenten
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10050060/2 000 kr. Eftersom det bor15betalningsviljan
150genomsnittliga betalningsviljan kralltså deni området ärpersoner

mindre 150 krfall fönster kostarOm i detta änhushåll. tätare perper
samhällsekonomiskt överskott,tänkta åtgärdenhushåll den ettger

inte.annars
bostadsområde medföri kommun ellerhushållenFör ett enen

för hälsa, arbete ochbullersituation vinsterförbättrad uppståratt
detta uppkommer förfritidsaktiviteter. vinstDen på sätt ettsom
betalningsvilja för denkalkylerbarhushåll det hargör att genom-en

motsvarande kan också härledaförbättringen.förda På sätt enman
inomhusmiljö, ökad produktiontystarebetalningsvilja från företag

etc.
siffrorna inte underde angivna någravill understrykaJag att om-

landets befolkning. harriktvärden för hela Jagständigheter får tas som
jämförelser mellanunderlag förvalt dem göraändå attatt ta som

avsnitt.berördakostnader och intäkter under

beräkningsmodellerMätmetoder och3.4

det verkligaför handlingsplanengrundläggande princip ärEn att
uppfylla fastställdaberäknade skallenbart detoch intebullret

ljudnivå.garantier föreller i avtal ställdaeller riktvärdengränsvärden
för bullersituatio-mätstandarddet finns vedertagenkräverDetta att en

ellermed denna. Fastställdamätningen gjorts i enlighetoch attnen
grund mätosäker-alla toleranser pågaranterade värden skall avrymma

erforderligautförande skall hakonstruktion ochPlanering,het.
säkerhetsmarginaler härför.

grundas s.k.bedömningen påindustribuller börFör externt
skallliknande utomhusTrafikbuller fläktbuller ochfrifältsvärde. samt

tillpreciseringar i anslutningenligtsin verkliga nivåefterbedömas
förslagen.

kompromissmätetal3.4.1 Dagens en

Bakgrund
till planera förbuller syftarmätningarBeräkningar och attav
existerande situation.kontrolleraförhållanden ellertillfredsställande en

lämpliga mätetalbeskrivas medsituationenfallenbåda måsteI som
olägenheter bullret vållar. Församband med dei tydligtbör stå attett

praktiskt hanterbara bådemätetalsådanaanvändbara måste varavara
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i planeringssituationen och kontrollsituationen. I planeringsfallet skall
kunna förhandsberäkna vad bullret kommer bli och i kontroll-attman

situationen skall bullret kunna och direkt jämförasmätas med ställda
krav.

framgårDet avsnitt 2.1.2 varje praktiskt användbarattav
beskrivning buller uttryckt i fysikaliska mätetal innebäramåsteav en
stark förenkling för inte bli ohanterlig. Det finns inget enkeltatt
mätetal entydigtpå och helt rättvisande kan beskrivasätt såettsom
vitt skilda förhållanden hörselskaderisken från bergborrmaskinsom en
eller byggarbetsplats,på väckningsrisken trafiken frånen gataav en
eller den upplevda störningen radion badstrandenpå eller fläktbull-av

kontorsarbetsplatsen.på Mycken medicinsk, sociologisk ochret
psykologisk forskning har därför problemet fastställaägnats vad iatt
bullret skadar eller och vilkastör, mätetal bäst beskriversom som
bullret jfr avsnitt 2.2.

"The dB-battle
Särskilt under 1950- och l960-talen dessa forskningsarbetengav
upphov till intensiva internationella diskussioner bästa förmätetalom
buller. diskuteradeMan bl.a. frekvensvägningskurvor och rad sätten

uttrycka bullers fluktuation i tiden och många olika mätetalatt
lanserades. Diskussionen fick "The dB-battle". Ett dessnamnet av
resultat den utnyttjades för förhala beslut åtgärderatt attvar motom
buller under förevändningen länge forskarnaså inte kundeatt ens
komma hur bullret skulleöverens detmätas inte heller möjligtom var

besluta åtgärder. bästaDet blev på påtagligt det godassättatt ettom
fiende.

Val mätetalav
I det läget enades i det internationella standardiseringsarbetetman om
mätetal i flertalet fall baserades på A-vägd ljudnivå i dB. Försom
fluktuerande buller valdes ekvivalentnivån i relation till sinsom
enkelhet i förvånansvärtstår bra samband med bullrets olägenheter.ett
Om trafikbullret uteplatserna i bostadsområde har ekvivalent-ett en
nivå under 40 45 dBA miljön godär bullersynpunkt, den ärur om-
55 dBA den acceptabel för flertalet,är den 65 dBA denär ärmen om
dålig. Det däremot inte säkertär plats med 65 dBA iär sämreatt en
ljudhänseende helt plats,än vid kanske medväg,en annan en annan
63 dBA. Om ekvivalentnivåden för i sittsom en person exponeras
dagliga arbete 85 dBA föreliggerär klar risk för hörselskada. Deten

dock inte säkert vidär helt olikatvå arbeten båda 85 dBAatt som ger
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hörselskaderisken precis lika för båda fallen.ekvivalentnivå är stor

handlingsplanen3.4.2 Mätetal för

flertalet mina förslag i internationelltvalt uttryckaJag har att av
ekvivalentnivån i dB.nyttjade mätetal, främst den A-vägda Den är en

bedömning miljön i bullerhänseende och förbra grund för aven
industribuller bör bedömningenåtgärder.behovet För externtav

Trafikbuller fläktbullers.k. frifältsvärde. ochgrundas på samt
efter sin verkliga nivåliknande utomhus i bostadsområden bedöms

preciseringar i anslutning till förslagen.enligt
kraftigt varierande eller intermittent tågbullerOm bullret såsomär

innehåller slagljud och liknande räckerflygbuller eller kanskeeller
ekvivalentnivån bedömningsgrund för hörselskade-emellertid inte som

Ävenstörnings/väckningsrisk. bullertopparnarisk eller måste
toppvärde. Vad med toppvärdebeskrivas med sitt måsteman menar

definition maximalnivå håller fördefinieras. En närvaran-noggrant av
i det nordiska samarbetet. För samhällsbuller harde utarbetaspå att

för miljömedicin vid Göteborgs universitet på basisinstitutionen av
störningsstudier, främst i starkt exponerade områden, tagit fram en

den RBS-metoden Riktvärden försärskild bedömningsmetod, s.k.
vidutnyttjas för prioritering mellan åtgärderbullerstörning. Den kan

trafikbullerbelastning. riktvärden för maximini-områden med hög De
baseradei handlingsplanen också påvån, L ärsom gesAMX,

Institutionen för miljömedicin.forskningsresultat från
hörselskaderisken skall bedömas beskrivet i avsnitt 2.3.ärHur

ljudisoleringen i byggnader finns det internationellt standardise-För
för stegljudsnivån,för den s.k. luftljudsisoleringen ochbåderade mått

jag utgått ifrån.som

eller värdenBeräknade mätta
till beräkna buller- ochhelt hänvisadplaneringsstadietPå är attman

konstruktionen eller situationenfärdigaisoleringsförhållandena. Den
kontrollmätning. grundläggande principEnkan även genomavprovas

verkliga bullret, inte enbart detdet ochför handlingsplanen är att
gränsvärden eller riktvärden ellerskall uppfylla fastställdaberäknade,

förutsätter finnsfor ljudnivå. deti avtal ställda garantier Detta att en
mätningen gjortsför bullersituationen ochvedertagen mätstandard att

Fastställda eller garanterade värden skalli enlighet med denna. rymma
konstruktion och utförande skall haPlanering,alla toleranser.

härför. vill betona såvälerforderliga säkerhetsmarginaler Jag att
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beräkningar mätningar i de flesta fall kräver kompetens inomsom en
ljud- och vibrationsområdet med god kännedom tillgängligaom
metoder och deras förutsättningar.

Bullennatningar inomhus
Bullret i bostadsrum från husets installationer ganskaett är enkelt att
kontrollmäta med god noggrannhet. Om lågfrekvent buller dominerar
krävs dock högre kompetens. Att korrekt byggnadensmäta ljudisole-
ring något svårare.är Vana och erfarenhet och särskild utbildning för

vid projektering kunna förhandsberäkna fläktbuller,att ljudisolering
och stomljudsstörningar från husets installationer är nödvändighet.en
Både förhandsberäkningen och efterkontrollen är mycket viktiga i ett
kvalitetssäkringssystem.

Vilken exposition med rörligt arbete i verkstads-etten person en
lokal för besvärligtär bådeär förhandsberäkna ochutsatt kontroll-att
mäta.

Bullermdtningar utomhus
Mätning buller från källor utomhus svårhanterligt.är Det beror påav

ljudutbredningen utomhus kraftigtär väderberoende.att Ljudets
hastighet varierar med Eftersom olikatemperaturen. ärtemperaturen
på olika höjd marken kommeröver ljudets hastighet också varieraatt
med vilken höjd det framgår på. Detta leder till ljudets inte blivägatt
rätlinjig krökt uppåt eller nedåt beroende påutan temperaturför-
hållandena. Vid temperaturinversion kröks ljudet nedåt och kan t.ex.

skärmandeöver terrängformationer eller byggnader. Vidpassera
temperaturförhållanden kröks ljudbanornamotsatta uppåt och då kan

få ljudskugga markenäven plan. Vindensär hastighet lägstärman om
Ävenvid marken och ökar med höjden. detta leder till krökning av

ljudbanorna; ljudet böjs nedåt i medvind och iuppåt motvind.av
Även markdämpningen påverkas vädret. Frusen eller mycket våtav

mark mindre markdämpning än porös gräsmatta ellerger etten
snötäckt fält. Vädret påverkar därför på tydligt bullerför-sättett
hållandena redan 20 30på avstånd. Den totala verkanmeters av-
vädret kan variationer i bullerimmissionen 20 dBA ellerge om mer
redan 100på avstånd från konstant bullerkälla.m en
Härtill kommer källan kan variera. Trafiken på kanatt vägen vara
olika vid skilda mättillfällen. En våt vägbana medför kraftigare
bulleralstring Flygplanän kan följa uppgjorda flygvägartorr.en mer
eller mindre noggrant.

För komma till rätta med väderproblematikenatt detnär gäller
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mätning utomhusbuller har i standardiserings- och normarbeteav man
väldefinieradekommit knyta immissionen till väderför-överens attom

hållanden. Det skall råda svag medvind från källa till immissions-
punkt. variation med höjden mark liggaTemperaturens måsteöver
inom vissa fastställda Mätning kan alltså inte vilken daggränser. göras

helst. Bullermätningen kombineras med meteorologiskamåstesom
mätningar eller observationer grundade betydande erfarenhet.på
Gränsvärden eller riktvärden för bullerimmission därförmåste knytas
till klart angivna väderleksförhållanden och immissionsmätningar

utföras vädret det förutsätta.måste när är

Beräkningar utomhusbullerav
Eftersom det omständligt bullerimmission frånsåär mätaatt ex-
empelvis och flygtrañk förlitar sig i dag i utsträckningväg- storman

för planeringberäknade värden såväl kontroll. Denpå som gemensam-
nordiska beräkningsmodellen NBM för vägtrafikbuller förma ger

situationer tillräcklig och lätt inoggrannhet användamånga är att en
typfall. metod liksom motsvarande metod förhel del Denna tågbuller

för närvarande revideras. börjar kommahåller på Det ävenatt nu mer
beräkningsmetoder för kanavancerade utomhusbuller, komma attsom
resultat nordiska modellen, bl.a. vid kompliceradesäkrare denänge

skärmningsförhållanden. kräver datorer med kapacitet.Dessa stor
finns för bullerkällor nordisk beräknings-det andraDessutom en

utnyttjas för både planering och miljökontroll.modell som
trafikbullerkontrollen sker medMen även merpartenom av

viktigt i viss utsträckningberäkning grund detär även göraattsom
kontrollmätningar, särskilt i situationer beräkningsmässigtärsom

det gäller före beräknings-svårbedömda. Mätresultatet skall vara som
förutsatt korrekt gjord enligt standardresultatet, mätningen ochäratt

erforderlig kontroll källan.med av

3.4.3 Forskning kring mätetalandra

forsknings- för finnaoch utvecklingsarbete bättre ochDet pågår att
mätinstrumentutveckling för möjliggörasäkrare bullermått och atten

mätning dessa Som exempel kandirekt mått. FoU-nämnasav nyare
till s.k. i Son Sonarbete knutet till relatera störning hörstyrka äratt

för upplevd ingåendemätetal hörstyrka på densätt änett ettsom mer
enkla A-vägningen i beaktande hörselorganets egenskaper,tar annan
forskning kring säkrare värdering bullerstörningar med mycketav
lågfrekvent karaktär och forskning skall möjliggöra korrektaresom
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värdering flera samtidiga bullerkällor olika karaktär. dagIav av
bedöms regel varje bullerkälla för sig, vilket under-som ger en
värdering störningen.av

Sådan forskning kommer säkerligen leda till bättre framtidaatt
metoder för bullerbedömning och skall därför följas med uppmärksam-
het.

3.5 EG och EES-avtalets betydelse för buller m.m.

3.5.1 EES-avtalet och medlemskap i EG innebär
möjligheter också ökad konkurrensmen

Målet för EES-avtalet mellan EG och EFTA-länderna liksom för EG:s
inre marknad, med enhetligaär regler främja handel ochatt Övrig
samverkan mellan såsom sociala frågor, miljö, konsument-parterna
skydd Principen fria rörlighet blir EES-avtaletm.m. om varors genom

den gäller inom EG, har sitt isamma som som om varorna ursprung
EG eller denågot EFTA-länder omfattas avtalet. Däremotav som av
omfattar avtalet inte jordbrukspolitiken och handelspolitiken gentemot
tredje land eller harmonisering de indirekta skatterna.av

Genom EES-avtalet blir Sverige del EG:s inre marknad,en av som
bl.a. innebär de nationella hindren för fri rörlighet föratt varor,

tjänster, och kapital skall undanröjda. Den l februaripersoner vara
1993 inledde Sverige förhandlingarna EG-medlemskap.ettom

Inom EG har det skett och pågår alltjämt omfattande harmonise-ett
ringsarbete de tolv medlemsländernas lagstiftning på de aktuellaav
områdena. Arbetet med begränsa antalet kvarstående tekniskaatt
handelshinder bedrivs i huvudsak på olikatvå tillämpningsätt; genom

den s.k. Cassis de Dijon-principen och harmoniseringav genom av
tekniska regler. Det väl märkaär Cassis de Dijon-principenatt att
endast kan åberopas på det icke-harmoniserade området. Denna
princip EFTA-ländernaöver i och med EES-avtalet,tassom av
innebär lagligen marknadsförs inomatt något EES-landen vara som
också skall ha fritt marknadstillträde till övriga marknader inom EES-
området.

För åstadkomma fritt varuutbyte måste orsakerna tillatt deett
kontroller finns undanröjas, skillnader i olikat.ex.som nu som
länders kravnivåer detnär gäller miljö- och säkerhetsföreskrifter. De
kallas tekniska handelshinder och uppstår då länder ställer olika krav

hur produkter skall utformade. Möjligheter till nationellavara
undantag finns i enlighet med artikel 13 i EES-avtalet. Denna rätt är
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tilldock begränsad områden, där inte finns.några reglergemensamma
huvudsakligenEG arbetar med direktiv.två Dentyper av ena

produkter, och tjänster föremål för handel.rör ärgruppen varor som
Direktiven inom denna kategori reglerar främst produkters beskaffen-

provning och kontroll. Produktdirektivenhet, gäller rad skildaen
områden bullerfrågan, där regleringen får betydelse för såvälrörsom
trafikområdet i boendemiljö och arbetsmiljö förstort samtsom

yrkesmässig användningprodukter i och konsumentprodukter. För
dessa direktiv gäller krav på harmonisering såväl EFTA-en av

EG-medlemsstaternas lagstiftning.ländernas Dessa produkt-som
direktiv utfärdas med stöd artikel 100 i Romfördraget och skallav a
underlätta fria rörlighet.varors

andra kallas minimidirektiv utfärdasDen med stödgruppen som av
arbetsmiljöfördragets 118 eller artikel 130 miljöskyd-rörta r som-

denna artikel regleras hörnpelaren i Gemenskapens miljöpolitik,det. I
den s.k. subsidiaritetsprincipen, innebär det primäraatt ansvaretsom
för miljön och beslut i sådana frågor skall fattas lägsta möjliga nivåpå

innebär väsentlig begränsning EG:s kompetensoch på miljöom-en av
omfattar de områden där miljöpolitiskarådet. Kompetensen mål kan

nationellt. principbättre Denna kommer fåuppnås ängemensamt att
betydelse Maastrichtfördragetökad mellan de tolv med-omen

lemsländerna ratiñceras.
rättsligt kännetecknar direktiven de binder ifrågava-Det är attsom

med avseende det resultat skallrande på uppnås. Men destater som
överlåter i princip till de nationella myndigheterna välja till-att

för detta.och medelvägagångssätt
inom bullerområdet.EG föregångare Bestämmelser häromär en

finns i såväl produktdirektiv i de s.k. minimidirektiven. Jag åter-som
kommer till dessa direktiv under kapitel, där jag också redovisarresp.

förslag EES-avtalet och framtida EG-hur mina påverkas ettav
medlemskap.

produktdirektiven finns det fler harmonisera-de olikaFörutom ännu
de standarder skall uppfyllas. Bl.a. detta förutsättning förärsom en
få i den offentliga upphandlingen inom EES-området.delta Enatt

anpassning nödvändig för svenska företag skall kunnasådan är att
både och EES-marknaden.konkurrera på hemma-

Uppgiften begränsa antalet tekniska handelshinder har högatt
prioritet inom såväl EG Harmoniseringen tekniskaEFTA.som av

säkerhet miljöskyddregler hälsa och och konsument-rör samtsom
skyddsnivå.skydd skall baseras högen

fått särlösningar, bl.a. gälleravtalet har EFTA-länderna detI när
för fria cirkulationenmiljökrav, har betydelse den depåavsom varor

särlösningarområden där de har långtgående krav. Dessa skall hamer
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varit i kraft före den 1 januari 1993 och gäller under övergångstiden
fram till den januaril 1995 eller tidpunkt till följd EES-en senare av
avtalets förskjutning, då omförhandling skall förutsattäga atten rum,
inte till dess lagstiftning i kraft. Vi harträtt alltså råtten ny gemensam

behålla krav desträngare hinder för denutgör friaatt trots att
handeln. denI mån dessa undantag påverkar bullerfrågans framtida
hantering återkommer jag härtill under område.resp.

EES-avtalet medger liksom Romfördraget generellt undantag frånett
principen fri rörlighet för bl.a. Undantaget gäller närom varor.
nationella åtgärder nödvändiga förär tillgodose tvingande krav påatt
skydd för allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Hit har också
miljöfrågor kommit räknas det inteäven uttryckligen sägsatt om vare
sig i Romfördraget eller EES-avtalet. Sådana undantag från principen

fri rörlighet för måste alltid nödvändiga för sittom varor vara
ändamål och proportionerligt utformade.

3.5.2 Standardiseringens betydelse för samhälleett tystare

Internationell Standardisering
Standarder har sedan länge utarbetats frivilligpå grund efter initiativ
framför allt från industrin. dettaFör arbete finns såväl nationella som
internationella ISO International Organization for Standardiza-organ.
tion och IEC International Electrotechnical Commission deär
globala standardiseringsorganen. Dessa utarbetat bl.a. globala
standarder för tillverkning och provning/certifiering industriproduk-av

Arbetet samordnas med de europeiska standardiseringsorganenter.
CEN Comité Européen de Normalisation, CENELEC Comité
Européen de Normalisation Electronique och ETSI European
Telecommunications Standards Institute. Medlemmar i de internatio-
nella standardiseringsorganen nationella standardiseringsorgan.är För
Sverige SIS Standardiseringskommissionen i Sverige.

internationellaDen standardiseringen har haft betydelse förstor
industrin för undvika tillverkare tvingas olika versionergöraatt att av

produkt till följd enskilda länder i sina tekniskaattsamma av
föreskrifter ställer olika krav beskaffenhetpå eller i frågavarors om
provning och kontroll.

EG och standardiseringen
Standardiseringen har jag tidigarenämnt EG:ssom genom program
för den inre marknaden fått och omfattandeavsevärt roll änen ny mer
tidigare, eftersom standarder delvis kommer regleringersättaatt

104



Utgdngspunkrerför handlingsplanen1993:65sou

myndighetsföreskrifter. Detta nödvändigt för varjeärt.ex. attgenom
land inte skall behöva och kontrollerapå EGnytt prova varan.

oftare harmoniseradeutformar allt sina direktiv enligt den s.k. "new
innebär EG:s direktivapproach". Denna innehåller grundläggandeatt

produktkrav, vilka sedan preciseras i form europastandarder. Förav
europeisk standard gäller i teorin frivillig tillämpning standarder-men

får i praktiken ställningmycket stark den produktattenna genom
uppfyller kraven i mandaterad standard förutses uppfylla kravensom

EG-direktiven. EG ochi EFTA har givit de europeiskagemensamt
standardiseringsorganen i uppdrag utarbeta de erforderligaatt
standarderna, s.k. mandaterade standarder. Standardiseringen får på

fördetta ökad betydelse svenska myndigheter och myndighets-sätt
regler.

Europastandarder kommer få omfattande tillämpning vidatt en
offentlig upphandling inom EG och inom de områden täckssom av

uppfyllaEES-avtalet. Att Europastandarder, i de fall sådana finns, blir
förutsättning för få med och lämna anbud.att varaen

Miljörelaterad Standardisering
Miljörelaterad Standardisering bedrivs sedan länge både internatio-på
nell och nationell nivå. Fastställda och sedan länge tillämpade
standarder behandlar dock främst och analysmetoder skildamät- av
slag och för olika användning. gäller inte minst inom akustikom-Det

traditionrådet. Av har inte gränsvärden för buller angivits i standar-
har börjat ifrånder. Detta gå anvisa s.k.attman numera genom
nivåer achievable levels.uppnåbara Dessa regleras vanligen i

administrativa föreskrifter. försNu diskussioner störreatt taom
vid utformandetmiljöhänsyn standarder.av

såväl ISO CEN har diskussion inletts kring miljöfrå-Inom som en
i standardiseringen i syfte hållbar utveckling. ISO bildadenåattgor en

i augusti 1991 särskild för miljöfrågor med uppdrag atten grupp
utvärdera behovet Standardisering med detta mål. Områdenav som

särskilt miljöeffekter produktion, dis-undernämns är t.ex.som
tribution, användning, kvittblivning återvinningoch samtvarorav
konsumentinformation. Gruppen framhar tagit strategi och tidsplanen

arbetet kommer 1993för behandlas i Canada.attsom sommaren
CEN behandlades i slutet juni 1993Inom innebärrapportav en som

det i standardiseringsarbete förutom och kontrollfrågor ocksåmät-att
skall ingå miljörevision och miljömanagement liksom metoder att
utvärdera miljöeffekter. Vidare föreslås rekommendationerattvarors
och riktlinjer skall fram för hur miljöaspekter skall beaktas inomtas
icke miljörelaterat standardiseringsarbete. Befintliga standarder inom
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alla områden föreslås granskas för utvärdera de stämmeratt om
med allmäntöverens accepterade miljökrav.

3.5.3 Provning och kontroll

Kvalitetssäkring
Kraven på säkra kvalitet har vuxit fram inom industrin utifrånatt
köparnas behov den produkt eller tjänst levererasatt veta attav som

visshar kvalitet. Allt vanligare kvalitetssystemär enligt ISO-9000-en
serien.

Tillverkaren eller den utför tjänst kan härigenom visa försom en
köparen han eller hon uppfyller antal förhandpå specificeradeatt ett
fordringar planering,på konstruktion, produktion, efterkontroll m.m.
Genom uppfylla dessa fordringar skall garantier föratt attges
produkten uppfyller viss kvalitet.en

Garantierna kan också granskning tredje Ettpart.ges genom en av
certifikat intyg utfärdas fordringarna uppfyllda.är Företag,om
myndighet eller enskild utfärdar sådant intyg måsteettperson som

ackrediterad för uppgiften. SverigeI Styrelsen förär tekniskvara
ackreditering SWEDAC ackrediterande myndighet. Beslut om
ackreditering meddelas med stöd lagen 1989:164 kontrollav om

teknisk provning och mätning. Som förgrund ackredite-genom om
ringen kan internationellasåväl standarder SWEDACsom av
utfärdade föreskrifter tillämpas.

Redan i dag kval itetssäkras delar mil jökontrollen. Naturvårdsver-av
ket föreskrivandeär central myndighet medan SWEDAC centralär
förvaltningsmyndighet för ackreditering laboratorier, besiktnings-av
och certifieringsorgan enligt EG/EFTA:s regler. Också den interna
miljökontrollen anläggningar kan kvalitetssäkrasstörreav genom
ackreditering. återkommerJag bl.a. i kapitel 5 förslagmed till hur
kvalitetssäkring skall kunna ske för buller.

Provning och kontroll EGinom
Som komplement till den harmoniseringsmetoden EG-ett antognya
rådet i december 1989 resolution EGT C 10, 16.1.90, 1en nr s. om

samlad policy för bedömning överensstämmelse the Globalen av
Approach Conformity "The GlobalAssessment. Approach" innebärto

EG-länderna ömsesidigt skall resultat från ackrediteradeatt acceptera
laboratorier, i vilket land provningen utförts. Därigenomoavsett
fastställdes principer för hur de släpper produkter på markna-utsom
den skall visa produkten verkligen uppfyller direktivets säker-att
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hetskrav. En godtagande bevissträvan överensstämmelseär att av om
grundad förtroendeskall på för provningsresultat certifiering-ochvara

innebär bl.a. standarderDet har utarbetats de europeiskaattar. av
standardiseringsorganen för provnings- och certifieringsorganens de-
anmälda kompetens, den s.k. EN-45000-serien. Sådanaorganens -

skall dessutom visa uppfyllerde kraven. Ett viktigtatt annatorgan
inslag i för ömsesidiga godtagandenär skallprogrammet att system

för alla kompetenta både offentligaöppna och privata.vara organ,
Enligt resolutionen skall vid utformningen direktiv valetav av

kontrollmetod med hänsyn till bl.a. produkternas farlighet.göras Hur
direktiven skall utformas har ytterligare preciserats beslutettgenom

1990 moduleri december år för olika stadier i förfarande vidom
bedömning överensstämmelse, avsedda användas i "tekniskaattav
harmoniseringsdirektiv" EGT L 380, 31.12.1990, 13. Här-nr s.
igenom fastställdes begränsat antal moduler, i fortsättningenett som
skall användas i sådana direktiv principer för varje modulnärsamt

användas.skall

EG-märket och anmälda organ
Produkter uppfyller tillämpliga direktiv förskall åtnjuta friattsom
rörlighet förses med EG-märke tillverkare och importör innanett av
de släpps marknaden. förutsättningpå En då vederbörandeärut att
följt de förfaranden direktiven för visa överensstämmel-attsom anger

Även svenska skall märkas med detta märke enligt lagense. varor
1992: 1534 EG-märke EES-avtalet i kraft.när trättom

EG-märket består symbolen "CE". skall anbringasDet klart ochav
tydligt maskinen. bilagorpå I med grundläggande hälso- och säker-
hetskrav till de olika direktiven vilken information och vilkaanges
varningar skall åtfölja maskinen.som

EG-märket inte märke riktat förtill konsumenter utmärkaär ett att
viss kvalitet eller säkerhet hos produkten, det första handiärutanen

för dem i medlemsstaterna skall kontrollera produkteravsett attsom
uppfyller EG-lagstiftningensmarknaden krav.på

certifieringDe utför och övervakning kvalitetssystemorgan som av
de s.k. anmälda medlemsstaterna i Sverigeutsesm.m. organen av -

SWEDAC och anmäls till EG-kommissionen. Medlemsstaterna-
för de anmälda uppfyller kraven enligt EN-45000-attsvarar organen

sinaserien de utför inte uppgifter medlemsstaternaspå vägnar.men
vill ha sina produkter kontrollerade har sigFöretag vändarätt attsom

till vilket helst. det krävs medverkanNär anmältettorgan som av
skall det normalt framgå EG-märkningen vilketorgan av organ som

medverkat.
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3.5.4 Produktsäkerhet och ansvar

EG:s produktregler syftar till upprätthålla viss väsentlig säkerhetatt
och samtidigt den fria varucirkulationen. Bedömningentrygga av

överensstämmelse med angivna regler provning ochsamtvarors
kontroll skiljer sig i delar från det nuvarande svenskastoraav varor

med förhandsgodkärmande och myndighetskontroll. På desystemet
områden där det EG-system jag har redovisat i föregående avsnittsom
till följd EES-avtalet kommer inñras, försvinner således detattav
traditionella svenska EG:s förutsätter vidare desystemet. system att
nationella myndigheterna i medlemsstaterna aktivt övervakar deatt
produkter förekommer på marknaden uppfyller de krav ärsom som
angivna i direktiven föreskrivna förfaranden för bedömningsamt att

överensstämmelse har följts.av
ankommer de ingår iDet på EES-området vidta allastater attsom

nödvändiga föråtgärder säkerställa produkter kan släppas påatt att ut
marknaden och i bruk endast de inte har negativa återverk-tas om
ningar hälsan och säkerheten för såväl brukarenpå för andrasom
människor, husdjur eller gäller förutsattDetta produktenattvaror.
underhålls och förpå används ändamål. intresserätt sätt Av iavsett
samband med produktsäkerhet också vissa sanktioner, kan bliär som
aktuella produkt den släpps marknadenpå eller dennär närutom en

inte uppfylleranvänds säkerhetskraven.

Gss produktsdkerhetsdirektivE
Syftet med direktivet 92/59/EEG säkerställaatt attanges vara en

"product" kommer marknadenpå säker.är Påutvara som varor
regleras särskilt andra direktiv produktsäkerhetsdirektivetärsom av

dock tillämpligt bara i sådana avseenden de direktiven intesom
behandlar.

grundläggande principen enligt direktivetDen tillverkareär att en
bara föraskall få säkra produkter marknaden.påut

Direktivet framgått, sikte farligapå "products". Med dettatar som
uttryck torde däremot inte tjänster.menas varor men

direktivet föreskrivs vidare tillverkareI skallatt en

informationkonsumenterna det möjligt för dem delsgörge som-
bedöma de risker förbundna med underär dessatt som en vara

normala eller rimligt förutsebara användningstid, inte riskernaom
framgårklart varningar, dels vidta försiktighetsmåttutan att mot

riskerna,
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möjligt för tillverkarendetochsådana mått görvidta steg som-
kan upphov tillriskerfå vetskapsåvälsjälv att som varan geom

för undvika riskerna,lämpliga åtgärdergenomföra attatt omsom
marknaden.tillbaka fråndranödvändigt att varangenom

exempelvis kunna innefattaskallåsyftasochDe mått steg som
identifieras, kon-varupartier de kaneller såmärkning attav varor

liksom informationklagomål,prövningtroll omavprover,av
distribuerari fråga till demtillsynsverksamheten varorna.som

skallmedlemsstaternavilka maktmedelocksåDirektivet somanger
skallfast medlemsstaternaslås såledesförfogande. Därtill sittha att

ochfå tillverkarebehövs forlagstiftningsådanutfärda attsom
i direktivetkravi samklang med dehandladistributörer att angessom

betonasmarknaden säkra. Detplaceras på ärdeså att varor som
myndigheterombesörja det finnsskallsärskilt medlemsstaterna attatt

produkter placeras påsäkraendasttillsyn överutövar attsom
befogenheter vidtanödvändigaskall hamarknaden. Dessa attorgan

direktivet, inkl.enligtskyldigade göraåtgärder ärsådana attsom
stridhandlande ilämpliga påföljder vidmeddelamöjligheten motatt

direktivet.

handelspolitik3.6 Miljöskydd och

och handelMiljö
Miljöreg-internationell karaktär.alltmerhar fåttMiljöproblemen en

viktig delräckvidd.antal och Enidessutomleringarna växer av
internationellifrånmiljön härrörsvenskabelastningen denpå varor

handelspolitik harmiljöpolitik ochmellanBeröringspunkternahandel.
miljömedvetandetmedi taktunder årvuxit i antalockså attsenare

ökat.
mil jöåtgärderframförts farhågorsammanhangi olikaharDet attom

förtäckthandelshinder ochhandelsflödena kan innebärapåverkarsom
emellertid intehandelspolitik behöverMiljöpolitik ochprotektionism.

miljöpolitik och han-bådemotsättningar, eftersomvarandrasvara
resurshushållning.effektivtillgrunden syftardelspolitik i en

handelshin-avvecklingenreglerarinternationellaI de avorgan som
EFTA-konventionen ochGATT,i första handSveriges delförder -

underfinns bestämmelseri kraft,träderEES-avtalet, detnär som
frågaförpliktelserna ifrånundantagomständigheter medgersärskilda
medåtgärderhandeln ochrestriktioner påkvantitativaochtullarom

motsvarande verkan.
internationellafor denspelreglernautformardeI organ som
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handeln, i första hand GATl OECD,även har arbete inlettsmen ett
med skapa principeratt syftar tillgemensamma åtgärder påattsom
miljöområdet inte skall betraktas handelshinder. TBT-koden inomsom
GATI denär övergripande internationella överenskommelsen för att
avlägsna tekniska handelshinder. Koden innehåller bl.a. förhållnings-
regler notifiering och konsultation procedur förom biläggasamt atten
tvister paneler. I början ville många länder integenom diskutera
miljöpolitik inom GATI‘. Nu förbereds emellertid förhandlingar på
detta område positivtär såväl miljöpolitisk handelspolitisksom ur som
synvinkel. Huvudregeln i GATT är från alla länderatt skallvaror
behandlas lika och importerade skall behandlasatt på sättvaror samma

inhemska Artikel XXb och harsom denvaror. bestäm-ansettsg vara
melse på vilka åtgärder miljöskäl har kunnat vidtas. Denav attanger
enskilda länder har rätt ställa krav för skyddaatt människors,attegna
djurs och hälsaväxters och liv och följaktligen kan ställa kravsamma

importeradegentemot Kraven får inte diskriminerandevaror. vara
eller innebära dold restriktion på den internationella handeln.en
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bullerproblemTransportsektorns4

sammanfattningoch förslagbedömningar iMina

minskat55 dBA harexponerade Leqmänniskor överAntalet
Trafikensi sig har ökat.transportarbetet1970-taletsedan trots att

bullerkällan ivanligastebestå. Denbulleremissioner kommer att
Buller frånmiljoner exponerade.med 6vägtrafikenmiljövår är

antal Deförhållandevis mindreberörflyg och tåg ett personer.
uppskattas meddenna nivåbullerstördasammanlagda antalet över

miljöplaner och kommu-trafikverkensolikautgångspunkt från de
människor.2 miljonerinventeringar till canernas

Vägtrafikbuller
emissionsgränsvär-skärptahar inte minskatVägtrafikbullret trots

trafiken kanbulleremissionen frånsamladeför fordonen. Denden
decennierna intedeunderöka något närmasteförväntas om

Tekniskt kanpolitiskt.angrips kraftfulltdäck/vägbanebullret
20 siktkanske dBA på årsmed 5 7däck/vägbanebullret minskas -

genom
möjliggör smalarevilketi Europa,hastighetsgränsgenerellen-

gummimjukaredäck av
vägbeläggningartystare-

fordonshastighetenstyrningyttre aven-
framkommerdäck och vägbanormätmetoder försärskildaatt-

snarast.
bullerklassadvärgfordon föreslåsfrånminska bullretFör att en

det miljöklassystemetingå iskatteförmånerväsentligabil med nya
för bilar.

alltframföroch reservdelar,Typgodkännande komponenterav
behöver utvecklas.mopeder,motorcyklar ochtillljuddämpareför

förföreslås10 årenför debullersaneringsprogram närmasteEtt
65medbostadsområden Leqför allabefintlig miljöåtgärder i

kostnaduppskattad påmed000 boende340och berördBA en
skallkr/år.800 milj. Dettatotaltkr/lägenhet eller00040 ca

fordonsskatt för200 kr/år i ökadgenomsnittmed ifinansieras
bullrarfordonavgift föroch högrepersonbilar tunga mer.somen
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Flygbuller
För närvarande minskar antalet exponerade för FBN 55 dB tack

utfasningen kapitel 2-planen och konjunkturorsakadvare av en
trafikminskning. Introduktionen JAS 39 Gripen gör deav att
militära planen blir allt bullrigare.

FBN-måttet används immisionsmått sedanär TBUsom som
baserat på årsmedeldygn. Samma FBN-riktvärden används för civil
trafik, militär verksamhet och allmänflyg. FBN55 dB för civil
och militär verksamhet bibehålls kompletteras medmen ett
långsiktigt mål 5 dB lägre. Förutseende i planeringen inför
förväntat ökat buller 10 20 börår iakttas.om -

FBN skall baseras på den intensiva 3-månadersperiodenmest
under året och hårdare immissionsriktvärden för allmänflyget och
förbud de ultralätta flygplanen börmot övervägas.

Tágbuller
Ca 150 000 boende exponerade förär L 80 dBA, vilketAnm
med 10 dB eller överskrider det fårmer som anses vara en
acceptabel miljö. Kostnaderna för bullerskyddsåtgärder för dessa
bostäder uppskattas till 1,5 miljarder kronor. Av de investerings-
medel riksdagen i juni 1993 beviljat Banverket förutsätts för den
kommande IO-årsperioden för sådanaavsättas åtgärder.

För finansiera ytterligare bullerskyddsåtgärderatt bör en
bulleravgift enligt principen förorenaren betalar övervägas.att En
sådan avgift bör ingå i den banavgift SJ m.fl. erlägger för fåatt
utnyttja spåren. Hur banavgifterna skall mil jörelateradegöras mer
bör övervägas särskild utredning.av en

Bulleremissionen från tågen beror den rullande materielensav
utförande och underhåll, liksom rälens uppbyggnad och skick.av
Kontroll immissionenöver förutsätter fast även överett grepp
emissionen, vilket i dag saknas. Ansvarsförhållandet mellan
banhållare och trafikföretag bör klarläggas i detta hänseende, så att
Banverket kan ställa emissionskrav de tåg tillåts trafikerasom
bannätet.

Gemensamma europeiska emissionskrav för tåg bör eftersträvas,
vilket SJ föreslås uppdraget arbeta för.att

Buller från rangerbangårdar bör bedömas sättsamma som
industribuller.externt

Naturvårdsverket bör i samarbete med Banverket utarbeta
riktlinjer för tågbuller.
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"Trafikinfarkten i Europa rycker allt Heter botemedletnärmare.
by-passoperationer eller skall ordinera patienten mindreettman
hektiskt leverne"

4.1 En översiktlig jämförelse mellan olika

transportmedel

Antalet människor för buller högre 55 dBA från deutsätts änsom
olika trañkslagen kan med utgångspunkt från trafikverkens miljöplaner
och vad kommit fram under utredningsarbetet i dag uppskattas tillsom

miljoner människor.två Ekonomisk utveckling leder till ökadca en
efterfrågan på särskilt knappapå medanväg,transporter, resurser som

god miljö och tillgång till mark och luftrum fysiskt begränsaren
Åtillgången sidanpå behöver vi väl utbyggdtransporter. ena en

Åinfrastruktur. andra sidan önskar vi bl.a. miljö ochtystareoss en
mindre störningar buller från olika transportformer. Vid valetav
mellan olika bör inte bara de olikapåtransportsystem man se
transportmedlens bulleravgivning för sig också jämföra derasutanvar
bulleregenskaper med varandra.

Persontransporter
Samtliga persontransportmedel cykeln medför betydandeutom
bullerproblem. och säkra cykellederBra både i storstaden och i
mindre samhällen förutsättning för i utsträckning draär störreatten

härav.nytta
Välkänt biltrafik upphov till betydande bullerstörningar.är att ger

inte lika allmänt känt vad bilar, bussar,Det fjärrtågär spårvagnar,
och pendeltåg har för relativ bulleravgivning. jämförelseEn mellan
de olika transportmedlen relaterat till transportarbete per-samma

visarsonkm skillnaderna mellan dem ganska liten. Omär resenä-att
åker kollektivt med buss eller tåg i stället för med bil minskar denrer

totala bulleravgivningen med 2 5 dBA räknat dagens fordon.på-
olikaDe transportmedlen har emellertid sinsemellan olika förut-

sättningar beträffande buller. Till kollektivtrafikens fördel talar denatt
trafikerar glesare och därför lämnar områdennätett stora utan
bullerpåverkan liksom harden andra positiva konsekvenser föratt
miljön under förutsättning fordonen har försumbara avgasutsläpp.att
Möjligheterna också sänka kollektivtransportmedlensär större att
bulleravgivning. Trafikföretagen har framgångsrikt kunnat kräva en
låg bulleravgivning från vidbussar upphandlingen. Därigenom har det

113



Transponsekrorns bullerproblem l993:65sou

kommit fram citybussar mycket personbilarär än förtysta tystaresom
transportarbete. Liknande förutsättningar ställa krav påattsamma

bulleremissionen finns tágsidan,på där det dessutom går med lågaatt
skärmar sänka bullret. Vidare det avgassynpunkt mycket lättareär ur

förlägga eldriven trafik förbränningsmotordriven iän tunnel. Dessaatt
goda erfarenheter utnyttjas förmåste minska spårbundna fordonsatt
bulleravgivning. På personbilssidan krävs internationella överens-
kommelser riktade i första hand däck/vägbanebullret.mot

Godstransporter
För godstransporter land visar jämförelsepå påatt transporteren
lastbil, relaterat till transportarbete tonkm, dBA5samma ger ca
mindre bulleremission godståg. har sin iDetta grund högän att en
andel dagens godsvagnar äldre och iär typav av ogynnsanna
bullerhänseende. dock möjligt fåDet fram godsvagnarär äratt som
tystare.

långvägaFigur 4.1. Färdmedelsfördelning årpersontransporter
2005

2005Färdmedelsfördelning
LångvägaTransportarbete resor-

Tåg
14.8%

Bil
69,9%

Källa: Banverket
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Bullerfrdgan här till trafilqzolitiken
Att tydligt föra in bulleremissionen viktig delfråga i trafik-som en
politiken i den långsiktiga miljöbedömningen angeläget. Bullret i
dag miljöfaktorden prioriterasär högt många mäxmiskor,som av
och måste motsvarande höga prioritet i avvägningen mellan olikages
trafikslag, i val tillåtna hastigheter, i projektering och beslutav om

trafikleder, i tillåten utformning fordon, Målet skalletc.nya av vara
väsentlig minskning det totala trafikbullret. Trafikbullermåleten av

samordnasmåste på tydligt med andra miljömål och medsätt ökadett
trafiksäkerhet.

ställda kravHögt god miljöpå de centralaär politiskaetten av
målen. förutseendeEn infrastrukturplanering och utbyggnaden som

skonsam miljön kan verksamtär bidra till uppnå de gällandemot att
miljömålen. För vi skall nå målen infrastrukturåtgärdermåsteatt
kompletteras med åtgärder riktade utveckling de olikamot en av
transportslagens tekniska utformning, insatser påverkarsamt som

Åtgärder behövs inomtransportmönstren. samtliga samhällssektorer
vi skall säkerställa bättre miljö.om en

Trafiksystemet har i dag omfattande negativa effekter på om-
givningen utsläpp buller.genom av

4.2 Vägtrañkbuller

4.2.1 Många trafikbullerstördaär av

Sverige bor i dag ungefär 8,6 miljonerI människor. Av dessa bor 7,1
miljoner i och 1,5 miljoner i glesbygd. Somtätorter framgått i det
föregående vägtrafiken den bullerkälla berör flest märmiskor.är som

problemetframträdandeDet höga bullernivåer i bostadsbe-ärmest
byggelse i närheten trafikleder. Nedslående det i deärstora attav
flesta fall inom överskådlig tid sänka bullernivånär svårt mycketsåatt

behövas,skulle dvs. 20 dBA, fordonsåtgärder,änsom mer genom
trafikminskningar eller däck och vägbeläggningar, tillövergångtystare
kollektivtrafik och mjukare körsätt.

Uppgifterna antalet exponerade för störande vägtrafikbuller harom
Årvarierat tiden. 1974 beräknade Trafikbullerutredningenöver IBU

2,5 miljoner för sådant buller. dessaAvatt utsattavar uppgavs
750 000 mycket störda med utgångspunkt från subjektivtvara
upplevda besvär sömnstörningar TBU uppskattadetypen etc. attav
antalet exponerade skulle öka till 3 500 000 1980.år Naturvårdsverket

i anslutning till den första remissutgåvan riktlinjer för bullerantog av
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från vägtrafik 1985år antalet bullerexponerade 55 dBAöveratt
utanför bostad uppgick till 3 000 000.runt

Inför 1988 års tratikpolitiska beslut uppskattade Statens ochväg-
trañkinstitut VTI med utgångspunkt från TBU:s beräkningar att
antalet exponerade hade ökat till 3,1 miljoner. VTI skisserade också

framtidsscenariertvå för utvecklingen bullerexponeringen för årenav
2000 och 2015. Institutet i sinautgår bedömningar från någraatt
bullerreduktionsåtgärder inte vidtas. Det totala antalet bullerex-
ponerade 2000 till 3år 400 000 och 2015 till 3år 600 000 jfranges

1987:5.Ds K
Dessa uppgifter låg länge till förgrund och kommunernasstatens

bullersaneringsplaner.
Naturvårdsverket lät i anslutning till projektet "Miljön i Sverige 92
tillstånd, trender " kallat MIST’92,även beräkninggöra en av-

antalet boende exponerade för utomhusbuller L 55översom var
dBA frifáltsnivå Naturvårdsverket Rapport 4036. Denna studie
visade betydligtpå lägre antal exponerade tidigare ellerän 1,3ett ca
miljoner. Till grund för ligger dels Vägverkets inventeringrapporten

1991 bullersituationenår utefter det statliga vägnätet och delsav ett
antal kommuners inventeringar de bullernivåema.av egna

De sammanställningar finns vägtrafikens bullerproblemöversom
skiljer sig högst väsentligt och uppgifterna motstridiga och byggerär

osäkertpå underlag. Med hänsyn härtill har jag bedömt detett som
angeläget analysera de olika resultaten för utgångspunkt föratt att som
mina förslag korrekt bildså möjligt. Underlaget för följandeen som
uppskattning antalet bullerexponerade återfinns i bil. 9 tillav
betänkandet.

Tabell 4.1 Antal boende i tusental exponerade for vägtrañkbuller
frifältsnivå,över Leq 55 dBA 1,7 boende/lägenhet.

Dygnsekvivalentnivå, fritält, utomhus, dBA

55-65 65-70 70
Totalt
Statligt vägnät 306 32 7 345
Kommunalt vägnät 939 239 S8 l 236
Summa 2451 271 65 5811

Källa: Björn Wittmark, Wittmark Wilson AB, Tranås, bil. 9

Med ledning här aktuella uppgifter kan jag konstatera antaletattav
människor bullerexponerade, 55 dBA har minskatöver sedan början

116



bullerproblemTransportsektorns1993:65sou

Beräkningarnai sig har ökat.transportarbetet1970-talet trots attav
exponeradeinte uteslutet antaletdock osäkerheter. Det är attrymmer

slag kanberäkningar dettaintervallen kan högre ochi de lägre avvara
invändningsfria.inte Dennapraktiska skäl göras gynnsammaav

miljonerboendemönster 1,4främst ändratutveckling beror på ett -
nybyggdaflyttat till 0,5 miljonerperiodhar under dennapersoner

för utomhusnivå under 55utsträckning planeratsismåhus stor ensom
förutseendetrafiksaneringsprogram ochkommunernasdBA, meren

fordon, däck ochåtgärderhar inte vidtagna påvägplanering. Däremot
exponerade.beräkningsresultaten antaletde olikapåverkatvägbana av

exponerade förmänniskorgäller dock många ärFortfarande att
betraktaallmäntutomhusbuller vadmycket högre ärän att somsom

efter de justeringarmin bedömningboendemiljö. Enligtgod som
miljoneri dag 1,6uppgifterNaturvårdsverkets ärgjorts caav

ekvivalent-exponerade för 55 dBAboendemiljömänniskor i sin över
riksdagendBA harfrån vägtrafiken. 55frifältsnivå utomhusnivå av

långsiktigt målochnivå för nybebyggelseacceptabelangivits somsom
23, rskr.1980/81: 100 bil. TUjfrbefintlig bebyggelseför prop.

30, rskr. 338.1990/91:90, JoUoch257 prop.

vägtrafikbuller frånmål förNaturvårdsverkets

gäller följandevägtrañksektornFör

enligtbegränsasmedellång siktBullerimmissionen skall på-
följande:

ekvivalentnivå2000: 70 dBATill år ute
ekvivalentnivå inne35 dBA
maxnivå innedBA45

ekvivalentnviådBANaturvårdsverket 55siktlångPå ute somanger
minenligtmiljö. liggergod Denemellertid inte någonmål. Detta är

2.1.4.jfr avsnitt FördBA inivån 40 till 45mening vid tätort tysta
antaletberäkningar40 dBA. Någralägre nivåerområden krävs än av

beroendeinte gjorts pådBA hari intervallet 45 55exponerade att-
trafikbullersituationeninventeringaroch kommunernasVägverkets av

55 dBA.uteslutande nivåer övernästan avsett
exponerade förantaletanledningfinnsDet anta attatt personer

miljö,icke fullgod ärdBA, dvs.intervallet 45 55buller i en-
redovisadärför ocksåbörbullerinventeringarFramtidabetydande.

och 50 5550exponerade i intervallen 45antalet ärpersoner som --
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dBA för få rättvisande bild bullerstörningarnasatt en mer av om-
fattning. Inventeringarna bör liksom i dag åvila väghållama. Från och
med 1995år bör sådan inventering ingå i Vägverkets miljöanalys.en
När åtgärdsplaner enligt enligt Miljöskyddskommitténs förslag till
miljökvalitetsnormer blir aktuella bör kommuneräven och andra
väghållare redovisa antalet trafikbullerexonerade för dessa nivåer.

4.2.2 Mindre buller från vägtrafiken kräver samordningen
åtgärderav

Bilarna fortfarande alldeles för bullrigaär
Ett mycket antal människor i sin boendemiljöärstort förutsatta ett
vägtrafikbuller ligger till 20 30 dBA vad jagöver betecknarsom upp -

god miljö. Något enkelt kommasätt till rätta med buller-som att
problemet från vägtrafiken finns inte. Vägtrafikens bullerkällor har en
sådan nivå det skulle krävas bullerminskning långtatt vadutöveren

huvudöver förefaller tekniskt möjligt i dag förtaget buller-som att
problemen skall kunna lösas åtgärder vid källan.genom

Kraven fordonenspå bullernivåer har skärpts efter hand. För att
uppfylla dessa har fordonstillverkarna genomfört rad bullerreduce-en
rande drivenhetenåtgärder på i form motorkonstruktioner,av nya
effektivare ljuddämpare, varvtalsreglerade motorrumsfläktar, motor-
rumsavskärmningar och ljudabsorbenter. Den påtagliga effektenmest

dessa åtgärder är de fordonen blivit betydligtatt mindretyngstaav
bullriga i låga farter motoreffekterna ökat Fordonenstrots att avsevärt.
bullernivå ligger detta till ungefär 20 dB vad krävsöver förtrots som

bullermiljön i bostadsområden skallatt bli acceptabel.utsatta De
20 årens erfarenheter tyder flertaletpåsenaste vägtrafikensatt av

bullerkällor i bästa fall kan komma bli marginellt för långatt tystare
tid framöver.

EG skärper kraven för buller från motorfordon
EG har hösten 1992 direktiv 92/97/EEG buller frångenom om
motorfordon skärpt kraven buller frånpå bilar delmålett attsom
minska vägtrafikbullret. Bestämmelserna skall träda i kraft den 1
oktober 1996. Direktivet omfattas inte EES-avtalet.av

Utgångspunkten i direktivet biltillverkarnaär skall använda bästaatt

‘ I drivenheten ingår med insugnings- och växellåda,motor fläkt ochavgassystem,
transmission.
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teknik bilarna Ekonomiskatillgängliga för styrmedelgöraatt tystare.
för främja tidigareanvändas detta område tillkan på övergångatt en

uppfyller direktivets krav bullernivåer. Därutöver harbilar påsom
trafiksaneringar, sänkta hastighets-Kommissionen rekommenderat

trafikledningssystem komma tilloch vägar rättagränser attnya som
vägtrafikbuller, framför allt i fram underlagmed Förtätorter. att ta

beslut arbete inom ERGA NOISE Eftersomför sådant pågårett ett
särskilt framträdande i hastigheter 60däck/vägbanebullret överär

fram förslag åtgärder förkm/tim skall Kommissionen lägga ett attom
den 31 1994 för rådet skall kunnaminska detta buller attsenast mars

oktober 1995. svensk sida ingår Ulf Sandberg,fatta beslut den l Från
VTI, expert.som

buller från vägtrafiken kräver samordningMinskat
underlagsmaterial tagits fram undergrundval detPå ut-somav

diskussioner jag fört med forskare ochredningsarbetet och de som
EG-kommissionen det klartför fordonstillverkare och stårföreträdare

EG:s minskning fordonenshittills fattade beslut, inkl.att om av
medföra nämnvärd minskningbulleremission, inte kommer någonatt

under såvida inte däck/väg-vägtrafikbullret de 15 åren,närmasteav
framtid reduceras jfr avsnitt 4.2.6.banebullret inom ävensnaren

kombination åtgärder för ikrävs därför någon månDet atten av
Liksom EG jag sänkningsituationen.förbättra att avanser en

trafiksanering och byte till fönsterbyte vägbeläggning,hastigheter, av
framkomliga för bättre miljö.med god ljudisolering Envägarär en

hög prioritet begränsa tillåtet bulleråtgärd måste är attsom gesannan
Mina ståndpunkter understryks skrivelse denfrån fordonsdäck. av en

Saab-1992 dnr 68/92 från Volvo AB och3 november Lastvagnar
anför:Scania AB som

möjliggöra total sänkning ljudnivån böri framtiden"För att en av
områdena fordon däck vägbana vidtas.uppdelning depå treen - -

mätmetoder utvecklas ochrespektive område bör relevantaInom
huvudansvarig.för åtgärder åvila respektiveansvaret

krav och mätmetoder utvecklasfordon bör framtidaVad avser
i förhållande till dagens krav och mätmetoder.förutsättningslöst

baseras internationelltKommande krav och mätmetoder påmåste
samarbete."harmoniserat

uppfattning det gäller behovetdelar tillverkarnas närJag enav
uppdelning för de olikainternationell samordning och ansvareten av

detta kan ske.i det följande redovisa hurområdena. Jag kommer att
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4.2.3 Sänkta gränsvärden för buller från bilar innebär inte
alltid biltrafiktystareen

För fordon gäller krav beskaffenhetpå och utrustning,nya som
tillämpas de flesta länderna i Europa och i deläven länderav en
utanför Europa. Kraven finns i antal reglementen utarbetatsett som av
FN:s ekonomiska kommission för Europa ECE i Geneve. Ett antal

dessa reglementen har sin motsvarighet i EG-direktiv medav samma
innehåll. Dessa reglementen och direktiv krav för olika systemanger
och komponenter i fordonet och utformade främstär i syfte höjaatt
trafiksäkerheten hos fordonet.

Vissa reglementen och direktiv behandlar sådantäven miljökra-som
för motorfordon. Inom detta område tillämpar Sverige vissaven

nationella särkrav, ligger högre vadän gäller i övrigasom som
SannoliktEuropa. föregriper dessa utvecklingen i andra länder. På

säkerhetsområdet kraven iär Sverige däremot i allt väsentligt
samordnade med Europakraven.

Kontrollen fordons överensstämmelse med gällande kravav nya
sker i huvudsak typbesiktning, utförs varje landsgenom som av
nationella Huvuddelen alla personbilar i trafik efterorgan. tasav nya
godkännande vid typbesiktning. lastbilarTunga och släpvagnar oftaär
individuellt byggda efter sitt användningssätt och måste därför besiktas
individuellt.

Bulleremissionenfrdn fordon
Bulleremissionen från fordon beror denpå s.k. drivenhetens ut-
formning, däckens egenskaper och vägbeläggningens och ålder. Ityp
drivenheten ingår med insugnings- och växellåda,motor avgassystem,
fläkt och transmission. Hastighet och körsätt påverkar såväl driven-
hetens totala buller däck/vägbanebullret. Samtliga delbullerkällorsom
har sin betydelse deras relativa vikt i totalbullret varierar medmen
fordonskategorin, trafiksituationen och körsättet.

Vid typgodkännande vägfordon ingår s.k. bullercertifiering.av
Bulleremissionen enligt ISO 362mäts internationelltärsom en
standardiserad metod. För enkelhets skull kallar jag detta buller i
fortsättningen för ISO-bullret, eftersom det skiljer sig från buller i
verklig trafik. Standarden ISO 362 först år 1964 och harutgavs
därefter modifierats vid tillfällen. ISO-metoden, kortfattatett par som
beskrivs i bil. 11, främst sikte på ochmäta fastställdatar att genom
gränsvärden maximera det buller fordon huvudöver kanett tagetsom

upphov till vid fullgasacceleration lågpå växel i relativt lågge en
hastighet. ISO-bullret dominerades tidigare drivenhetens buller. Förav
fordon skall klara gällande krav inverkar däck/vägbanebullret.som nu
Detta har lett till certifiering inte kan pågöras provbanamedatt en
normal vägbeläggning måste ske "tyst"på beläggning.utan Aven
däcken måste väljas på speciellt Detta gäller bådesätt. lastbilarett som
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skall uppfylla "80 dB-kravet" och personbilar. Samtidigt märkaär att
däckbullret vid ISO-provet annorlunda däckbuller i normalär änatt

trafik.

Certifieringsmetod och gränsvärden
1972:595Fordonskungörelsen bl.a. bestämmelserupptar om

för frångränsvärden buller olika fordon och baseras på mätningar
enligt ISO 362. Kraven har 1989 skärpts tillår EG:satt motsvara

gäller bilar och ECE-krav i frågavad motorcyklar ochnormer om
Tabell visar demopeder. 4.2 gränsvärden tillämpats för maximaltsom

ISO-buller sedan början 1970-talet och de gränsvärdenävenav som
EG i november 1992 beslutat skall gälla från och med 1996.år

Gränsvärdena för buller från motorfordon har skärpts väsentligt
1970-talets början vilket framgårsedan tabell 4.2. Reglernaav om

växelval vid bullerprovet har också ändrats. de fordonenFör tyngre
har detta inneburit ytterligare reell sänkning 3på dBA. Denen

framsammanlagda skärpningen till i dag till mellanuppgår 7 11-
dBA beroende fordonsslag och 10 15 dBA med hänsynpå tilltagen-

gränsvärden enligt EG gäller från 1996 jfrde avsnitt 4.2.2.som

Sänkta bullergränsvärdenfár tillgodoräknasinte vägtrafiken
och Naturvårdsverket med planeringsansatsVägverket arbetar atten

vägtrafikbullret kommer reduceras till 2015 med 5 dBAåratt
ekvivalentnivå till följd den kända utvecklingenbl.a. emissions-påav

väsentlig störningsreduktion försidan. Detta innebär boende i starkten
trafikbullerexponerade områden liksom för minskningen detav
bullerpåverkade området från förutsätternågotmotorväg, etten som

vad däck/vägbanebullrets utveckling.trendbrott Förutomavser
i förbättratinvesteringar vägbeläggningar och Vägunderhålltystare ett

fordons-krävs internationell utveckling och däcksidan,påen som
inte tagit sin början. finns inte grund för till-Det någonännu att

bullersänkninggodoräkna sig helst "automatisk" inågon som
framtiden i hastigheter under 40 km/tim, där ekvivalent-änannat ca
nivån kan sjunka l 2 dBA. I ryckig trafik kan vinsten bli större om-
denna innehåller trafik.tung

mätmetoder för emissionen behövsNya
känt sedan länge sambandet mellan ISO-bullret ochDet är att

bulleremissionen i trafik otillfredsställande. Redan Trafikbullerut-är
redningen framförde i sitt betänkande Trafikbuller SOU 1974:60
allvarlig kritik ISO 362. bil med högt ISO-buller kan mycketEnmot

väsentligt buller i trafikväl lägre verklig bil med lågt ISO-än enge
buller. rättvis miljöklassning bilars bulleremission enligtEn kanav

362.min mening inte grundas enbart ISO Metoden också dyrpå är
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och opraktisk använda.att
Det råder enighet bland nordiska forskare och fordonstillverkare att

ISO 362 måste medersättas helt emissionsmätmetodsnarast foren ny
fordonsutveckling och bullerkontroll. Metoden bör fordonetsmäta
bulleremission under olika driftbetingelser representativ körcykelen-

exkl. däck/vägbanebuller. Den bör såväl tekniska ekonomis-av som-
ka skäl utformas laboratoriemetod. Däckens bulleregenskapersom en
bör för sig.mätas Därutöver behövs särskild mätmetod för atten
klassificera och kontrollera vägbanebeläggningars egenskaper från
bullersynpunkt. Som framgått har arbete påbörjats för framett att ta
underlag för EG:s ställningstagande. Det värdefulltär Sverigeatt
verkar för mätmetod fram.att snarast tasen ny

4.2.4 Buller från motorcyklar och mopeder kommer från
trimmade fordon

särskiltEtt bullerproblem kopplat tillär mopeder och motorcyklar.
Till skillnad från bilar det dominerandeär bullerproblemet med
motorcyklar och mopeder de ofta inte uppfyller de värdenatt som
lagts fast vid typgodkännandet. Detta beror främst på ljuddämparnaatt
plockats bort eller bytts till mycket ineffektiva sådana för fåut att
högre ljudnivåer vid framförandet.

Certifiering och bullervärden
Bullerbestämmelser bl.a. ljudnivåer för motorcyklar och mopederom
för de skall lämpliga för trafik återfinns iatt fordonskungörelsenanses
1972:595. De lämpliga för trafik endast fordonen vidanses om prov-
ning stämmer medöverens det provningsförfarande fastställtssom av
FN ekonomiska för Europa ECE ECE-reglemente 41.01 för:s -
motorcyklar och ECB-reglemente 63.00 för mopeder. Certifieringen
utförs på snarlikt för bilar.sätt De gränsvärdenett finns fast-som som
ställda i ECE-reglementena förär närvarande demsträngare än som
tillämpas på övriga huvudmarknader USA och Japan framgårochsom

tabell 4.3.av
Bullergränsvärdena för motorcykel ligger vid eller dem föröver

personbil och för motorcykel ungefär för lastbil.tung som
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Certifieringsgriinsviirden for motorcyklar4.3.Tabell

Högsta tillåtna buller
Sverige EGFordonsslag

Motorcykel
cm’ 75 okt 93med Cylindervolym högst 80 77av

cm’med cylindervolym över 80
cm’ 77 okt 95175 80högstmen

cm’ oktCylindervolym 175 82 80 93med över
70Moped

nödvändigkontroll komponenternabättreEn av
förenklad metodmotorcyklar i bruk finnskontrolleraFör kunnaatt en

SVFSTrafiksäkerhetsverkets författningssamling Tf.d.återgiven i
prestandaorienterad och kan tillämpasBestämmelsen helt1985: 10. är

metod används vid vägkantskontroller ochmotorcyklar. Dennaallapå
lågavisat sig framgångsrik. Detkontrollbesiktning och harvid vara

400 kr för utbytta ljuddämpare harordningsbot påbötesbeloppet --
Alltför ofta påträffas motorcyklarinte haft avsedd effekt.andra sidanå

Kontrollen motorcyklardålig kvalitet.piratljuddämpare medmed av
komponentgodkännandeeuropeiska länder bygger däremot påi flera

ljuddämparutrustning.av
Typgodkännanderegler försituation.EG råderInom annanen

i direktivet 78/1015/EEG medfinns inarbetadeutbytesljuddämpare
i EES-avtalet medgivitsändringar. EFTA-länderna har attsenare

tilllagstiftning hänför sig buller ochsin nationellabehålla som
fram till den 1 januari 1995. Trots dettafrån motorcyklaravgassystem
närvarande i Vägverkets författnings-direktiv förinarbetas dessa

lagstift-behålla sin nationellaSverige kan välja antingensamling. att
efterfria rörligheten dettainte förbjuda denning kan av varormen

endastEG-direktiven. Därigenom kansig tilldatum eller ansluta
trafik.utrustning användas itypgodkänd

avsiktligtofta framförsmotorcyklar och mopeder påEftersom ett
med låg effektivitethar utbytesljuddämparebullrande och desätt att

påbjuder mopedersärskild lagföreslåhar jag övervägt attatt en som
ljuddämpare.med typgodkändaskall förseddaoch motorcyklar vara

Naturvårdsverket har isådant slag.Tyskland har regler ettav
bilsför bilar angivitföreskrifter A 40 för attavgassystem en

väsentli från utsläppssynpunktinjustering i avseendenutrustning och ga
för aktuell avgasgod-specifikation gälleravvika från deninte får som

buller frånFöreskrifter såvittmotorfamilj och fordonstyp.känd avser
motsvarandeutformas påmotorcyklar och mopeder skulle kunna sätt.

finns för godkännandeemellertid detkräverDet att ett system av
sådant skullebuller. Ettljuddämpare med avseende på system

uppfylls andrafordonskungörelsensäkerställa kraven i ävenatt om
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ljuddämpare orginalljuddämpareän används. Nackdelen är att ett
sådant kan bli både komplicerat och dyrbart.system Däremot skulle

förenklat godkännandeförfarande för ljuddämpareett behöva ut-
vecklas. Innan sådant finns tillgängligt på marknadenett kan en
lagstiftning orginalljuddämpare dels slå de mindre importöremautom
och leverantörerna på marknaden, dels kunna skapa handelshinder i
första hand Japan och USA världsledandeärmot på marknadensom

det gäller komponenter.när Naturvårdsverket i samarbete med
Vägverket bör därför få i uppdrag utreda hurnärmare kravet påatt
typgodkända ljuddämpare med avseende bullerpå skall kunna
genomföras.

4.2.5 Trafikbullret har ökat något

ISO-buller och trafikbuller olikaär
Målet ISOmed 362 anges som

"The specifications intended reproduce the noise levelstoare
urban traffic flow of irregular character which requires the ofuse
intermediate with full utilization of the enginegears power
available". Svensk översättning saknas.

Vägtrafikens bulleremission kan inte beräknas certifieringsdataur
enligt ISO-metoden måste bestämmas bullermätningar iutan genom
verkliga trafiksituationen Verklighetens buller har ändrats obetydligt.

Hittillsvarande och förväntade effekter det sänkta ISO-bullret förav
bulleremissionen från verklig trafik har bl.a. tagits denupp av
Nordiska ämbetsmannakommittén för miljöfrågor och flera studier har
genomförts vid bl.a. Lydteknisk Institut i Danmark och Lydteknisk

NTH i Norge.senter -
De visar för enskilda fordon relaterat till oförändradväg,att en

hastighet 80 km/tim, föreligger från 1970-talets början och fram till
1991år marginell sänkning trafikbullernivån. Minskningen ären av

för personbilar dBA1 och för lastbilar 2 dBA. Orsaken tillca ca
denna marginella sänkning däck/vägbanebullretär dominerande,äratt
dvs. effekten gjorda fordonsbullerreduktioner blir liten vidav
hastigheter 50 km/tim.över Under den aktuella tidsperioden har
motoreffekterna ökats väsentligt. Trafikens har höjts ochtempo
efterlevnaden fartgränser har försämrats. De fordonen hängertungaav
med bättre förr iän trafikrytmen och inte farten i motlut. Detappar
sammanlagda effekterna ökade trafikmängder, faktiska hastigheterav
relativt skyltad hastighet och höjda hastighetsgränser detär totalaatt
trafikbullret ökat något under den betraktade ZO-ársperioden. Liknande
erfarenheter har gjorts i Tyskland framgår i bil. 11. Om däremotsom
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drivenhetsbullret åtgärdats de skärpta gränsvärdenainte på så sätt som
trafikbullersituation varit klartkrävt hade dock dagens mycketännu

vad den särskilt i det låga fartregistret.än är,sämre

minskatBullertopparna har
studierna bullertopparna från trafikenpositivt resultat enligtEtt är att

med 6 dBA i lägre hastigheter. harreducerats Detta storuppemot
gatukorsningar med mycket trafik därbetydelse särskilt vid och

störande. Ekvivalentnivån fråntrafikbullret uppfattas mycketsom
data saknas.ryckig trafik kan ha minskat något, men

Trajikbullret fortsätter ökaatt
erinrat trafikens bulleremissioner kommerhar tidigareJag att attom

däck/vägbanesidan uteblir. råderförutsatt åtgärder Detöka påatt
forskare och företrädare för svenskahärom mellan deenighet

Enskilda fordon förutses blijag har med.biltillverkare samråttsom
farter 50 km/tim kanskei mycket låga farter och i3 dBA runttystare

bullrigare.i hastigheter bli 1 till 2 dBAdBA för högre1 tystare att
trafikutvecklingenmed hänsyn tillMin slutsats ävenär tagenatt

stadstrafiken bli oförändrad.totala emissionen frånkommer den att
ökning med 3 dBA för vid medförutser jagDäremot vägenen ca

ytterligare emissionssänkningar företashögre hastighet inga utöverom
1996. Se bil.ISO-bullret från ll.sänkningen år ävenav

måste minskas4.2.6 Däck/vägbanebullret

trafikbullretDdck/vagbanebullret dominerar
direkt inflytandefordonstillverkarna hartrafikbullretDen del somav

1996särskilt inte efter det årslängre dominant,inteäröver att
Fordonstill-helhet.slagit igenom i fordonsparkengränsvärden som

reducera bullret frånmöjligheterhar i dagsläget småverkarna att
fordonen ytterligare.

andrahar däremot inteUtvecklingen däcksidanpå styrts av
givit otillräckligfordonen detta harbullret inutibullerhänsyn än men

däck/vägbanebullretsedan längeeffekt externbullret. Det käntpå är att
sänkning vägtrafikbullretnämnvärdminska för uppnåmåste att aven

egenskaper50 km/tim. Hittills har däckens påi hastigheter över torr
hastighetsgränser, däckensi hastigheter långt gällandevägbana över
prioriterats. har lettutseende Dettalivslängd, rullmotstånd och deras

minskad däckdiameter ochdäckbredd ochtill ökad något attenen
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däcken tillverkas hårdare gummi, allt för trafiksäkra ävenattav vara
vid körning i hastigheter 200 km/tim.över Alla dessa förändringar
medför ökat däckbuller vid alla hastigheter.ett

För fordon sker utveckling mindre hjuldiametertunga förmoten att
kunna öka lastvolymen och därmed klara bibehållen, givenen
fordonshöjd.

Klagomål trafikbullerpå förekommer till helt övervägande del under
den årstiden då människor i utsträckningstörre har fönstrenvarma

och dessutomöppna vistas utomhus i trädgårdar och på uteplatser. Vill
vi uppnå vägtrafik krävs ökade insatser fråntystare däckfabrikan-en

myndigheter och väghållare förter, sänka däck/vägbanebullret.att
Först sedan däck/vägbanebullret minskats väsentligt från dagens nivå
kan ytterligare vinster erhållas åtgärder fordonen.pågenom

Vägtrafikbullret i dag domineras däck/vägbanebuller vid allaav
Överhastigheter 40över km/tim. 70 km/tim har drivenhetsbull-ca ca

mycket ringa betydelse vid konstant fart.ret Däck/vägbanebullret är
också högre vid våt vägbana vid liksomän vid användningentorr av
dubbdäck under vinterhalvåret.

Den ökade däck/vägbanebullerdominansen har dock några fördelar.
Bullerkällan ligger mycket nära vägytan. Skärmar och markdämpning
minskar därmed bullret effektivt förän andra delbullerkällormer som
ligger högre.

Tysta vägbeläggningar bör prioriteras
Vanligt förekommande vägbeläggningar kan skillnader i alstratge
buller 2 dBA.4 Genom hög prioritet till bullerfrågan vidattom ge-
valet vägbeläggning det möjligtär redan reducera bullretattav nu
med uppskattningsvis 2 dBA vid hastigheter 50 km/tim.över Porösa
vägbeläggningar, s.k. dränasfalt, kan i tillstånd till dBA5nytt ge upp
lägre däck/vägbanebuller i höga fordonshastigheter än motsvarande

beläggningar.täta På experimentstadiet finns det dessutom vägbe-
läggningar med markantän bullerreduktion. Ett längeännu såen mer
olöst problem med dränasfalt dessär snabbträtt till,täppsatt porer
varvid de bulleregenskaperna eller mindre försvinner.gynnsamma mer
Därför krävs tämligen omläggningartäta beläggningen ochav
samhällets kostnader för vägbeläggningen ökar. tilltäppningDenna går
särskilt fort i Sverige beroende den omfattande användningen av
dubbdäck. Det mycketär angeläget arbeta vidare med utvecklingatt
och långtidsprov vägbeläggningar.tystaav

En utveckling vägbeläggningssidanpå kräver särskildsom upp-
märksamhet är cementbetongvägbeläggningar. Dessa attraktivaärnya

kostnadssynpunkt därför de har mycket lång livslängd hårtatt påur
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bulleregenskaperdemmöjligheterfinnsDettrafikerade vägar. att ge
det kräverasfaltbeläggningar,förgällerliknande dem attmensom

inte harbullersynpunkt, vilketfrånoptimerasi ytskiktetstenstorleken
besvärligthittills utförts. Ibeläggningari dekunnat göras ettsom

cementbetong-sådanamedrisk förjagekonomiskt läge att manenser
med högrefår levakanske 20lång tid, år,för mycketbeläggningar

medfört.skulle Avasfaltbeläggningvaddäck/vägbanebuller än en
sådanaogörligtvisa sigdet också ersättaskäl kanekonomiska att

och kommu-nykonstruktioner. Statenförtid medbeläggningar i tysta
högbullrande och prioriteradärför undvikabörväghållaresomner

möjligt.vägbeläggning där så ärlågbullrande
vill utförastödja väghållareockså angelägetDet är att provsom

vetenskapligafinansiera denvägbeläggningar ochmed atttystare
egenskaper.dessasutvärderingen av

ddck/vägbanebullretminskaförProgram att
Därmedalstras.däckbullret ärklarlagt hurvälForskningen har rätt

minska däckbullret.förutsättningarnabedömamöjligtocksådet attatt
20-underförplanbil. ll skisserasI VTI-rapporten att enen

förutsätterdäck/vägbanebullret. Planenreducerakraftigtårsperiod
vägbelägg-däck- ochtypprovningförstandarderinternationella av

sänktasuccessivtöverenskommelserochegenskaperningars om
viktigastede ärdäckbuller.maximalt Ettför attgränsvärden stegenav

helaihastighetsgränsinföra högstaframtidmycketinom nära enen
förändraradikaltocksågällerkm/tim.130 Det attEuropa om

de tillsammansinriktningdäckindustrins såfordonsindustrins och att
topphastigheterlägre änväsentligtproduktsortiment försittutformar

mjukaresmalare ochdärmedDäcken kan görasi dag.gäller avsom
särskiltvissainationella krav pâgummi. förutsätts utsattaVidare att

successivmedvägbeläggningarlågbullrandeanvändalägen en
styrningavför2000 börkravskärpning. Senast år yttreett system

införas.motorvarvtal börjaochhastighetfordons
däck/vägbanebull-minskavad krävspådelar VTI:sJag attsomsyn

svensk sidafråninnebärframtid. Detavlägsenalltförinteinomret en
internationellapåskynda detförkraftfulltverkavi måste attatt

för fordonens,mätmetodermedstandardiseringsarbetet separata
Ansvarsfördelningen mellanbulleregenskaper.och vägbanansdäckens

också klarläggas.väghållare måstedäckindustri ochfordonsindustri,
bulleremissionsgränsvär-internationellaarbetet medSärskilt viktigt är

för däck.den
medi samrådBullerkommissionenuppgift förbörDet envara

fordonsindustrinmyndigheterberördasåvälföreträdare för att tasom
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fram för minskning däck/vägbanebullret.ett Härvid börprogram en av
utvecklingen inom detta område inom EG beaktas jfr avsnitt 4.2.2.

Forskning vägbeldggningartystareom m.m.
Eftersom vi inte har någon inhemsk däcksindustri bör forskningen
inriktas delområdenapå mätmetoder för däck/vägbanebuller och på

Ävenvägbeläggningar. dentysta svenska forskningen förom tystare
vägbeläggningar varit framgångsrik återstår mycket forsknings- och
utvecklingsarbete för få fram beläggningar för praktiskt bruk.att Jag
återkommar i kapitel 12 med förslag till Fou-stödet till arbetet med
lågbullrande vägbeläggningar.

4.2.7 Fordonsunderhållets betydelse för bullret

I vad mån trañkbullret beror dåligtpå underhåll eller förändringett en
de enskilda fordonen liteär studerat.rätt Det finns dock inte någotav

tyder på detta for närvarande skulle särskiltatt betydelsefulltsom vara
förän motorcyklar och mopeder. Praktisktannat samtligataget

motorcyklar polisen i "bullerrazzior" harstoppassom av avgassystem
starkt avviker från fordonets originalutförande enligt uppgift frånsom

Rikspolisstyrelsen. Det möjligtär s.k. piratljuddämpare for bilaratt
har ljuddämpningsämre originalljuddämpare.än

Min bedömning emellertidär fordonens skick blir mycketatt mer
betydelsefullt för bullret i framtiden. För uppfylla långtgåendeatt mer
bulleremissionsvärden blir det sannolikt nödvändigt skärmaatt av
fordonens effektivt. Fordonens ljuddämparemotorrum behövermer

något effektiva.göras Att därutöver reducera däck/vägbanebullretmer
tystarekräver däck. I framtidasådan situation det nödvändigtären att

fordonen inte förändras. Detta ställer då krav på vid deatt man
återkommande besiktningarna kontrollerar motorrumsavskärm-att
ningar inte plockats bort, fordonen har originalljuddämpare elleratt

ljuddämpare med minst likvärdig dämpning och de ärannan att
försedda med däck godkänd, tyst typ.av
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minskning vägtrafikens4.2.8 Metoder för av
bulleremission

trafikleder bort tystnadenStora tar
diskuterat trafikbullerproblem den ochmindre oftaEtt är stora

dragningenförändring ljudmiljön europavägarpermanenta som avav
kringliggande naturområdenupphov till ioch andra större vägar ger

rekreationssynpunkt.försämrar deras kvalitet, Dettaoch t.ex.som ur
arealmässig omfattning.problem har mycket stor

redovisas sällanmiljökonsekvensbeskrivningar för trafiklederI nya
till dBA frifáltsnivå utomhus. Attbullersituationen 55änannat enner

missledande besluts-kan synnerligensådan redovisning somvara
30 000 fordonunderlag sig självt. medFör motorvägsäger t.ex. en

hastighetsgränsen 90 km/tim ligger 55 dBA- pådygn och gränsenper
vegetation.avstånd från vid plan mark med200 300 någonvägenm-

500boendemiljö, dvs. 40 dBA, krävs avståndgod 45För ett om --
högaljudutbredningen obruten skärmande berg eller0001 är avrn om

för bortbyggnader. miljö i övrigtI motorvägenär gotttyst taren som
utveck-internationellatystnaden avstånd så. Denpå änäven större

verksamheterbedömningen nytillkommande bullrandelingen är att av
leder till;till ändring miljön verksamheteni förhållande dengörs av

miljökonsekvensbe-resulterande absoluta nivån. Iinte bara till den
Miljöskyddskom-såväl det s.k. nollalternativet,skrivningar bör som

miljön i området medeffekten den totalamittén föreslår, påsom
fårinnebär tillkommande intetill buller framgå. Dethänsyn vägatt

i kvalitetsnorm.överskrida den nivå som anges en

trafikbullerTunnlar det radikala medlet mot-
bulleremissionradikalt minskar trafikensenda åtgärdDen merasom

inteförlägga i tunnel. Metodeneller den ärdäcka över vägenär att
omfattning lösningi ökad påanvändbar börgenerellt prövas sommen

Dennispaketets.k.särskilt besvärliga trafikbullerproblem. Det
ringled buller-till del tunnelförlagdinnehåller bl.a. stor varsen

Avgasproblemen dockminimeras.problem därigenom bör kunna är
fråndämpa bullerutsläppeni tunnlar. viktigtinte lättlösta Det är att

miljö.inte bullret ödeläggerventilationstornen detså tystatt en annars

sänkasbehöverHastigheterna
reducera trañkflödena,minskasBulleremissionen kan något attgenom

Eftersomtrafikensverkliga hastigheterna och dämpasänka de tempo.
tillräcklig gradskyltningen imed den konventionelladet inte går att
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påverka de faktiska hastigheterna måste andra metoder prövas.
Tätt placerade trånga rondeller har visats medföra viss buller-en

sänkning med bibehållen eller ökad trafiksäkerhet. I storskaligtett
försök i Växjö har prövat dämpa fordonshastigheternaattman
generellt i huvudgatusystemet med hjälp s.k. minirondeller iav
korsningarna.

Avgasutsläppen ökade något medan bullermätningar i några av
korsningarna visade minskningarpå på mellan 1,5 och dBA.4

En längre sikt möjligpå metod påtvingad fartbegränsningär genom
styrning fordonen. Lovande forskning klart tyder på ökadyttre av som

trafiksäkerhet med styrd fartbegränsning bedrivs femsedan åryttre
med stöd Trafikforskningsberedningen.V Om sådan teknikav en
introduceras på bred front kunde realdiskussion föras trafikensen om
hastighet ställd samtliga miljöeffekter och trafiksäkerhet.mot

Försök med s.k. hastighetsbegränsare i bil HB pågår sedan fyraen
vidår Institutionen för trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Grundidén bil utrustadär med sådan aldrig skallmätareatt en en
kunna köras fortare den gällandeän hastighetsgränsen varjepå
sträcka. Forskningen hittills bl.a. testkörningar med 75 förare visar- -

det finns goda förutsättningar sådant skulle kunnaatt att ett system
fungera bra. Testkörningarna med beteendeobservationer och
intervjuer, visar inte på några negativa effekter HB:n på allvarav som
skulle kunna de positiva effekternaäventyra lägre hastighet.av en

Om visar sig fungera bra i skala det möjligtäven ärsystemet stor
lång siktpå räkna med generellt lägre hastigheter mindreochatt

hastighetsspridning. Förutom väsentlig förbättring trafiksäker-en av
heten och mindre luftföroreningar från bilarna kan bullersituatio-även

komma förbättras. Hela hastighetssystemet kan kommaatt attnen
behöva förnyas och optimeras med utgångspunkt från vetskapen om

alla fordon håller En förstärkninggränserna. de positivaatt av
effekterna bör då kunna uppnås både det gäller säkerhet, luftföro-när
reningar, bilslitage och buller. Effekter inte skulle kunna uppnåssom
på sätt än total reduktion biltrafiken.annat genom en av

ytterligareEn metod förbättra bullerförhållandena förbjudaäratt att
trafik på känsliga vägavsnitt nattetid för minskatung t.ex. att

bullertopparna.

bullerklassadEn bil
Ett med miljöklasser och differentierade försäljningsskatter försystem
bilar introducerades i Sverige den juli 1992.1 Miljöklassystemet avser
bilar från och med 1993 modeller.års I bilavgasförordningen
1991:1481 definieras miljöklasser. Miljöklass 3 detre motsvarar
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grundläggande, obligatoriska kraven och klasserna 2 och 1 innehåller
innehåller dessutom krav bullersuccessivt krav. Klass l påsträngare

elbilar. påskynda introduktionen fordonoch klassning För attav av
uppfyller långtgående miljökrav har försäljningsskattensom mer

dockdifferentierats mellan de olika klasserna. Riksdagen har beslutat
den försäljningsskatten inte skall fordonpåatt tas tunganya upp av

1993 och tidigare modeller.års
miljöklasserEftersom det nuvarande med i allt väsentligtsystemet

sikte avgasproblematiken har jag möjligheten införapå övervägttar att
åtnjuta skatteför-för bullerklassad bil kan väsentligaett system en som

fordonsskatt fördelaktigaingen eller mycket låg ochmåner såsom en
förmånsvärden för tjänstebilar. Bilar kan klassas miljövänligasom som

förseddabullersynpunkt skall enligt min mening medvara enur
identifieras.registreringsskylt i avvikande färg för kunna De skallatt

deutrustade med fartbegränsare innebär inte kanattsomvara
framföras hastigheter 110 km/tim eller eventuellt 90i högre än

lågbullrandekm/tim. kan då med däckDe äventyrautrustas utan att
trafiksäkerheten.

oftaLuftföroreningar och buller sammanförs ett gemensamtsom
och utredningenmiljöhot, främst i Mot bakgrund häravtätorter. attav

förvidareutveckling med miljöklasser bilarför systemet m.m.aven
för bilar med tillhörande förskall miljöklassystemöver systemse

utarbeta underlag för bedömning hurekonomiska styrmedel och ett av
inteskall kunna utformas finner jag detvidareutvecklat systemett

ordning för bullerklassad bil.lämpligt föreslå särskild Iatt enen
får tilläggsdirektiv förstället föreslår jag denna utredning ävenattatt

bullerklassad bil skall kunna iutreda hur för ettett system passaen
jag bör gälla förmiljöklassystem enligt utgångspunkternytt anser en

sådan bil.
direktiv vissaskall dessutom enligt sinautredning övervägaDenna

tillbehörtillverkaransvar, underhåll, reservdelar,frågor rör m.m.som
för ställningstagandeni avsnitt 4.2.7 redogjort minahar dessutomJag

Ävenbetydelse för buller från bilar.det gäller fordonsunderhålletsnär
utredningen få tilläggsdirektiv bulleraspek-i detta avseende bör taatt

i beaktande.ten
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4.2.9 Buller kan begränsas tillväg mottagaren

Bullerimmission vid beräkninggiven emission immissionenav-
Vid given bulleremission bestäms immissionen avståndet till vägen,av
markytans egenskaper och avskärmande vallar, byggnader ellerav
naturliga höjder. faktorerDessa dämpningar kallas avstånds-ger som
dämpning, markdämpning skärmdämpning. lnomhusbullretresp.
bestäms därutöver fasadens ljudisolering. Vegetation vanligenav ger
endast liten bullerdämpning.en

iUnder övrigt oförändrade betingelser gäller i korthet följande för
emissionen från vägtrafiken:

fördubblingEn trafikflödet 3 dBA höjning ekvivalent-av ger av
nivån.

höjningEn hastigheten med 20 km/tim 2 3 dBA höjningav ger av-
ekvivalentnivån.

Förbud trafik hastighetsgränsenpå med 50vägar km/timmot tung
minskning ekvivalentnivån med 3 dBA och maxbullretger en av ca

6 jämförtmed 7 dBA med fordonsströmmen innehåller 10 %om-
fordon. Vid högre hastigheter skillnaden mindre.ärtunga

Skillnaden mellan olika vägbeläggningar 2 5 dBA.är -
Immissionen kan i de flesta planeringsfall beräknas med god

noggrannhet med hjälp den Nordiska beräkningsmetoden förav
vägtrafikbuller NBM. Metoden bygger på omfattande teoretisktett
och empiriskt underlag. Den används i utsträckning föräven stor
mil jökontroll eftersom immissionsmätningar kostsamma. Förär att ge
representativa resultat demåste meteorologiska förhållandena
kontrolleras och samtidig trafikräkning ske.

"Bullerlandskapet" kan uppvisa lokala variationerstora
Figur 4.2 och 4.3 visar "bullerlandskapen" för två olika fall. Iden täta
stadsbebyggelsen kringbyggdamed helt gårdar fig. 4.2, framgår den

skillnaden till 30 dBA lägre gården i markplanet ochstora motupp-
mindre högre i husetnågot mellan bullret gatusidanpå ochupp -

gårdssidan. trafikbullerkartläggningarKommunernas belyser ofta inte
detta förhållande. De kan intrycket trafik-attgynnsamma ge av
bullersituationen vad den och visar inteär sämre än det finnsär att

miljöer mycket trafiklederäven nära och kraftigt trafikeradetysta stora
gator.

Den gårdsmiljö därmed kunde varit oftaangenämt ärtystsom
ödelagd fläktar och kylanläggningar onödigt högtettav som avger
buller. Att genomföra ambitiöst dämpningsprogram sådanaett av
installationer bör prioriterad åtgärd för i befintlig miljöattvara en
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Figur 4:2
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Figur 4:3
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minska olägenheterna trafikbullret. förKostnaden sådanav en
dämpning till 40 45 dBA i sammanhanget mycket liten. Gårds-är-
sidan får därigenom miljögod bullersynpunkt. återkommerJag tillur
fläktbullerproblemet i kapitel

Vid bebyggelse bullermiljöuppnås godöppen på etten mer en
längre avstånd från trafikleden fig. 4.3. Som framgåravsevärt av

figuren bullerutsatta områdetdetär stort.

Samla trafiken sprid deninte ut-
Figurerna belyser också betydelsen samla de trafikmäng-att storaav
derna på få stråk i glest Insatserna bullret hög-nät. medett mot
isolerande fasader planlösningar boningsrumoch med och uteplats mot

sida kan då koncentreras till dessa stråk. Goda exempel härpå ärtyst
de trafiksaneringar genomförts i Stockholm och Göteborgt.ex.som
med kvartersområden med försumbara trafikbullerproblemstora som
resultat. slå vakt denna kvalitet, dvs. i trafikplaneringenAtt attom
förhindra trafiktillväxt i sådana områden angelägen uppgiftären en
för kommunerna.

därför inomDet oroande det den europeiska bilindustrins s.k.är att
PROMETHEUS-projekt finns delprojekt kallat Road Trafficett
Information RTI. Syftet härmed öka framkomlighetenärsystem att

information till trafikanterna. Häri ligger allvarlig risk förgenom en
ökad trafikgenomsilning i det lågtrafikerade och därmed ökadnätet en
spridning trafikbullret. angeläget sådanDet utveckling inteär attav en
kommer till stånd i utnyttjas för förbättraRTI stället miljönutan att att
på bullersidan, varigenom fordonen leds bort från det lågtrafikerade
nätet.

Olika slag dämpningav
Kommuner och väghållare har för derasattett gemensamt ansvar
åtgärder långsiktigt skall förbättra bullersituationen. befintlig miljöI

det möjligt åstadkomma dBA sänkningsällan 5 7är änatt mer av-
utomhusnivån åtgärder immissionssidan.pågenom

Avståndsdämpningen minskar ekvivalentnivån med 3 dBA och
maximibullret från enskilt fordon med 6 för varje fördubblingdBA av

Markdämpningenavståndet till beror hur markenpåvägen. nära som
ljudet utbreder sig och hur markytan Gräsbevuxen markporösav
kan tillskottsdämpning 3på dBA avståndsdubbling till lågge en ca per

hårdgjordbebyggelse. En markyta eller ingenvattenytaen ger
Överslagsmässigtmarkdämpning. därför avståndsdämpning ochger

markdämpning tillsammans 6 dBA sänkning ekvivalentnivån förca av
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varje avståndsdubbling till bebyggelsen lågvägen och markytanärom
bevuxen.

Skärmdämpningen beror skärmens höjd siktlinjen frånöverav
bullerkällan till den störda punkten observationspunkten. Bullrets
lägre frekvenser dämpas mindre de högre. Dämpningenän är störst

skärmen skuggsidanpå för mednära avståndet till denna. Enatt avta
typisk vall eller skärm 2 3 höjd till 5 dBA trafik-om m ger upp-
bullerreduktion för låg bebyggelse tämligen skärmen. En högnära
byggnad invid kan 25 dBA skärmdämpning.ängataen ge mer

Inomhusbullret bestäms fönsterkonstrulctionenav
Bostadshusens fasadväggarnormala med ordinära fönster ger en
skillnad mellan bullret och inne 25 dBA. Vanligen ärute om ca
fönstren den länken. Det väl känt bullret inomhusär kansvagaste att
minskas betydligt med byte till fönster hög ljudisolering.som ger en

ställer då kravDetta god och mekaniskpå ventilation ellertyst på
ljuddämpade ventilationsöppningar. Vid ombyggnad och nybyggnad
kan sänkningar erhållas, och förhållandenstörre goda skapas förutsatt

fastigheten har genomgående lägenheter med boningsrum husetsatt
sida.tysta

finns fleraDet fönsterfabrikat marknadenpå 10 15som ger en -
dBA högre ljudisolering normalfönstret. Dessa kan utnyttjas underän
förutsättning också har god ljudisolering,väggen vilket inte alltidatt

för fasader.gäller lätta Med fönster glänt blir skillnaden mellanpå
och innenivåerna 10 dBA15 och med helt fönster 5.- 7öppetute- -

dBA.

Svart åtgärda befintlig miljö nyplaneringsfallet öppnaratt stora-
möjligheter
Eftersom vi kommer ha byggda miljö 20 årstort sett att samma om

finnsi dag det inte tillfredsställandenågon lösning trafik-påsom
bullerproblement. Vi kommer då ha bullerförhållandenattsom nu som
ligger 20 30 dBA vad god miljö..över ärsom-

Vid nyplanering bostadsområden trafiklederoch kan däremotav
mycket god miljö systematiskt utnyttjauppnås möjligheternaattgenom

tillräckligatill avstånd, höga byggnaders eller terrängformationers
skärmande verkan, god planlösning i husen och i vissa fall över-
däckningar trañkleden eller tunnelförläggning den.av av
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4.2.10 Studium betalningsviljan för miljö itystareav en
tätort

Som framgår i avsnitt 3.3 har utredningen låtit studiegöra överen
betalningsviljan för sänka inomhusbullret från bl.a. vägtrafiken. Jagatt
vill betona den genomförda betalningsvillighetsstudienatt är en
pilotstudie. Den ändå klar indikationutgör på åtgärderatt moten
trafikbuller kan samhällsekonomisk intäkt. I de studeradestorge en
bullriga områdena intäktenär kostnaden,större särskiltän om man

beaktar den kvalitetshöjningäven bl.a. energisynpunkt byte tillur som
verkligt goda fönster innebär.

Enkäten betalningsvilja riktades till boende i olika områden.treom
Område I kan beskrivas lugnt område med trafikbuller Lettsom A

55 dB. sade sig 60Där % störda trafikbuller endasvara av men
30 % dessa fönstrenstörs stängda.när ärav

Område bullrigt områdeär med åtgärdade fönster. Utomhus-ett
nivåerna här L 70 dBär fönsteråtgärderna liggermen genomA
inomhusnivåerna 40 dB. I detta område samtliganästanun er uppgav

de störda trafikbullret. 60 % de boende sade sigatt var av av vara
störda med fönstrenäven stängda.

Område ocksåIII bullrigtär område med LA 70 dBett men
inga fönsteråtgärder vidtagna. sig 13Här ansåg % aldrig störda av
trafiken. Av de övriga sig 30 % störda enbart med någotuppgav ca
fönster och återstående 60öppet % stördes då alla fönsterävenca var
stängda.

framgårDet studien de boende upplever störningarnaattav av
trafikbullret betydande och betalningsviljan för helt ljudisolera-attsom
de fönster i de bullrigaär två områdena. Den genomsnittligastor
betalningsviljan här, 13 000 kr fönster, 40 000 krmotsvararper ca

lägenhet och överstiger markant kostnaden för byte till fönsterper
med mycket hög ljudisolering. Det överraskandeär något dennaatt
betalningsvilja så i det område där fönsteråtgärderär ävenstor
vidtagits. Dessa åtgärder har emellertid syftat till inomhusnivåer på
L 40 dB. Detta enligt min uppfattning fortfarandeär högtettAeq
värde genomsnittligapå det bullret. fönsterbytenVid bör nåman
inomhusnivåer LA 30 dB.

:albellnedanståendel återfinns sammanfattning betalnings-en av
viljan. tillfrågade fickDe också hypotetisk fråga hur de skulleen om
värdera helt trafikmiljö där alltså den bullermiljönäventyst yttreen

Ävenåtgärdad. dessa resultat givna i tabellen.ärvar
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SammanfattandeTabell 4.2. värdering trafikbullerstörningarav

Område I Område Område III

Värdering 5 700 13 000 13 000av
helt isolerade
fönster kri

Fönsterper

Värdering 45 000 100 000 72 000av
helt tyst
trañkmiljö i
kr lägen-per
het

också intresse omfattningenDet störningar iär ävennoteraattav av
det området medlugna LAW 55 dB och genomsnittlig be-en
talningsvilja för tönsterbyte här storleksordningäven ärsom av samma

kostnaden för fönsterbyte. understryker vad jagDetta påtalatsom
beträffande vad god ljudmiljö utomhus i nämligenär tätorter,som en

45 och inte 55 dB.40 dBA LA-
Eftersom den studie betalningsviljan gjortshar endastöver som nu

gäller ekvivalentnivåer bör i kommande sådana studier be-även
talningsviljan såvitt maximalnivåer ingå.avser

BRÅDremissutgåvan Naturvårdsverket det VägverketI av anger
rimlig kostnad för bullerskyddsåtgärder, figur 4.4.anger som en se
betalningsvillighetsstudienResultaten ytterligare stöd förettav ger

kostnadsuppskattningdenna gjord med helt andra metoder.ärsom
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Figur 4.4. Rimliga kostnader för bullerskyddsåtgärder

kostnad/ lägenhet, kkr

250 -

150 -

100 —

50-

0 I I I I a
55 57 59 6l 63 65 67 69 71

Ekvivalent ljudnivå utomhus före åtgärd dBA

Källa: Vägverket

4.2. 1 1 Immissionsgränsvärden

Allmänna utgångspunkter
Immissionsgränsvärden måste avvägning mellan vadutgöra ären som
Önskvärt miljösynpunkt och vad tekniskt-ekonomiskt möjligtärur som

åstadkomma. Jämför sambandet mellan tid, miljökvalitet ochatt
kostnad i avsnitt 3.1.5. angelägetDet slå vakt sådanaär att om
områden har god ljudmiljö, inte minst för möjligheteratt attsom ge
tillgodose känsliga önskemål. sällan möjligtDet ändraär attgruppers
befintlig miljö med höga trafikbullernivåer miljön blirså god.att
Någon reduktion emissionen kan inte skönjas för närvarande. Detav

olämpligt i förväg tillgodoräkna sig framtidaär emissionsminsk-att en
mng.
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ställningstagandenMina
avsnittet 2.3.2I rörande god miljö har jag anlagt annorlundanågoten

grundsyn ochTBU Naturvårdsverket. Med god bostadsmiljöän senare
jag bl.a. med fönster skall ha vissäven öppet ostörd-attmenar man

het. Sådana miljöer inte alls omöjliga åstadkommaär iäventysta att
centrala lägen; dock inte vid boningsrum störrevetter motsom
trafikleder.

141



Transportsekrorns bullerproblem sou 1993:65

Riktvärden för bostäder

Inomhusnivåer; stängda fönster

LAW: 30 dB

L 45 dBAnm

Utomhusnivåer i A-vägd ekvivalentnivå, LAW i dB

Typfall 2 från fasad utanförm
minst hälften övriga Uteplatsav rum
boningsrummen

Nybebyggelse/
våg 45 55 5040ny -

Nybebyggelse/
väg, enkelsi-ny

diga lägenheter 55 55

Nybebyggelse/
befintlig väg
normalfall 45 55 45 55-

Nybebyggelse/
befintlig väg
avstegsfall.

kommentar.Se 45 55 75 40 50- -

Befintlig be- 55 55 55
byggelse/ny

ellerleller väsentlig
ombyggnad 45 65av
väg2

2 Härmed antingen gälla 55 dBA utanför samtliga boningsrum eller 45att dBavses
utanför minst hälften boningsrummen.av
3 Den trafiken jämnt fördelad under dygnet.tunga Om hög andel dennaantas en av

trafik kommer under bör motsvarande korrigering ellermätt beräknatnatten en av
dygnsvärde föregöras jämförelse med riktvärdet.en
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verklig trafikför-korrigeras förnivåer skallBeräknade eller mätta
från följandefördelningen avviker markantdelning under dygnet om

med 72 %fördela sig dygnetVägtrafikenschablonvärden. överantas
18.00 23.00% kvällen kl.6.00 18.00, 20 påkl.dagenpå samt--

korrige-dygnsfördelning23.00 6.00. Vidkl.8 % på natten annan-
med den dygnsvägningberäknade trafikbullretellermed mätta somras

dygnsför-korrektionen förMatematiskt skeravsnitt 2.1.2.angivits i
formelndelningen enligt

Lkorr
212

eller nivå.till beräknadadderas mättLkon

dygnstrafiken18.00 i %trafiken kl. 6.00D av-
dygnstrafiken23.00 i %kl. 18.00trafikenK av-
dygnstrafiken23.00 6.00 i %trafiken kl.N av-

ekvivalentnivå, iLAeq dBA-vägdför övriga lokaler.Riktvärden

förriktvärdenkategoriboende SammaVårdlokaler och som
bostäderliknandeoch

riktvärden förSammaHotell som
bostäder.
Endast inomhuskrav

25Inomhusnivåer -30Undervisningslokaler
beroende storlekenav

Arbetsplatser
35stängda fönsterInomhus,

fasad65, från2Utomhus m
fasad65, från55 2Uteplats m-
utomhus-begränsningIngenInnerstadsfall av

nivåer
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Rekreationsomrfide och liknande, utomhusnivåer

Parker, lekplatser, kyrkogårdar
etc. 55

Friluftsområden 40

Områden för fritidsbebyggelse 45

Några kommentarer och förtydliganden till tabellerna nedan.görs

a Vid nyplanering och bebyggelsevägar och vid bebyggelse vidav ny
befintlig trafikled skall alla bostäder normalt ha sida med godtysten
miljö, dvs. LA 40 45 dB utomhus. Uteplats bör läggas denpå-

sidan. För enkelsidiga lägenhetertysta kan LAeq 55 dB utomhus
accepteras.

Inomhusnivån i alla boningsrum skall med stängda fönster uppfylla
LAeq 30 dB ekvivalentnivå för dygn.

b Maximinivån skall med stängda fönster uppfylla L 45 dBAnm
nattetid. Det önskvärtär detta maximivärde inte överskrids.att För att
undvika orealistiska bedömningar föreslår jag acceptabelatt som
maximinivå definieras den nivå kan förväntas överskridas högstsom
5 ggr/natt.

c För lägenheter har sida med god miljö kan betydligttystsom en
högre nivåer 55 dBAän bullrigpå sida. Nivåeraccepteras tillupp
LAW 70 75 dB måste tills vidare i vissa fall. Så lågaaccepteras-
värden möjligt bör dock självfallet alltid eftersträvas. De högresom
värdena i intervallet 55 75 dBA mycket centrala lägenavser-
innerstadsfallet och de lägre bostadsområden längre från Encentrum.
skillnad mellan bullrig och sida 20 30 dBA har bara vidtyst om man-
höga byggnader invid traflkled, dvs. det främst i innerstadenär med
kringbyggda kvarter kan ha god miljö på sida då densom man en
bullriga sidan har 70 75 dBA.-

Exempel faktorerpå kan motivera höga utomhusvärdenattsom
accepteras:

Byggnaden naturligtär komplement till befintligt bostadsom-ett
råde
Området har fördelar i övrigt, bra kollektivtrafikläge,stora t.ex.
särskilt hög stadsbildsmässig kvalitet, vacker utsikt.en

144



Transportsektorns bullerproblem1993:65sou

d En bostad med 40 45 dBA utanför hälften boningsrummenav-
uteplats och 65 70på dBA utanför bostaden i övrigt ärsamt -

ofta bättre med 55 dBA utanför hela bostaden.än en

Åtgärdsprograme för den befintliga miljö inteupprättas som
uppfyller a c och genomförs med prioritet för denovan,-
bebyggelse för 65 dB.Lsom exponeras Aeq

genomföraAtt åtgärdsprogram här angivet slag kräver såvälett av
långsiktighet erforderliga Vissa åtgärder andra sidanåärsom resurser.
föga kostnadskrävande och bör i fall kunnaså genomföras omedelbart.
Hit hör bullerdämpning ventilationsanläggningar och liknandeav som
förstör i övrigt miljö gårdsidan i det kringbyggdapå kvarteret.tysten
Hit hör också fönsteråtgärder i de fall befintliga fönster kan förbättras
med tillsatsruta.en

Prioriteringen i övrigt från principenmåste utgå åtgärda deatt
sämsta miljöerna först, falldvs. de där det föreligger klara över-
skridanden inomhusnivåerna. innebär bl.a.Detta tidigt åtgärdaattav

Ävenenkelsidiga bullerstörda bostäder. bostäder försom exponeras
höga maximinivåer bör hög prioritet i åtgärdsprogram.ettges
Bedömningen kan här med RBS-modellen. prioritetLägre kangöras

bostäder med sida, förutsatt inget förstöråt bullertyst att annatges en
den sidan.tysta

sådant åtgärdsprogram fårEtt också positiva effekter för sysselsätt-
ningen inom byggbranschen.

Kostnader för bullersanering befintlig miljöi
Vägverket och kommunala myndigheter har i bullersaneringsplaner i
huvudsak beräknat kostnader för åtgärder i bostäder med bullemivåer

65 dB. finns till främstaL Det flera skäl detta. Det skälet är attAeq
grund problemens omfattningpå inskränkt sig till de allra mestman av

bullerutsatta. Vid denna bullerexposition hög de boendeandelär en av
störda och åtgärder mycket angelägna. Ett skäl berördaär ärannat att
myndigheter bedömt fordonsutvecklingen medförakommeratt att en
emissionsminskning 5 dBA varvid funnit det mindre angelägetav man

vidta i intervalletåtgärder 55 65 dBA. Som jag framhållit delaratt -
jag inte bedömningen vägtrafiken kommer bli underatt att tystare
överskådlig framtid. således i förDet och sig angeläget riktaär att
åtgärder områden exponerade för 65L dB,även ärmot som A

jag instämmer i de exponerade områdena åtgärdasmåsteatt mestmen
först.

Vägverket i "Nationell plan för riktade miljöåtgärder längsanger
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befintligt vägnät" totalt behov föråtgärder 16 000 lägenheterett om
vid sitt vilka kommer exponerade för 65vägnät, LA dB.att vara

sittaåtgärdspro-3 000Av dessa exponerade för 70 dBA.är LA I
fönsterbytefsirärmarvill arbeta med och i vissa fall inlösen.gram man

samtligaMålet i fall uppfylla 30 dBA inomhusär med stängdaatt
fönster i möjligaste få väsentlig reduktionmån utomhus-samt en av
nivån. Vägverket uppskattade genomsnittskostnaden till 100 000 krca

lägenhet.per
Verket har emellertid inte erforderligade medlen för denna

bullersanering utsträckt 10-årsperiod skulle kosta 160översom en
milj. kr Vägverket beräknar 30år. kunna milj. kr åravsättaper per
vilket endast räcker för 3000åtgärda de lägenheter äratt som

förexponerade L 70 dB.Aeq
Göteborg har Gatunämnden antagit bullersaneringsplanI 1988åren

kompletterad med åtgärdsprogram från Gatukontoret i april 1990.ett
Enligt detta Göteborgs Stad åtgärda alla bostäder förexponeradeavser

65 dB med målet innehålla 30LA dBA inomhus i allaatt
byggnader sådana med träfasader där inte räknar medutom attman
kunna längre tillnå 35 dBA inomhus. Utomhusnivåerna förutsättsän
åtgärdade får 60 vidså L dB uteplatser, 65 dBatt man Aeq
utanför enkelsidiga lägenheter och 70 dB utanför genomgående
lägenheter. Kostnaderna uppskattades 1988 till 27år 000 40 000 kr-

lägenhet.per
grund det kommunalekonomiska iPå läget har Göteborgav man

tills vidare helt skrinlagt planerna bullersanering.på
I Stockholm har för den befintliga miljön i sina tänkta åtgärderman

siktat LAeq 40 dB inomhus med uppskattad kostnadmot en av
genomsnittligt 10 000 kr lägenhet. Något detta räknarca per av man

finansierakunna inom Dennisöverenskommelsen.
Ambitionerna således varierande. Förutsättningarna ocksåär är

ganska olika för de olika väghållarna eftersom handlar olikadet om
fastighetsbestånd med mycket varierande möjligheter huvudöveratt

åtgärda utomhusnivåerna.taget
finnerJag det angeläget genomföra bullersaneringsprogramatt ett

riktat dethela bostadsbestånd för 65 dB.LAmot exponerassom
Aven det för minska däck/vägbanebullret, jagattom program som
beskrivit i avsnitt 4.2.6 förverkligas kommer de bostäder isnart som
dag för 65LAeq dB ha oacceptabla trafikbullerför-attexponeras

Åtgärdernahållanden under överskådlig tid. skall i första hand syfta
till nedbringa inomhusnivåerna till 30 dB ochLA L 45att Amax
dB. möjligaste bör utomhusnivåernaI mån åtgärdas. Dettaäven är
angelägnast för friliggande enfamiljshus normalt inte har någonsom

sida, minst angeläget för i flerfamiljshusgenomgående lägenhetertyst
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där utomhusnivån utanför lägenhetens boningsrumnågra har godav
ljudmiljö.

Bullersaneringsprogrammet kräver finansiering för kunna bliatten
genomfört. Enligt min uppskattning snittkostnadär 40 000 kren om

lägenhet tillräcklig för uppfylla inomhusmålet och väsentligaattper
delar utomhusmålet. 00040 kr lägenhet också välmotiveratärav per
enligt betalningsvillighetsstudien eftersom beloppet ungefärl igen likaär
med den genomsnittliga samhällsekonomiska intäkten.

Enligt mina beräkningar antalet exponerade i intervalletär 65 70-
dBA 271 000 boende och för 70 65L dBA 000. Med ettca
genomsnittligt antal boende 1,7 lägenhet dettaom personer per svarar

200 000 lägenheter. Ett åtgärdsprogram utsträckt 10över årmot ca
kostnad 800 milj. kr föreslårår. Jag detta finans-attger en om per

ieras med bulleravgift fordonsskatten med 200på kr personbilen per
och genomsnittligt 500 kr fordon. Totalt detta 890tungtper ger ca
milj. kr år. För personbilar bulleravgiften mindre länmotsvararper

personkm.öre per
jMitt förslag också inför miljöklassade fordonär enligtatt om man

mitt tidigare förslag uppfyller vissa bullerkrav i vanlig trafikävensom
skall sådana fordon väsentlig reduktion fordonsskatten,en av
förslagsvis halvering för främja tillkomst försäljningochatten av

fordon.sådana
Den detaljerade analysen bullersaneringenhur skall utföras förav

i olika situationer bästa resultatnå och kostnadseffektivitet böratt
utföras berörda väghållare och granskas Bullerkommissionen.av av

4.3 Flygbuller

4.3.1 Flygbullret vid flygplatsernaär störst

Civilflyget
Flyget betydelsehar i såväl den nationella internationellastor som
transportförsörjningen. från civilBuller luftfart i närheten flyg-av

allvarligtplatser problem för dem drabbas.utgör Störningarnaett som
från flygbuller flygplatsernavid och konsekvensernaär häravstörst
för kommunernas markanvändnings-, bebyggelse- och bostadsñr-
sörjningsplanering väsentliga.är

Ett särskilt problem flygtrafiken cityflygplatsernade s.k.är på som
Bromma, där bebyggelsen ligger flygplatsen.närat.ex.

Luftfartsverket kan luftfartslagenmed stöd 1957:297 ochav
luftfartsförordningen 1986:171 meddela föreskrifter vadom som
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skall iakttas för skador buller liknandeoch störningar frånatt genom
luftfartyg skall undvikas. Bestämmelserna straffsanktionerade.är Trots

det i dag finns utvecklade för kontrollera flygplanenatt system att att
uppfyller bullervillkor och håller sig till reglerade flygvägar, händer

intedet sällan flygbolag bryter dessa bestämmelser. Möjlig-att mot
heterna dock för flygplatshållarenär små beivra dessa över-att
trädelser.

Militdrflyget
Försvarsmakten har sedan länge sin verksamhet efter deanpassat
miljömässiga förutsättningar miljöskyddslagen ställersom upp.
Miljökonsekvensbeskrivningar, särskilt vad gäller buller och mark-
användning i allmänhet. En flygplatsmiljöutredningupprättas harstor
nyligen slutförts och koncessionsprövning militära flygplatser harav
inletts enligt följande tidsplan. Introduktionen JAS 39 Gripen JASav
innebär särskilda miljöstörningar.

TillståndsprövningFigur 4.5. tidsplan-

1992 1993 1994 1995 1996
F 21 Kallax . u u n
F 16 Uppsala n n u -
F Såtenäs7 I I I I
F 17 Ronneby
F Frösön4
F 15 Söderhamn

ÄngelholmF 10
F 6 Karlsborg
F Ljungbyhed5
F Halmstad14 uphan

pm-H.’-jng; I Cu n u nFnmugnnde Besluundnnwknnav

de den civila flygtrafikenPå och militär flygverksamhet gemensamtav
utnyttjade militära flygplatserna orsakar den civila flygtrafiken

Ökadebullerstörningar, då militär flygverksamhet inte förekommer.
bullerstörningar uppkommer försvarsmakten upplåteräven attgenom
sina flygfält för olika organiserade verksamheter. militäraDen
verksamheten skiljer sig dock från civiladen också på så sätt att
störningarna inte enbart koncentrerade till flygplatserna. Verk-är
samheten i huvudsak koncentrerad till dagtid vardagar. Erfaren-är
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hetsmässigt antalet direkta klagomål litet. Detta behöver dock inteär
innebära störningarna försumbara. Speciellt kring medäratt orter
flottiljer kan förvänta sig finna förståelse för verksam-storman en

betydelse.hetens

Allmdnflyget
Å allmänflyget ofta omfattandeandra sidan verksamheten hosär mer
vid helger hos den Övriga trafiken. ofta huvudsakligenDenän är

till ljusa årstiden koncentration till helger.förlagd den med Detta gör
det nuvarande baseras årsmedeldygnets trafikFBN-måttet påatt som
särskilt missvisande. Danmark har därför speciella immissions-blir I

uppenbart med det danskaregler införts för allmänflyget. Det är att
från allmänflyget inteskulle i Sverige antalet exponeradesystemet

danskaförsumbart. andra sidan inte självklart detDet åär attanses
lämpligt för svenskt vidkommande, det måsteärsystemet men vara

helt felaktigt störningssynpunkt behålla FBN-måttet baserat påattur
allmänflyg behöver därför studerasårsmedeldygn. Störningar från

aviserat för sådantvidare. Luftfartsverket har också ettett program
oktober 1992 höllsarbete i samarbete med Naturvårdsverket. I ett

i arbete.seminarium första led dettaettsom

för flygbuller4.3.2 Antalet exponerade

År för flygbullernivå1990 drygt 100 000 exponeradevar personer en
från landets samtliga flygplatser.55 dB vid bostadenFBN 2av mer

1990 redovisati utredningen "Flyget och miljön"Luftfartsverket har
55till 60 000 innanför flygbullernivågränserna FBNantalet boende

flygplatser.dBA vid luftfartsverkets
minskning antaletTrafikflyget därefter drabbatshar av en av

flygbullersituationen förbättrats medflygrörelser. innebärDetta att ca
för beräkning antalet boendeSkulle metod1 1,5 dB. avsamma-

våren 1992 skulledagens bullerforutsättningaranvändas med
mindreboende innanför FBN 55 dBsannolikt antalet änvara

från linjetrafik förutses50 000. Antalet exponerade för buller en
000.2000 till 20 000ytterligare nedgång och beräknas uppgåår -

Luft-flygplats läggs ned.lägre siffran gäller BrommaDen om
femte medfullständig analys år,fartsverket nästagöra vartavser en

redovisning 1994.år
ökamilitär trafik kommerAntalet exponerade för buller från att

Neddragningen antaletallteftersom JAS införs flottiljerna.på av
medförminst nedläggningen F13 i Norrköpingflottlinjer och inte av
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dock ökningen blir begränsad, från 47 000att till 55 0000ca
exponerade personer.

Trafikbullerutredningen gjorde i sitt delbetänkande Flygbuller SOU
1975:56 antalet bullerexponerade för 1990.år Antaleten prognos om
exponerade för buller med nivåer FBN från55 dB linjetrafik och
militär verksamhet beräknades totalt till 130 000 och någotpersoner
högre utfallet.än

Prognoser för bullret och antalet exponerade kring civila flygplatser
med jettrafik har utförts Luftfartsverket.tung Dessa årenav avser
1995 2000.- .

2000Tabell 4.5 Prognos för antalet årexponerade för buller vid
civila flygplatser med jettrafik.tung

Flygplats FBN55-64 dB FBN65 dB
eller mer

Göteborg-Landvetter 1 150 50
4Jönköping - -

Kalmar 25 5
Karlstad 0 0
Kiruna 42 30-
Malmö-Sturup 170 13
Norrköping 3 300 -
Skellefteå - -
Stockholm-Arlanda 5 800 160
Stockholm-Bromma - -
Sundsvall-Härnösand 420 3
Umeå 900 90
Visby 5004 -Örnsköldsvik 40 1
Borlänge 1 550 -
Kristianstad 720 100
Växjö 120 0

Totalt 18 737 452

Killa: Luftfartsverket

En fortsatt minskning antalet exponerade efter 2000år inteärav
sannolik. Flygets avreglering och Europaintegrationen förväntas öka
resandeströmmarna och enligt Luftfartsverkets beräknasprognos

150



bullerproblemTransponsektorns1993:65sou

antal stiga med 50 % mellani landningar årentrañkmängden uttryckt
bedöms inte bli påtagligt2010. Framtidens flygplan1990 och tystare.

certifierings-tillåts enligttvå mindreplanEtt större ersättersom
trafikmängdernaFörväntade ökningartotalt buller.reglerna avge mer

buller-i områden kommerdärför resulterakommer större attatt att
därmed antaletför 2000 ochvad fallet år växerförorenas än ärsom

exponerade ånyo.

vidför dB eller4.6 exponerade FBN 55Figur Antalet mer
1985 2015.flygtrafik inom tidsperiodencivilflygfält med tung -

00070

60000

50000

1.0000

30000

20000

10000

20152010200520001995I985 1990
År

1988.Luñfartsvcsen,2 udvalget". RapportKälla: "Kapitel Statens

redovisasflygbuller uttryckt i FBNAntalet som exponeras avpersoner
nedanstående tabell.framgårAS-utredning ochBoverkets s.k. Ji av

151



fiansponsektonzs bullerproblem l993:65sou

Tabell 4.6 Antalet förexponerade buller från militär flygtrafik
enligt JAS-utredningen.

FBN 55 64 dB 65 dB eller mer-

Antal exponerade
JAS 10047 2 200utan-

med JAS 63 700 6 300-

Killa: Källa: Boverket, Rapport 401-1885/90, 1991.

Sedan denna utredning gjordes har beslut fattats nedläggning F6om av
i Karlsborg och F13 i Norrköping. Detta medför störningarnaatt
minskar vid dessa medan de kan förmodas öka kring andraorter,
flottiljer grundpå ökande verksamhet.av

Tabell 4.7 Antalet för frånexponerade buller militär flygtrafik.
Exponerade kring F6 F13och medtagna.

FBN 55 64 dB 65 dB eller mer-

Antal exponerade
JAS 33 100 l 600utan-

med JAS 90047 6004-

Källa: Bil. 12.

På längre sikt kan förvänta bulleralstringen och antaletattman
exponerade åter ökar vid flygplatser med linjetrafik på grund av
ökande trafikmängder. Denna ökning kommer dock ske i relativtatt

Ävenlångsam takt. bullret vid militära flygplatser kan förväntas öka
i framtiden, eftersom utvecklingen militära flygplan generellt lederav
till alltmer bullrande flygplanstyper. Införandet generationav en ny
militära flygplan kommer därför sannolikt leda till abruptatt en
ökning bullerstörningarna.av

På många flygplatser trafikeras civil linjetrafik och/ellersom av av
militära flygplan har allmänflyget liten och ofta försumbaren
betydelse för antalet exponerade.

Störningar från flyget beror inte bara FBN ocksåutanav av
LAM. Utredningen har inte varit i tillfälle beräkna antaletatt
människor exponerade för L 70 dB utomhus detärsomAnm
riktvärde Naturvårdsverket längre sikt och till vilket jaganger
ansluter mig. Det dock mångdubbeltär fler är exponerade försom
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70 dB för 55 dB. de svenska flygplatsernaL FBN PåänAMX
Am-véirdet därför utslagsgivande eftersom antalet flygrörelserLär är

del flygverksamhet inom allmänflyget upplevs debegränsat. Enså av
Därför finnaskringboende särskilt störande. kan det skäl attsom

civilflyget militärabedöma sådan verksamhet annorlunda och detän
flyget.

4.3.3 Flygplanens alstring bullerav

Bullrigaflygplan skall utfasas
Vid certifieringen flygplanstyper ställs krav på flygplanetsav nya
bullernivå.

for civila flygplan.Figur 4.7 Utvecklingen emissionskrav störreav

totalNormalized to a
12° levelairplane sea

of Ibs.thrust 100,000static‘

1101500
Sideline

EPNL

100

90
20009070 80601950

Second-generationFnrstgeneration
turbofanlurbofan

Civil Aviation OrganisationICAO InternationalSedan länge har
flygplanen.bullrande I Annexbedrivit arbete med förbjuda deatt mest

kategorierdelas flygplanen in i skilda16 till Chicagokonventionen
kapitelcertifierade enligtalltefter bullernivå. Helt kort gäller planatt

enligt kapitel åtgärder2 bullrar plan certifierade Deän sommera
dels förbudvidtagits med anledning lCAO:s regler motavserav

nyregistrering, dels användningsförbud.
År Aviation Conference1990 utfärdade ECAC European Civil en

med minst 19rekommendation innebär, jetplan sätensatt tungasom
16,uppfyller kraven i kapitel 3 i Annexpassagerarkapacitet intesom
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inte skall tillåtas i ECAC:s medlemsländeroperera
Beslut inom EG och ECAC innebär kapitel 2-planen skallatt vara

utfasade 2002.år I Sverige kan utfasningen påbörjas 1995år med
flygplan då 25 ellerär år äldre och totalförbud användaett attsom
kapitel 2-flygplan gäller från den 1 april 2002. Redan har Kon-nu
cessionsnämnden infört restriktioner för kapitel 2-planen på vissa
flygplatser. Utfasningen kapitel 2-planen betydelsefullärav en
miljöåtgärd och huvudorsaken till detär minskade antalet exponerade.

I arbetsgrupp inom ICAO, i arbete Luftfartsverket ochen vars
Naturvårdsverket aktivt deltar, diskuteras bullerkravännu strängarenu

Ävenkapitelän flygplanännu möjligen kan kommatystare attom
tillverkas, dröjer det sannolikt 20 innanår de börjarän användasmer
i antal. Det angelägetstörre från svensk sidaär verka internatio-att
nellt för flygplan.tystare

Certifiering civila flygplanav
förKraven certifiering finns beskrivna i Luftfartsverketsnärmare

bestämmelser för civil luftfart LFS 1986:23. De omfattar i princip
alla flygplan registreras i Sverige och förhållandena undersom avser

och landning. Mätpunkterna illustrerade i figurär 4.8. Avstegstart
kan dock medges för propellerflygplan särskiltärtyper av som
konstruerade för

jordbruksflyg-
brandbekämpning-
avancerad flygning.-

Vid används startdragkraft på till följande höjd överstarten motorerna
banans nivå:

1 2 300motorer: m- -
3 260motorer m-

eller fler:4 210motorer m-

Vid mätningarna bestäms högsta ljudnivå uttryckt i EPNdB. vissal
fall utnyttjas medelvärde de nivåer erhålls vid mät-ett treav som
ningarna. Emissionskravet 89 EPNdB vid flygplatsBromma justär
detta medelvärde. medförDetta höga bullernivåer vidatt startens
början kan kompenseras med låga nivåer i andra skede ochstartens
vid Iandningen.
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MiitpunkterFigur 4.8 vid bestämning bulleremission vid störreav
flygplan

FAR Part 3616ICAO Annex

Take-off
Here $5:.

394120 m
Altitude

Degree3
Glide slope

Sideline
referencem, 450 mnm1.08

nm0.25Approach
reference

16.Källa: ICAO Annex

kravDe gäller för flygplanstyper enligt det s.k. kapitel 3som nu nya
i ICAO:s Annex 16 framgår figur 4.9. Formellt kraven flyg-av avser
planstyper för vilka ansökan typcertifikat inlämnats efter 1977.årom

Övriga flygplanstyper
civila, mindre flygplanFör med maximal startvikt 5700 kg finnsen av

också krav bulleremissionenpå enligt Luftfartsverkets bestämmelser.
Kravet här högsta A-vägd ljudnivå i dB vid överflygning påavser en

höjd 300 Vid skall planet flyga med högsta normalatesteten av m.
motoreffekt och i planflykt. Aktuella bullernivåer framgår figurav
4.10.
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Figur 4.9 tillåtnaHögsta bullernivå
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Figur 4.10 Emissionskravet för mindre propellerflygplan vid över-
flygning på 300 höjd.m I500

A‘/I IlI I

11I
78 I III

1 ‘I
I 1:I
I

II
I .uI

lI
-4I E:

Lzr1Il1l |L |so 65005700 Kg150011.001300120011001000900800600 70000
tillåten tlygviktHdgsto

156



Transportsekrorns bullerproblem1993:65sou

På militära flygplan ställs inte bulleremissionskravnågra eftersom
prestandakraven heltär avgörande.

Emissionskraven kan behöva förändras
Internationella överenskommelser inom flygområdet emission-gör att
skrav måste formuleras i internationellt gångbara arbetetmått. I att
minimera stömingarnas omfattning Bromma flygplats till-ärrunt
ståndsgivningen baserad på medelvärde bullret i de certifie-ett treav
ringspunktema. Erfarenheterna härav bör utvärderas Luftfartsverketav
tillsammans med Naturvårdsverket för kunna utnyttjas i det svenskaatt
deltagandet i det internationella arbetet på bullerområdet.

Nya flygplanstyper förorsakar bullermer
Utveckling pågår flygplanstyper relativt vidär tystanu av nya som

och landning signifikanta, lågfrekventa, störningarstart men ger av
rentonskaraktär planet i planflykt,när går flygplan med s.k.stora
propfan-motorer, dvs. propellermaskiner. Planen kommer klaraatt
gällande bullernormer, eftersom de enbart buller vid ochstartavser
landning, planen störningar längs hela flygvägen. De kanmen ger
därigenom orsaka problem helt storleksordning vad viänav en annan
har i dag. Naturvårdsverket och Luftfartsverket bör följa dennanoga
utveckling för vid behov vidta erforderliga åtgärder.att

4.3.4 Bullerstömingar kring flygplatser

Beskrivning immissionen kriterier och målav -
För beskrivning den immission startande och landandeav som
flygplan orsakar används i Sverige två mått: flygbullernivån FBN och
maximalnivån LAmax. Flygbullernivån bygger denpå A-vägda
ekvivalenta ljudtrycksnivån beräknas för årsmedeldygn. Dessutomsom
ingår i måttet dygnsviktning på så rörelse kvällstidsätt atten en

och rörelse nattetid 10 rörelser dagtid jfrmotsvarar avsnitttre en
2.3. Konstruktionen föreslogs TBU och finns beskrivennärmareav
i dess delbetänkande Flygbuller SOU 1975:56. Med trafikför-en
delning 65 % dag, 25 % kväll och 10 % blir FBN 4 dBnattav ca
högre ekvivalentnivån.än

Enligt de undersökningar utfördes för TBU sambandetsom av
mellan antalet människor sigsäger störda och motsvarandesom vara
flygbullernivå 5 10 % dem för FBN 55 dBvar av som exponeras-
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vid sina bostäder mycket störda. Se figur 2.1 visar äldreäven attsom
och dos-responsundersökningar inte olika resultat.nämnvärtnyare ger

Maximalnivån, L föreslogs sin tidpå TBU ettav somAmax,
komplement till skulleFBN. Tanken den användas föratt attvar
begränsa den bullernivån, speciellt vid militära flygplatser.momentana

har sedan dess blivit tämligen allmänt använd, i synnerhet kringDen
mindre flygplatser där underskattar störningsområdet.FBN-måttet

Naturvårdsverket redovisar i Miljöstörningar från flygverksamhet,
3709, 1990 följande störningskriterier i A-vägda nivåer.Rapport

UTOMHUS INOMHUS
MaximalnivåMaximalnivå FBN FBN

dB

3070 55 45

Killa: Naturvårdsverket

flygbuller,Naturvårdsverket har lagt fram förslag till mål för såväl på
fram till 2000.lång sikt i kortare perspektiv, dvs. årettsom

lång sikt 55 dBPå FBN ute
30 innedB FBN

maximalnivå70 dB ute

Till 2000 65 dB FBNår ute
inne35 dB FBN

dB maximalnivå inne45

beträffar befintliga trafik- ochansluter mig till målsättningen vadJag
långsiktiga måletflottiljflygplatser vill komplettera det med 5ettmen

dB lägre FBN-värde för bostadsområden och for områden avnya
friluftsliv rekreation. Medlen måletbetydelse för och nå äratt att

hänsyn till flygbullret iverka för flygplan, framsynttystare ta
bullerstörda fastigheter ochplanering bebyggelse, lösaav ny

flygplatserna. Vadinstallera bullerövervakningssystem vid de större
ibeträffar flygplansutvecklingen kan denna mycket väl komma gåatt

riktning. Vad beträffar maximalnivån, LAM, bören mer ogynnsam
den definieras tydligt. Flygbuller och maximalnivån ll,I rapporten
SP utarbetad provningsanstalt föreslåsRapport 1991:19, vid Statens

tidskonstanten SLOW skall i överensstämmelse medanvändasatt
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förpraxis vägtrafik- och tågbuller och maximalvärdet mättek-att av
niska skäl skall den tredje högsta nivån under typisk dag. Jagavse en
föreslår den definitionen används tills vidare.att

Nuvarande immissionsmâtt maste till militär flygverksamhetanpassas
Som jag har tidigare klagomål flygbullernämnt är på små vid
flygflottiljer, den militära verksamhetennär därförpågår. Det är
osäkert i vilken mån denna förorsakar subjektivt upplevd störning.

försvarshållFrån de i dag använda immissionsbe-attanser man
FBN tillsammans med LAM,’ ofullständig beskriv-greppen, ger en

ning. viktigEn anledning till detta verksamhetenär äratt mer
koncentrerad till vardagar vad förutsätts vid konstruktionenän som av
immissionsmåtten. Dagens kan därför överskattningsystem ge en av
störningarna. En anledning eventuellaär störningar frånattannan
lågflygande flygplan avstånd från flygplatsenpå inte beaktade,är
vilket kan tänkas underskattning. Eftersom relativt antalett stortge en

bor flottiljflygplatserna samtidigt flygplanstypernärapersoner som nya
förväntas bli bullriga, det viktigtär be-attmer en noggrannare
dömningsteknik fram. Försvarsstaben och Luftfartsverket bör itas
samråd med Naturvårdsverket få i uppdrag tillsammans utvecklaatt en
sådan teknik.

Allmänjlyget underkastasmåste immissionskravsträngare
En osäkerhet principiellt råder också för allmänflyget.artav samma
Problemen kring verksamheten avstånd från flygplatsenpå är av
likartad karaktär för de militära planen. Tidsmässigt dockärsom
verksamheten koncentrerad till helgerna i stället för vardagarna, men
fortfarande på inte beaktats vidsätt konstruktionenett som av nu
använda immissionsmått.

flygplanenDe ultralätta speciellt problem, framför alltutgör ett
de ofta flygs på låg höjd och i känsliga naturområden. Deattgenom

har bl.a. bullerskäl helt förbjudits i Schweiz. Ett sådant förbud börav
också Sverige.iövervägas l Kungsbacka har nyligen Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bullerskäl förbjudit flygverksamhet på ettav
mindre flygfält innehas klubb för ultralätta flygplan.som av en

riktlinjerDanmarkI arbete medpågår fram förett att ta nya
beräkning buller vid flygplatser. Avsikten bl.a. skärpaär attav
miljökraven för sådana trafikkategorier särskilt upphov tillsom ger
klagomål, "sarligt genererende trafikkategorier". återfinnsDessa
framför allt inom allmänflyget och inom skolflyget med alla plantyper.
Hit hör fallskärmsflygning, visuella landningsövningari anslutning till
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uppbogsering segelflyg, flyg flygplan,skolflygning, med ultralättaav
konstflygning och rundtursflygning. de klagomålMerparten påav

frånbuller från flyget Miljøstyrelsen dessa verksam-ärmottarsom
Skälet verksamheterna inte uppfattas väsentliga iheter. är att som

till reguljärflyget oftaförhållande och de på sommarhalv-ägeratt rum
ligger till förvackraste helger. Det mätetal grund be-årets som

dömningen A-vägd ekvivalent ljudnivå LDEN dag-kväll-nattär en
kombinerad med särskilda viktfaktorer. bestäms medDen utgångs-

trafikeradepunkt från trafiken under de månaderna året.tre mest om
gränsvärdena gäller fir såväl själva flyg-Värt äratt notera att

iverksamheten markverksarnheten knuten härtill. Av intressesom
detta sammanhang flygplatser för allmänflyget bedöms 10 dBär att
hårdare motsvarande för reguljär och militär trafik. För verksam-än

marken bedömningen särskilt under kvällar ochheten på är sträng
sommarhusområden och offentligt tillgängligahelger i närheten av

särskilda naturområden. tillrekreationsområden och Kraven därär ner
35 dBA.

allmänflygplatser 10 hårdare förEftersom bedömningen dBär änav
kategorierna bestraffasdem har reguljär trafik och de generandesom

flygkategorier drabbasmed till 10 dB innebär detta dessaatt avupp
till 20 dB hårdare krav trafikflygplatser.änupp

föreslår de danska erfarenheterna följs Naturvårdsver-Jag att upp av
Luftfartsverket tillsammans med Bullerkommissionen. Enket och

nordiskt underlag förbör åstadkommasträvan att ett gemensamtvara
Därför det angeläget medbedömning flygplatsbuller. är enav

föreslårspeciellt vid mindre flygplatser. dockstörningsutredning Jag
trafiken under denbedömningen grundad skallpå FBN-måttetatt avse

Ävenårsmedeldygn.intensiva 3-månaderperioden och intemest
beaktas.L måste "Anm

Cityflygplatser
cityflygplatserna med bebyggelsesärskilt problem de s.k.Ett utgör

ochbekantintill flygplatserna. Det allmänt många ärär att personer
flygplats inga åtgärderbli störda kringkommer Brommaatt om

i framtiden.vidtas. Flygplanen förväntas inte heller bli tystare
minskning störningarna kan erhållasErfarenheterna visar att aven

nyligen införts.kontrollverksamhet denbl.a. typ somgenom en av
beräkningsmetodik det dock utvärderaBrister i nuvarande svårtgör att

därigenomfår för immissionen.vilken effekt vidtagna åtgärder Det är
åtgärderna.optimera de bullerbegränsandesvårt att
visar och landnings-Erfarenheterna från speciellt Bromma att start-

ifrån dem finns beskrivnaförfarandena kan avvika avsevärt som
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Tabell 4.8 riktvärden for flyget iFöreslagna Danmark

Riktvärden, dygnsvâgd dB,nivå LDEN, utomhus

Område Allmänflyg- Trañkflygplats
plats Flygflottilj

Bostadsområde och buller-
kânslig bebyggelse såsom
skolor, sjukhus 45 55m.m.

Glesbebyggelse 50 60

Hotell, likn.kontor 60 60o.

Fritidsbebyggelse, ströv-
områden med camping 45 50

Andra rekreationsområden 50 55

Källa: Miljøstyrelsen,Danmark

4.9 ViktfaktorTabell

Viktfaktorer i dBLDEN måttet,—
Korrektion

Tidsperiod Flygtrañk med undantag Särskilt genererande
särskilt genererande trafikkategoriför

trafikkategori

Måndag kl 0Dag 07-19 0
Afton kl 19-22 5 +10+-

15Fredag Natt kl 22-07 10 ++

Lördag kl 0 +10Dag 07-19
Afton kl 5 +1019-22 +-

kl +15Söndag Natt 22-07 +10

Miljøstyrelsen,DanmarkKälla:
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dagens beräkningsmodeller. beräkningsmodellEn för flygbullerimmissionny
bör därför fram, bl.a. skall inkludera inverkan markdämpning.tas som av
För beräkningarna skall med verklighetenstämma behöver därför beräk-att
ningarna grundas emissionsvärdenpå uppmätta med det flygsätt tillämpassom
vid den aktuella flygplatsen startvikt, flygvâgar, stigprofll Metodenm.m..
skall kunna användas på grundval såväl standardvärden för emissionenav

värden.uppmätta Den bör vidare kunna tillämpas bådepå flygbullernivåsom
och maxbullernivåer. Luftfartsverket bör i samråd med Naturvårdsverket
föranstalta detta arbete.om

4.3.5 och kontrollAnsvar

Bullerproblemen vid flygplatserna liknar dem vid och järnvägarvägar
flygplatshållarenpå så väghållaren och Banverket harsätt att resp.

for för störningaråtgärder andra orsakar. Detta problemansvaret som
särskilt påfallande vid cityflygplatser med kortär avstånd mellan start-

och landningsbana och bostadsbebyggelse, eftersom maximalnivån i
dessa fall får betydelse.stor

Luftfartsverket har för utredningen påpekat det problem uppstårsom
kommunerna tillåter bebyggelse krypa allt verketsnär närmareatt

flygplatser med dryga kostnader för bullersanering följd. Det ärsom
i planeringssammanhang viktigt ha långsiktigt perspektiväven att ett

Äveni denna del. dagens flygtrafik inte förorsakar fåtalän ettom mer
flygrörelser dygn vid flygplats kan i framtid samhällsutveck-per en en
lingen och ändrade förhållande.ändra dettatransportmönster

föreslårJag standard utarbetas for mätning FBN. Dennaatt en av
mätstandard kan grundas på det resultat framgår bil. 8som av
Flygbullermått krav mätförhållanden.och på

Jag föreslår dessutom miljökonsekvensbeskrivningar foratt
flygplatser skall redovisa hela det område där flygverksamheten
märkbart bullersituationen.påverkar

Miljöskyddskommitténs förslag skyddsavstånd skall skrivasatt ett
in i bl.a. tillstånd för miljöfarliga verksamheter är väg atten annan
komma till med byggnation i anslutning till flygfält, jagvilketrätta

utmärkt förslag. bör ankomma Koncessions-Det påettanser vara
nämnden Luftfartsverketoch bevaka erforderliga bullerskydds-att att

kommer finnas i framtiden och då inskrivna i kon-ävenattzoner
cessionerna.
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4.4 frånBuller spárbunden trañk, framför allt

järnväg

4.4.1 fårJärnvägen renässansen

fördelarMiljömässiga med jdrnvägstransporter
transportmedel harJärnvägen utvecklingsmöjligheterär ett storasom

och strategisk betydelse i miljöanpassatett transportsystem.en
Jordbruksutskottet framhöll vid behandlingen 1990/91 miljö-årsav
politiska proposition åtgärdsbehovet det gäller trafikensär näratt stort
miljöstörande effekter och därfördet krävs strikt prioriteringatt en av
insatserna. Förutom åtgärder beträffande storstadstrafikens utsläpp

investeringargäller bl.a. i järnvägen bet. 1990/9l:JoU 30. För vår
exportindustri kan snabba och effektiva järnvägstransporter överbrygga

vi har tillde långa avstånd de marknaderna i Europa. Järn-stora nere
trafikteknikmed dagens minst lika snabb lastbilen.ärvägen som

Emellertid buller vibrationeroch i bostäder det dominerandeär
miljöproblemet med järnvägsdriñ. Jag kommer i det följande i
huvudsak uppehålla mig vid bullret.att

för tágbullerMånga är utsatta
Studier har utförts för uppskatta antalet bostäder för bulleratt utsatta
från järnväg. undersökning utfördEn K-konsult 1989år påav
uppdrag Banverket visar resultat enligt följande tabell 4.10.av
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4.10Tabell

A-vägd ljudnivå utomhus, dB Antal lägenheter 2,14‘Antal boende
personer/lägenhet

Ekvivalent ljudnivå:

55 60 112 000 240 000-
60 65 59 000 126 000-
65 70 22 000 00047-

70 6 000 13 000

Maximal ljudnivå:
70 75 000144 308 000-

8075 92 000 197 000-
80 85 42 000 90 000-

85 28 000 60 000

Beräkningarna gjorda under förenkladeär antaganden hänsynutan
till eventuell skärmdämpning topografin och kan därmedtagen av vara
i överkant.något Totalt 200 000 lägenheter ellerär 430 000 boendeca

för dygnsekvivalentnivå 55 dBA ochöver 306 000 lägen-utsatta en
heter eller 650 000 boende för maximal ljudnivå 70 dBAöveren
utomhus. Normala fönster dämpning 25 30 dBA.ger en om ca -

Tågbuller har helt karaktär vägtrafikbuller.än Ien annan
befintlig miljö det därför ofta maximibullretär nattetid detärsom

problemet och åtgärder det prioriteras.måste Detstora ärmot som
framgår tabellen många boende förär mycket högautsattaav som
bullertoppar.

delEn de bullerexponerade lägenheterna samtidigtär exponeradeav
för störande vibrationer. Det har inte varit möjligt inom utredningen

behandla detta problem.även Enligt pågående studier vid In-att
stitutionen för miljömedicin vid Göteborgs universitet andelenär

förstörda visst tågbuller mycket högre de exponerade samtidigtett om
för vibrationer.utsätts Detta måste beaktas då det gäller prioritering

åtgärder i befintlig miljö.av

‘ förGenomsnitt Sverige. SCB.
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4.4.2 Riktvärden för frånbuller tåg

Riktvärden för buller från saknastdg
Eftersom det alltjämt fastställdasaknas riktvärden för tågbuller har

riktvärdenNaturvårdsverkets fir enskilda fall angående bullerimmis-
sion från tågtrafik kommit gälla riktlinjerslags för bulleratt ettsom
från tågtrafik. Verket har angivit maximalnivåer 70 80 dBApå -
utomhus 45 55 dBA inomhus i dessa fall, där de lägre värdenaresp. -
har varit önskvärda. fleraI fall diskuteras mål för tågtrafik-samma
buller det gäller för god miljö från vägtrafik.som som nu

Naturvårdsverkets bullermål för spårburen trafik

"Buller skall lång medellångpå sikt begränsas enligt följande: "resp.

till 2 000:dr 35 dBA ekvivalentnivd inne
50 dBA 22-07innemax

lång sikt:Pd 30 dBA ekvivalentnivd inne
dBA ekvivalentnivá55 ute

70 dBA utemax

En del undersökningar tyder på människor stördaäratt mer av
vägtrafikbuller vid ljudnivå och skillnaden 5 dBärattsamma ca
Inter-Noise 88 287.1 Regulations for railway noise .G.Js. exposure.
Walker. Institute of Sound and Vibration. JSV 1988 120 2,
Community railway noise.toresponse

linjer med mycket trafik, 100På tåg/dygn, sig enligtän närmarmer
min uppfattning störningsbilden förden vägtrafik. bör inteDär man
i nyplaneringsfallet tågbuller "bonus".5 dBge

grund tågbullrets intermittentaPå karaktär betyder maximibullretav
mycket för störningen. forskning inriktad störningDen bullermot av

vibrationer,och bedrivs vid Institutionen för miljömedicin börsom
till förläggas grund prioritering åtgärder i befintlig, tågbullerex-av

Åtgärderponerad miljö. bör särskilt riktas bebyggelsedenmot som
för mycket högt maximibuller med bullerhändelsermångaär utsatt per

dygn.

Banverkets bullerpolicy
Banverkets bullerpolicy från 1989 från tågbuller mindreår utgår äratt
störande vägtrafikbuller. riktvärdenDe verket tillämpar liggerän
således 5 dB dem Naturvårdsverket föreslagna värdenaöver påav
både kort och lång sikt. Banverkets uppfattning vad godärav som

framgårmiljö nedan.

165



Transportsektorns bullerproblem l993:6Ssou

Figur 4.11. Banverkets bullerpolicy

Nr
bullerpolrcyBanverkets

följanderiktvärden:BanverketsbullerpolicyrekommenderarplaneringsfalltoljandeFor tre

IForutsättning:

30dBA 50dBA60dBANybyggnadsfallet
40dBA 55dBA70dBAOmbyggnadsfallet

60dBA45dBA75dBAförhållandenBefintliga

45dBA30dBA55dBA"Godnuljokvalrtet"Jfr SNV

Ekvivalentnivádygn.bostadsområden.UtomhusI I
Ekvivalentnivádygn.bostadsrum.InomhusI

Maximalnivá.22-07.Sovrumnattetidkllll

planeringsfafl.eftersträvasfor mrljokvalrtet"bor oavsett"godvardenaNaturvårdsverket attanser
JK

Maximalnivån får överskridas högst 2 gånger Banverketnatt.per
anför vidare Naturvårdsverkets långtgående krav medföratt mer om

möjliga,de tekniskt dessutom omfattande åtgärder,är så myckett.ex.
höga bullerplank, dessa i sig riskerar upplevas störning.att att som en

Mina ställningstaganden
del föreslår jagFör bakgrund vad jag anfört i avsnittmotegen av

2.3.2 vad betrakta ljudmiljögod följandeär att attom som som en
riktvärden skall gälla.

innebär likartade riktvärden tillämpasDe skall för tågtrafikbulleratt
för vägtrafikbuller. Att ha högre riktvärden för buller från tåg änsom

från vägtrafik intekan förenligt med långsiktigt minska bullretattvara
i samhället. Möjligheterna uppfylla inomhusvärdena vid högaatt
utomhusnivåer vid tågbuller vid vägtrafikbuller, beroendeär större än

det högfrekvent. skillnadenpå Detta mellanär göratt attmer
störreljudnivån inomhusutomhus och blir vid stängda fönster.något

Maximal ljudnivå bör dock annorlunda definition förnågotges en
tågbuller för vägtrafikbuller. föreslårJag med maximal ljudnivåän att
skall medelvärdet de varandra följandepåtreavses av passagerna av
den bullrande förekommertågtypen under angiven tids-mest som
period dag, kväll eller natt vid normala driftsbetingelser.

166



ranspor1sektorns bullerproblem1993:55sou

Riktvärden för bostäder

inomhusnivåer;Högsta stängda fönster
A-vägd nivå dB

Lcq 305

LAmax 45, högst
överskridanden2 kl 23 06-

Högsta utomhusnivåer
A-vägd ekvivalentnivå, dB

ÖvrigaTypfall Minst hälften Uteplatsav
boningsrummen rum

Nybebyggelse/ny
järnväg 45 55 40 50-

enkelsidiga" ,
lägenheter 55 55

Nybebyggelse/
Befintlig järnväg
normalfall 45 55 45 55-

bebyggelse/Ny
befintlig järnväg
avstegsfall. Se
kommentar c 45 55 75 40 50ovan - -

Befintlig
bebyggelse/ny eller
väsentlig ombygg-

järnvägnad 55 55 55av
ellers
45 65

Utomhusnivån verklig nivå 2 från fasad.avser m

5Härmed antingen gäller 55 dBA utanför samtliga boningsrum eller 45 dBAattavses
utanför minst hälften boningsrummen.av
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För vägtrafikbuller har jag i avsnitt 4.2.1l föreslagit beräknadeatt
eller dygnsekvivalentnivåermätta skall korrigeras för verklig
trafikfördelning under dygnet den avviker markant från vissaom
schablonvärden. Eftersom tågtrafiken nattetid skiljer sig olikapå delar

järnvägsnätet bör motsvarande korrigering för tågbullret.görasav en
föreslårJag Naturvårdsverket får i uppdrag i samarbete medatt att

Banverket utarbeta sådant korrektionsförfarande.ett
Maximibullret bör uppfylla L 70 dB utanför bostad. NågraAmax

kommentarer och förtydliganden nedan.görs

a Vid bebyggelse skall alla bostäder normalt ha sida medtystny en
god miljö, dvs. LA 40 45 dBA utomhus. Uteplats bör-
läggas denpå För enkelsidiga lägenheter kan LAtysta an.

55 dB utomhus Inomhusnivån i alla boningsrumaccepteras.
skall med stängda fönster uppfylla 30L dB för dygn.Aeq

b Maximinivån skall med stängda fönster uppfylla L dB45Am
nattetid. självklartDet önskvärtär detta värde inte över-att
skrids. För detta inte skall leda till orealistiska bedömningaratt
föreslår jag acceptabel maximinivå, LAmax, definierasatt som
den nivå kan förväntas överskridas högst två gånger natt.som per

c lägenheterFör har sida med god miljö kan högretystsom en
nivåer 55 dBAän den bullrigapå sidan. Nivåeraccepteras upp
till LAeq 70 dB75 måste tills vidare i vissa fall.accepteras-
Så låga värden möjligt bör dock självfallet alltid eftersträvas.som
De högre värdena i intervallet 55 75 dBA centrala lägenavser-
och de lägre bostadsområden längre från centrum.

Exempel faktorer kan motivera höga utomhusvärdenattsom
accepteras:

Byggnaden naturligt komplement till befintligär bebyggelse.ett

Området har fördelar i övrigt särskilt hög stads-stora som en
bildsmässig kvalitet, vacker utsikt.en

d Det vad gäller buller ofta bättreär ha bostad med 40 45att en -
dBA utanför hälften boningsrummen på uteplats och 65samtav -
70 dBA utanför bostaden i övrigt ha 55 dBAän utanför helaatt

bostaden.
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Åtgärdsprograme för befintligaden miljö inteupprättas som
uppfyller a c med prioritet för den bebyggelseovan, men som-

för L 80 dB.exponeras AMX

sådantEtt åtgärdsprogram kan kräva lång tid för genomföra. Vissaatt
åtgärder föga kostnadskrävande och bör i fall genomförasär så

Hit hör fönsteråtgärder i de fall befintliga fönster kansnarast.
förbättras med tillsatsruta. Prioriteringen i övrigt måste frånutgåen
principen åtgärda de miljöerna först, dvs. de fall där detsämstaatt
föreligger överskridanden riktvärdet L inomhus.stora av Am

Riktvärden för övriga lokaler

Vårdlokaler, kategoriboende och liknande riktvärden förSamma hosti-som
der

Hotell riktvärden för bostä-Samma som
der. Endast inomhuskrav

Undervisningslokaler Inomhusnivåer LA 25 30-
dB beroende ekenstorav

Arbetsplatser kontorstypav
Inomhus, stängda fönster L 35 dBAeq
Uteplats arbetsområdeavser L 55 65 dB-Aeq
Innerstadsfall Ingen begränsning utomhus-av

nivåer

Rekreationsområde och liknande, utomhusnivåer

lekplatser, kyrkogårdarParker, L 55etc Aeq
Friluftsområden LAeq 40
Områden fir fritidsbebyggelse L 45Aeq

funnit särskilda riktvärden förJag har också bör aktiviteteratt anges
hör till järnvägen, inte tågtrafik. Tillvanlig sådanaärsom men som

bullerkällor rangerbangårdar, omkoppling verksamhethör tåg,av
stationsområden föreslår bullret från sådan verksamhet iJagetc. att
likhet med i Danmark likställs med industribuller och medexternt

riktvärden härför jfr avsnitt 5.1.samma som
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4.4.3 Riktvärden i några andra länder

riktvärdenDe finns i andra länder varierar i nivå.avsevärt Ensom
redovisning finns i bil. 13.närmre I varje land har sittstort sett eget

riktvärden vilketsätt ställer till problem de skallnäratt presentera
jämföras. tillämparMånga generellt riktvärde för hela landetett
medan andra har riktvärden för vissa distrikt Storbritannien.t.ex.som
Riktvärdena uttrycks ekvivalent ljudnivå. Den A-vägda maximal-som
nivån varierar mellan 60 dB och 85 dB. Ekvivalentnivåerna gäller
antingen hela dygnet eller delar dygnet och spänner över ettav
anmärkningsvärt område 45 dB till 65 dB. Jag vill också härstort -
påpeka tågtrafiken fördelad och godstrafik annorlundaäratt person-
i andra europeiska länder vad fallet i Sverige.än Sverige harärsom
i jämförelse med andra länder hög andel persontrafik nattetid. Den
svenska järnvägen dessutom för ungefär hälften densvarar av
långväga godstrafiken land.på T.ex. så har Storbritannien 80 %
persontrafik och 20 % godstrafik. I Frankrike persontrafiken 60 %är
och godstrafiken.resten

de franskaFör snabbtågen, TGV Train å grande vitesse, gäller
särskilda riktlinjer succesivt skärpts. denLängs äldsta sträckansom
TGV SE, riktvärdet för buller i bostadsområdenär L 75 dB.Am
Utmed TGV Atlantique har kraven skärpts till LAM 70 dB. Den
planerade nordgående linjen, TGV Nord, kommer troligen att
bedömas 65 SnabbtågenL dB. i Frankrikeännu strängare, ärAmax
inte i trafik nattetid.

4.4.4 Bulleremission från tåg

Bulleremissionen
Bulleremissionen från trafikspårbunden beror främst följandepå
faktorer: hastighet räler och underlag förtypsamt motorer,av vagnar,
rälerna. Vid mycket höga hastigheter tillkommer dessutom bl.a.
aerodynamiskt buller blir dominerande 300 km/tim.översom

Enligt uppgift från Banverket har det skett mycket små förändringar
i bullernivån under de decennierna. De förbättringar harsenaste som

beror i första hand bättre underhållsstandardägt pårum en av vagnar
Övergångenbanor.och till betongslipers och helsvetsad räl har också

påverkat bulleremissionerna i positiv riktning.
Andelen godstrafik järnvägpå också Problemetär ärstor. att

godstrafiken och därmed människorsgår på stör sömn.natten
Eftersom hälften järnvägsnätet inte har nattrafik,än någonmer av
innebär det godstrafiken sker de banornapå dock dessatt stora som
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bättre i utsträckning ligger i glesbygd.stor

Exempel förpd minska emission:vägar att
Trañkföretagen bör ställa hårdare krav vid upphandling lokav nya
och Konkreta åtgärder kan lok och ärtystarevagnar. som ge vagnar

förbättrat upphängningssystem och stötdämpare-
bullerdämpande kåpor "kjolar"eller-
skivbromsar istället för blockbromsar.-

Banverket bör ställa krav högsta ljudnivåpå de lok ochpå vagnar som
får trafikera banorna liksom på högsta ljudnivå vissaunder tider på
vissa bansträckor.

Underhållet lok ochpå behöver förbättras. Det kan skilja 10vagnar
15 dB i ljudnivå mellan exempelvis lokaltåg med väl dåligtresp.-

underhållna vagnar.

räler och banaBättre
Underhållet, särskilt i form slipning räl och hjul, har storav av
betydelse för bulleremissionen. Genom förbättra banan, räler,att
växlar kan ljudnivån sänkas så helsvetsadeavsevärt,etc. t.ex. ger
räler till 8 minskningdB i maximal ljudnivå. Rälsytans kvalitetupp
kan ljudnivånpåverka med 10 15 dB. Bättre underhåll rälerna förav-

hålla dem jämna kan innebära avsevärd sänkning ljudnivån.att en av
Genom fortsatt tillövergång betongslipers kan ljudnivån minskaen

med 5 6 dB i förhållande till lagda träslipers.spår på-

Bullerskärm längs spåret
Vid bullerkänsliga kan bullerskärmar och vallarpassager vara
nödvändiga för minska störningen till omgivningen. Det finns häratt
dock konflikt mellan effektiv bulleravskärmning och bl.a.en en
säkerhetsaspekter. Bulleravskärmningen effektivareär närmare
bullerkällan, dvs. hjul/räl, skärmen sitter. tillåtsNormaltsom
emellertid inga skärmar spårmitt 4 En mycket godnärmare än ca m.
effekt skulle exempelvis s.k. "perrongskärmar" Härmedge. avses
ljudabsorberande låga, perronghöga, skärmar placerade i motsvarande
läge perrongkanten. Sådana skärmar kan dessvärre inte användassom

linjer där det godståg.på går
Upphängnings- och bromssystemen påverkar ocksåpå vagnar

bullernivån. Godståg med ofjädrade och med blockbromsarvagnar ger
normalt högre buller resandetåg.än
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Figur 4.12. Jämvägsnätet 1992/93
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Vagnparken
En konventionell körd i 130 km/tim bullere-personvagn ger samma
mission X2000 i 200 km/tim. För bibehålla den relativtattsom sett
låga emissionen från X2000 krävs mycket underhåll. Att detta tåggott

tystgående hängerär så med SJ och Banverket verkatt ettsamman var
beställningen gjordes.när

Dieselloken något buller körs vanligen bara i lågager mer men
hastigheter.

I fråga är godsvagnama.änvagntyper tystareom personvagnarna
Dessa håller längre och inte lika väl utrustade medär skydd som

och hjulen ligger Livslängden föröppet.personvagnar mera vagnarna
3 5 långär gånger så för bilar. Problemet det gällernärsom-

godstrafiken och har utländskaär Särskiltägare.att trevagnarna en av
bullriga liggeröststatsvagnarna och utanförär Banverkets möjligheter

till påverkan. framkomligEn skulle därför iväg Europaattvara enas
krav på högsta bulleremission. SJ bör i uppdrag arbetaattom en ges

för detta i olika internationella fora, främst EG.
Genom skivbromsarövergången till har lyckats minskaman

bulleremissionen. De har emellertid den nackdelen de dåligatt ger en
friktion under höstmånaderna vid lövfállningen vegetabilisk olja och
det längre bromssträcka.ger en

SJ har för vagnbeställningen och liksom andraäransvaretnumera
aktörer på transportmarknaden främst intresserad det invändigaav
bullret. Banverket verket därmed inte har möjlighetnågonattuppger

påverka extembullret. I sin till regeringen den 15 januariatt rapport
1993 förutsätter dock Banverket antalet bullerstörda inte ökar tillatt
följd ökade tåghastigheter. Negativa effekter bör kunna kompense-av

teknisk utveckling vad gäller fordon och Enligt minspår.ras av
uppfattning kräver sådan förutsättning fast emission-överetten grepp
skontrollen och klarlagt ansvarsförhållande mellan banhållare ochett
trafikföretag. föreslårJag sålunda detta ansvarsförhållande görsatt
otvetydigt.

Buller från rangerbangårdar och sidospår faller i de flesta fall inte
under Banverkets ansvarsområde. detHär spårinnehavare SJär som
och kommuner m.fl. har Banverkets tillsynsroll oklaräransvaret.som
och bör därför preciseras. Jag föreslår anläggningsinnehavareatt resp.
skall ansvarig.vara

Banverket bör i uppdrag utreda de förutsättningarnanärmareatt
för skärpt emissionskontroll tillsyn.ochen
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4.4.5 Utvecklingen detnär gäller bulleremissionema
från tåg

Ungefär fjärdedelar det totala bannätet ochtre hälftenänav mer av
har i dag tillåtenstomnätet hastighet på 110 km/tim eller lägre. Aven

Banverket gjorda beräkningar visar konkurrensförmågan medatt
personbilstrafiken ökar kraftigt reshastigheternanär överstiger denna
hastighetsgräns, i dag endast uppnås på Västra stambanan ochsom

ÖkadeSödra Stambanan. hastigheter kan medföra ökade buller-
problem. SJ har hos Banverket gjort hemställan få höjaatten om
hastigheten på godstågssidan från nuvarande 90 km till 120 km/tim

beslutnågot har inte fattats. SJännu hemställan be-ärmen ett:s
kymmer bullersynpunkt. Som exempel Banverket någraur attuppger

godståg på kör 120 km/timextra bullersyn-natten motsvararsom ur
punkt tio snabbtåg dagen.på Med hänsyn till den förändrade trans-
portbilden i Europa specialgodstågär i 160 km/tim inte heller
avlägset. Höjd hastighet med oförändrad vagnpark innebärmen en

buller, vilket i sin leder till behov bullerskyddsåt-turmer av mer
gärder utmed linjen. Banverket beräknar för varje 5 dB-stegatt
tredubblas kostnaden för bullerskyddsåtgärder i befintlig bebyggelse.
Enligt principen förorenaren betalar bör SJ betala högre avgiftatt en
vid trafik buller, så Banverket kan genomföraattsom ger mer
erforderliga skyddsåtgärder. Ett möjligtsätt är byggaannat att om om

Ävenså de mindre buller. här faller kostnadsansvaretattvagnarna ger
på SJ.

På den sträckningen banan för TGV Paris Bordeaux harnya av -
provkört itåg 500 km/timöver trafiken igår 300man runtmen

km/tim. detNär gäller hastigheterna på snabbtåg 300är runtnya -
350 km/tim genomförbart under de 20närmaste åren. Banverket

emellertid för svenska förhållanden 200 250 km/timärattuppger en-
realistisk hastighet. Den kommersiella hastigheten ligger 300mer runt

km/tim. Om hastigheten höjs 300 km/timöver så ökar energiförbruk-
ningen markant liksom slitage banorpå och fordon. Tåget är oöver-
vinnerligt i förhållande till andra transportmedel det gällernär
energiförbrukning vid medelhastigheter.

En fråga viktig iär sammanhanget vilketärannan som passagerar-
underlag vi har i Sverige för bygga snabbtågen. I Japan köratt ut man
med fulla tåg tionde minut medan vi för närvarande knappt harca var
underlag för tåg timma på våra trafikerade linjer.ett mestper

Ytterligare faktor hänsyn till den iär trängsel luftrummetatt taen
finns kontinentenpå och sannolikt leder till utbyggnadsom som en av

snabbtågen.
Flera faktorer pekar sålunda på tågbuller kan bli klartatt ett
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linjer och utvecklingenTrafiken ökar vissaväxande problem. på mot
godståg påtaglig. Ihastigheter såväl persontågallt högre på ärsom

sträckningar och därmedjärnvägslinjervissa fall kommer att ges nya
Vid all nyplaneringi områden i dagorsaka buller är tysta. avsom
långsiktigt tillräckligajärnvägslinjer bör därförbebyggelse och

börinnan beslut fattas dragningen. Detskyddsavstånd iakttas om
aktuella projektet hurmiljökonsekvensbeskrivningen för detframgå av

omgivandeblir i förhållande till denimmissionsvärdenahöga
miljökonsekvensbeskrivning bör ocksåbebyggelsen och Ennaturen.

frånbulleremissionen tågen.innehålla den förväntade
externbullret vid allställa hårdare krav påTrafikföretagen måste

lok. innebär denvagnmateriel och Detupphandling att nyaav
hastigheter vad denmöjligt skall i högrematerielen äntystarevaraom

bör förhastigheter. Banverketnuvarande i typiska lägreär attsvara
standard rälunder-områden hålla hög påi bullerkänsligasärskilt en

trafikföretag trafikeraremissionskrav för deställahållet och som
underhålls väl bullerav-rullande materielendenså ävennätet, att ur

givningssynpunkt.
buller-metod effektivt lösaTunnelförläggning spåren är attav en

blirmänniskormåste mångaproblemen prövas när annarssom
Stockholmtredje iför tågbuller. Det s.k. spåret ärexponerade högt

sikt dentunnelförläggning på lång rättaexempel därett voreen
förväntade trafi-till denbullersynpunkt med hänsynlösningen ur

kutvecklingen.

tilltågbuller pdBegränsning väg mottagarenav
ilikartatimmissionen påbulleremission bestäms sättVid given som

egenskapermarkytanstill järnvägen,vägtrafikbullerfallet avståndetav
naturliga höjder.ellerskärmar, byggnaderavskärmande vallar,och

fasadensutomhusnivå bestämsinomhusnivå ochSkillnad mellan av
dimensionerande.fönstren i allmänhetisoleringsegenskaper, där är

vägtrafikens. Dettahögfrekvent görspektrum änTågbullrets är mer
fördämpning högreblir dennasgiven höjd skärmvid påatt en

fördel vad gällerytterligareför vägtrafikbuller. Entågbuller än
vid järnvägarbullerkällanplaceras ändessa kanskärmar närmreär att

högre. Skillnadendämpande effekt blirderasvid Det görvägar. att
fönster 25vid vanligaoch inomhusnivå ärutomhusnivåmellan som

för tågtrafikbuller.inemot 30 dBAför vägtrafikbullerdBA är
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4.4.6 Mät- och beräkningsmetoder

Berakningsmetod
Den nordiska beräkningsmodellen för spårbunden trafik förär
närvarande under omarbetning och beräknas bli klar under 1994.år

Beräkningsmetoden bör enligt min mening sådana värden ärge som
jämförbara med mätmetodens värden andra trafikbullerkällor.samt

En definition maximal ljudnivå ocksåär betydelse förav storav
jämförelsen mellan och beräknademätta värden. Som exempel kan
nämnas de danska de japanska metoderna jfr bil. 13.resp.

föreslårJag med maximal ljudnivå skallatt medelvärdet deavses av
på varandra följandetre den bullrande tågtypenmestpassagerna, av

förekommer under angiven tidsperiod dag, kväll eller nattsom vid
normala driftsbetingelser.

Mätmetod
Det saknas mätmetod för tågbuller i Sverige. Bland de interna-en
tionella metoderna finns ISO/DP 3095, är revision ISOsom en av
3095:1975. Den syftar främst till bulleremissionenmäta från heltatt
tågset, och inte direktär applicerbar vid mätning buller vidav
exempelvis bostäder. Mätmetoden använder tidsvägningen FAST.

En nordisk mätmetod eller internationell inom förgemensam ramen
ISO-arbetet för buller från spårbunden trafik bör fram. En sådantas
metod bör kunna bygga på mätmetoden för vägtrafikbuller. Jag
föreslår Naturvårdsverket i samverkanatt med Banverket får i uppdrag

utforma mätmetod i enlighet härmed.att en

Åtgärdsprogram4.4.7 för befintlig miljö

Bullersanering på kort sikt
Banverket har i sin till regeringen 1993-01-15 olikarapport presenterat
inriktningar för möjliga framtida satsningar. Dessa innebär olika am-
bitionsnivåer vad åtgärder i befintlig miljö. Beroende påavser
alternativ ligger de uppskattade kostnaderna i intervallet 350 1550-
milj. kr. Häri inkluderas åtgärder vibrationsstörningar. Riksdagenmot
beslutade i juni 1993 bl.a. investeringar i järnväg. För Banverketom
innebär detta medelstilldelningen liggeratt dennära verketav
föreslagna satsningen "Tillgänglighet/miljö"på med anledning av

1992/93:l76 investeringar i trafikens infrastruktionprop. avsågom
åtgärder riktade de 70000 bostäder har maximinivåermot som
inomhus med stängda fönster med 10 dB eller överstiger desom mer
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värdena för godmig, föreslagnaNaturvårdsverket, liksom avav
det inom dendet oklartBanverketmiljö. äratt ramomuppger

för åtgärder550 milj. krmöjligt 1riksdagen anvisat avsättaär motatt
förstanödvändigtuppfattning dettaEnligt minbuller. är steg attett

åtminstone 1 miljardförutsätteri bullersanering. Jaggenomföra atten
kommande 10-årsperiodenför deninvesteringsmedlenkronor av

befintlig miljö.bullerskydd ikostnader förspecialdestineras för
bostäderna70 000 bullerutsatta50 000 deDärmed kan mestavca

effektfall positiv påhar i dettasådan satsningåtgärdas. En även en
byggbranschen.sysselsättningen inom

för bullerskyddsåt-medel inteerforderligaresterande avsättasKan
budget kaninom Banverketsomdispositionergärder engenom

enlighet medutnyttja banorna iavgiften förbulleravgift läggas på att
SJ10 milj. krendastbetalar. I dagprincipen förorenaren äratt :sca av

dieselavgifter.miljöavgifter700 milj. kr årbanavgifter totalt perom
miljörelateradeavgifter bättreuppfattning bör dessaEnligt min göras

buller in.där även tas
BanverketSJ avgifter tillundersöka hurutredning börsärskildEn :s

tillmiljöavgift koppladskall kunna inrymmaför spårutnyttjande en
bulleremissionen.

Långsiktig bullersanering
långtgående bullersane-genomförafinner det angelägetJag ettatt mer

tillinomhusnivåernanedbringaskall syfta tillringsprogram attsom
härförMöjligheterna är45 dB.30 dB och LAM,‘LAeq

däremissionssidan,kontroll kan nåsavhängiga vilken översom
emissionskon-säkerställaförotillräckliglagstiftningen i dag är att

trollen.
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industrierfrån5 Buller m.m.

sammanfattningförslagoch ibedömningarMina

buller frånindustribuller,kapitel beröri dettaFörslagen externt
vindkraftverk.ochbyggarbetsplatser

industribullerExternt
industribuller välför ärriktvärdenNaturvårdsverkets externt

kompletterasRiktlinjerna skallrevideras.behöveravvägda men
med

jämställs medtillsynsärendenochi tillstånds-bulleratt-
innehålleroch planmiljöföroreningarandra ensomen

myndigheterna föreskall godkännasemissionsberäkning av
byggstart

för buller ochsystemtillsyn införskvalitetssäkring ochatt-
utförasmätningar skallkrav på attgaranteras avgenom

personalackrediterad
bullerskyddszonerbehovetbeaktarplanmyndigheternaatt av-

intill industrierbebyggelseetableringundvikeroch samt attav
tillståndiskyddsavstånd börminstaett anges

markoexploateradetableringbuller vid påkrav förskärptaatt-
övertänktbullergränslinje pådrainförasbör ettattgenom en

framtida be-tillhänsynindustrin varigenomavstånd från tas
markanvändningbyggelse eller

för internalastfordon användsfrånbuller transporteratt som-
från övrigamedan bullerindustribullerbedöms externtsom

industriområdet,fråntill ochfordon, inkl. järnvägstranspoxter
trañknätsamhälletstillhörandebedöms som

redovisningarna ävenmätanvisningarna ställer krav på attatt-
mätintervall,driftsförhållanden,uppgifterskall innehålla om
förhållandenmeteorologiskabuller,fluktuerandehantering av

etc.

byggarbetsplatserBuller från
börfrån byggarbetsplatserför bullerriktvärdenNaturvårdsverkets

förmetoderexempel påtydligare ochochrevideras göras attange
miljömässigaomgivningen.till Debullerstörningarnabegränsa
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konsekvenserna för byggprojekt börett redovisas redan i plane-
ringsskedet för kostnader för alternativaatt metoder skall kunna
beaktas vid anbudsgivningen.

Buller från vindkraftverk
Buller från vindkraflverk, enskilda eller i bör bedömas pågrupp,

sätt industribuller medsamma externt riktvärdet 40som dBA
utomhus vid bostadsbebyggelse och stömingskänsligannan
bebyggelse. Vid hörbara skärps kraventoner 5 dBA.rena
Riktvärdena skall kopplas till vindhastigheten då vid höga sådana
bakgrundsbullrets maskerande verkan kan utnyttjas.

Standarder och mätmetoder behöver utvecklas.
Underlag för störningen från vidkraftverk behöver fram.tas

1 Externt industribuller

5.1.1 Naturvårdsverkets riktvärden för externt
industribuller ligger fast

Naturvårdsverkets riktvärden för industribullerexternt
Enligt miljöskyddslagen 1969:387 skall bl.a. industriföretag med
miljöfarlig verksamhet begära tillstånd vid planerad nyetablering resp.

eller utbyggnad befintlig anläggning,om- bl.a. avseende buller-av
emissionen till omgivningen, dvs. högsta tillåtna ljudnivåer för
industribulleri omgivande bebyggelse, s.k. immissionsvärden.

Till stöd för de tillståndsgivande myndigheterna och dem harsom
tillsynenutöva finnsatt Naturvårdsverkets Råd och riktlinjer 1978:5

"Riktlinjer för industribuller".externt Utgångspunkten för dagens
riktvärden sökte enhetligtatt måttett hanterbart.var ärman Detsom

ocksåär lättare åtgärda stationäraatt rörligaän källor. Grunden för
värdena bostäderär i Sverige skallatt ha tillfredsställandeen yttre
miljöstandard bostadens belägenhet. Störningsupplevelsenoavsett vid
ekvivalenta ljudnivåer under 45 dBA och toppnivån hos enstaka
bullerföreteelser under 65 dBA lågär enligt verket. Naturvårdsverket

god miljökvalitet kanattanser uppnås dånumera inomhusnivåemaen
ligger på LAeq 3O dB och L 45 dB.AMX
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tilloch kompletteratsrevideratsharNaturvårdsverkets riktlinjer
varigenom1981,miljöskyddslagen åribl.a. ändringarnaföljd enav

ledaallmänhet kantillstånd imeddelatvillkoren iöverträdelse ettav
ieffektkopplas till någonöverträdelsen kanpåföljdtill oavsett om-

skyldigocksåsedan dessTillsynsmyndighetenej. äromgivningen eller
skiljerRiktlinjernatill åtal.överträdelsesådananmäla numeraatt en

förindustri ochnyetableradbuller frånimmissionsvärden förockså på
kortvari-ljudriktvärden förindustri. Senare harbefintlig momentana

förgäller i dagriktvärdenFöljandeockså införts.bullertopparga
utomhusnivåer:Värdenaindustribuller.externt avser

ljudnivåHögstaljudnivå i dBAEkvivalent
dBAFAST

Kväll NattVardag
ljudMomentanakl. 22-07kl. 18-22kl. 07-18

kl. 22-07sön/helgdag
kl. 07-18

OMRÅDE industrioch befBef NyBef NyBef NyNy

555055 606560Arbetslokaler
bullrandeför

verksamhet

554550 4055 4550Bostäder och
rekreationsytor

bostädersi gratin-
utbild-skap samt

ningslokaler ej
vård-ochnatt

byggnader

5035 4035 404540Områden plan-
för fri-lagda

tidsbebyggelse
fri-och rörligt

luftsliv där
naturupplevelsen

viktigår en
faktor

vidskärpning kravanvisningar förråden innehållerallmännaDe av
smalbandigbullerbullerintermittentochtluktuerande samt av
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karaktär.
Tillämpningen dessa immissionsriktlinjer erbjuder delav en

tolkningsproblem i praktiken, vilket också gäller de anvisningar för
kontrollmätningar finns i Naturvårdsverkets Medd. 6/1984,som nr
"Metod för immissionsmätning industribuller".externtav

I verkets allmänna råd 1987:8 "Villkor i tillståndsbeslut enligt ML"
definieratär vad betraktaär riktvärdeattsom ett gränsvär-som resp.

de. Där bl.a. attanges

"Med riktvärde värde detett överskridsavses änsom, om mer
tillfälligt, skall föranleda åtgärder behövs för förhindraattsom att
överskridandet upprepas."

"Ett begränsningsvärde inte någon särskild benämninggettssom
utgör gränsvärde."ett

Härigenom har myndigheterna kommit i tillståndsbeslut börjaatt nya
tillämpa såväl gränsvärden riktvärden.som

Riktlinjerna för industribuller behöver ändrasexternt
Utredningen har haft överläggningar med företrädare för Industriför-
bundet och för till förbundet hörande branschföreningar. Vid dessa
överläggningar har det bl.a. framförts kritik Koncessionsnämn-mot
dens och andra myndigheters tillämpning Naturvårdsverketsav
riktlinjer för industribuller. Miljö-externt och naturresursdepartemen-

har den 30 1992 tilltet utredningen överlämnat informations-mars ett
material industrins bullervillkor dnr 14/92.om

Industriförbundet hävdar dagens bullervillkor inteatt är relevanta
vid bedömningen industrins miljöpåverkan. Förbundetav attanser
buller givetvis måste viktig miljöfaktor och åtgärdasses som nären
det miljömässigtär motiverat. Förbundet hävdar dock eftersomatt
dagens villkor och dagens bullermätningar inte kan relateras till
störningseffekten i omgivningen bör Naturvårdsverkets riktlinjer som

frånär 1978år omarbetas. Det bör också finnas skäl för tillstånds-
myndigheterna villkorsskrivningenöveratt så den bättrese att

till miljöeffekten störningseffekten. Framanpassas till dess bättreatt
riktlinjer utarbetas av

Naturvårdsverket detär dessutom inte rimligt i koncessioneratt
föreskriva bindande gränsvärden för buller.

Vid överläggningarna har dessutom framhållits de svenskaatt
riktlinjerna hårdareär iän många andra länder, i Tyskland.t.ex.
Detta tillär nackdel för industrisvensk konkurrenssynpunkt. Därförur
önskar industrin förändrad på buller, där det öppnas möjlig-en syn
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iSkillnadernabullerslag.enskildaolika krav påställaheter att
vägtrafikenindustribuller ochmellanbullernivåerriktlinjernas externt

till-beakta närfaktorytterligareindustrinframhåller attensom
in-tillstånd förifast värdenläggerståndsmyndigheterna externt

enligtindustribuller ärjämntKlagomåldustribuller. externtmot ett
uppfattas bullertopparförekommande. Däremotuppgift sällan som

störande.industrierslagljud frånt.ex. som
totalbullret i detbedömningvill haindustrins sidaFrån avenman

bak-sammanhangfaktor i detta ärviktigområdet.exponerade En
gränsvärde-koncessioneni åsattaindustribuller. Degrundsbullret utan

industribullret detärhelt För mätaför buller någotär attannat.na
bullerkällor.andranödvändigt stängaofta att av

det s.k.slopades1981miljöskyddslagen åriändringenoch medI
kundemiljöskyddslagenbrotti frågakränkningsrekvisitet motom

ivillkorsöverträdelseinnebareller inte. Dettamisstänkas att en
kundeöverträdelsenpåföljdtillskulle ledaallmänhet oavsett om

tillsynsmyn-blevomgivningen. Dessutomeffekt itillkopplas någon
till-överskridandenåtalsanmälaskyldigprincipidigheten att av

flerapåförändradinnebarändringarståndsvillkor. Dessa synen
bullervillkor.bl.a.villkorstyper,

skettutveckling närbakgrund denharIndustriförbundet mot somav
i olikaskillnadernahantering ochbullerfrågornasgäller typerdet av
koncessionernaidetbullerkällor hävdatfrån olikamiljöstörning att

straffsank-stället förindustribulleriförriktvärdenborde externtanges
åtaltill allmäntöverskrids lederdegränsvärden,tionerade omsom

bedömasstörning skallochtillstånd,förlustoch typatt avsammaav
förorsakarverksamhetvilkenlikvärdigt sättpå typoavsett somett av

störningen.

skiftatillstándsärenden kanBullervillkor i
demmellanbranscher ochmellanvarierarmiljöarbetetiKvaliteten

i dagkananläggningarLiknandeverksamhet.miljöfarligutövarsom
iochverksamhet har prövatsderasberoendevillkor påolikaha om

i olikaskiftabedömning kanMyndigheternasdenfall prövats.så när
varierar blandmiljöskyddkunskapernalandet ochdelar omav

huvudprinciper utövarenmiljöskyddslagens ärEn attutövarna. avav
ochsin verksamhetbåde förharverksamhetmiljöfarlig ett ansvar

den.kontrollen av
in-framkommitdet dessutomharutredningsarbetet attUnder

prioriteratlågtmyndigheterbetraktasoftastdustribuller ettsomav
luft ochindustrierna tillfrånemissionerjämfört medmiljöproblem

tillstånds- ellervidtidden ringaframgårDetta t.ex.vatten. somav
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omprövningsärenden buller.ägnas
Industrin har framgått begränsningsvärden försom reagerat mot att

buller i ansökan och förhandlingar tillstånd försom verksamhetom en
baseras riktvärden,på i villkorsskrivningen gränsvärden,angetts som

de överskrids leder till åtal. Så har skett isom antal fallom ett som
lett till fällande domar. Dessa ärenden har i allmänhet frågorrört om

föreskrivna åtgärder inte vidtagitsatt i tid tekniskaän ochsnarare
ekonomiska svårigheter klara kraven.att

Skälen härtill JOär vid flertal tillfällenatt harett uppmärksammat
tillsynsmyndighets skyldigheter enligt olika lagaren på miljöskyddets

och naturvårdens m.fl. områden, på grund kritik har riktatsattav mot
tillsynsmyndigheterna för dessa i allt för hög gradatt underlåtit att
anmäla brottsliga gärningar till åtal. Senast JO frågan gälldetog upp
det tillsynsmyndighets prövning enligt 38 § miljöskyddslagenom
borde innefatta bedömning det subjektiva rekvisitet, dvs.en av om en
överträdelse i tillstånd angivna villkor skett uppsåtligen ellerav av
oaktsamhet J Ozs ämbetsberättelse 1990/9l:l 258 f.. Enligt JO börs.
varje objektivt beaktansvärd överträdelsesett underställas åklagares
bedömning. JOzs uttalanden i denna fråga har enligt Industriförbundet
lett till flera företag blivit åtalade föratt överskridande sinaav
bullervillkor intenär någon närboende har klagat på störande buller.

Dessutom föreligger det brister i Naturvårdsverkets bullerkompe-
Den i dagslägetärtens. samlad Enhetenpå för fordons- och trafik-

frågor medan Enheten för metallindustrit.ex. vid den Industritekniska
avdelningen saknar sådan kompetens. Detta försvårar givetvis
handläggningen koncessionsärendena eftersom det också behövsav
branschkännedom för göra riktig bedömning.att en

Myndigheterna riktlinjerna väl avvägdaanser
För samlad bild bullerfrågornasatt hantering i tillståndsären-en av
den har utredningen förutom med Industriförbundet haftäven
kontakter företrädaremed för Naturvårdsverket och Koncessionsnämn-
den för miljöskydd.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket riktlinjerna lades fast iatt mitten 1970-anser som av
talet och med viss skärpning i början 1980-talet har fungeraten braav
och de riktvärdenatt i de allmänna råden för såvälsom anges
nyetablering befintlig industri välär awägda. Verketsom inteanser
heller den skillnad med 5 dBAatt för närvarande finns till fördelsom
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för buller från vägtrafik i förhållande till industribuller börexternt
ändras. Problemet bullerfrågornas hantering i tillståndsan-är snarare
sökningarna. Buller i slutet koncessionsförhandlingen.tas upp av
Underlaget ofta otillräckligt eller saknas det helt för be-såär en

från anläggningen i fråga.dömning bullernivåer Värden enligtav
Naturvårdsverkets riktlinjer fastställs bullervillkor. den detI månsom
inte i villkoren det självklart enligt verket de fastställdaär attanges
bullervillkoren inte får överskridas. Denna hantering bullerfråganav
kan medföra vid nyplanering, utförd mätning inteatt, t.ex. en senare

i koncessionen.värdena åsatts Företaget drabbasmotsvarar som
åtal och förlust tillstånd.därmed av av

för miljöskyddKoncessionsnämnden

Koncessionsnämnden dels tillståndsärenden för miljöfarligahandlägger
angivna i den s.k. A-listan, dels överklagandenverksamheter av

länsstyrelsebeslut i sådana ärenden enligt B-listan, isom anges
1989:364.miljöskyddsförordningen

Riktvärdena för buller har den nackdelen kompetensen påatt
bullerområdet kan försvinna och det lätt glömma bort vad deär att
angivna värdena för. innebär svårigheter bedömastår Det att om en
sänkning med eller dB i proportion till dennågon några står extra

medför. riktvärdena finnskostnad kravet I och med så äratt ut-
ligger till grund för nämndens beslut inte hellerredningen såsom

det gäller utsläpp till luft ochnär vatten.noggrann som
efter tillstånd innehåller realistiskaNämnden strävar att ge som

visa goda förvillkor. Det innebär den sökande kan skälatt ettom
nämnden tillfrån Naturvårdsverkets riktvärden så hänsynavsteg tar

utredningendetta. antal tillståndsbeslut låtitEn genomgång ett somav
visar sker i de fall där den sökande har kunnat påvisa skälsågöra att

härför.
sökande emellertid inte alltid medveten bullerDen är att t.ex.om

speciellt villkor sig uppfylla. Naturvårdsverketsåtarär attett som man
riktlinjer bedöms härvid ofta rimliga Reaktionen bliruppnå.attvara

gjorda kontrollmätningar visar sig högredärför stark när senare ge
skrivits i tillståndetvärden dem och åtgärdernaän att motsom

funnitsmedför kostnader inte uppkommit detbuller extra som om en
väl genomtänkt plan i ansökan tillstånd. Andra konsekvenser kanom

böter och förlust tillstånd.vara av
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Riktlinjerna har kravdrivandevarit och inneburit positiv utvecklingen
Samtidigt finns det många exempel industrierpå målmedvetetsom
arbetat med minska bullret. Myndigheternasatt agerande från
miljöprövning till uppföljning med hjälp genomtänkta kontrollpro-av

har varit pådrivande och oftast nödvändig faktor.gram Deen
mestadels företag ochupprättat genomförtstora sådanasom program
har nått goda resultat. Genom systematisering detta arbete ochen av

välutvecklat samarbete medett myndigheterna har dessa företag
kunnat sänka bullernivån långsiktigt, ofta behöva tillgripautan att
akuta kostnadskrävande åtgärder.

Jämfört med situationen i början 1970-talet har ljudnivån frånav
företag har bullervillkor inskrivna i tillståndet för verksamhetensom
minskat med 5-10 dBA vilket är avsevärd bullerreduktion. En delen
i denna kan hänföras till strukturomvandlingar, där gamla ochprocess
ofta bullriga anläggningar med moderna och anlägg-ersatts tystare
ningar.

Bullerkraven har således varit utvecklingsdrivande flerapå sätt:

Bullerfrågor har hjälpt till driva fram energisnålaatt processer
slutna högre verkningsgrad etc.. Det finnssystem, inte något
generellt samband mellan utstrålad bullerenergi och maskiners
energiförbrukning maskinell iär allmänhettystmen en process
energisnål. Onödig drift kostar onödiga Det finnspengar.
exempel på anläggningar där kunnat stänga många fläktarman
och dessa med energisnåla lösningar.ersatt Investeringar har
betalat sig på något år.

Bullerfrågoma har positivt påverkat industrins arbetsplanering.
Genom skärpta bullerkrav nattetid har industrin i flera fall
planerat verksamheten med koncentration till dag och kvällstiden
vilket därmed kostnadseffektivare arbetsorganisation.gett
Renserier inom cellulosaindustrin har kunnat slopa nattskiftet och
effektiviserat arbetet under dag och kväll.

Minskande fallhöjder i och dämpadetransportörer system ger
"mjukare" godshantering vilket påverkar produktens och godsets
kvalitet.

Regelmässiga interna bulleremissionskontroller samtidigtutgör en
utmärkt form kontroll funktionen på ventilationsan-av t.ex.av
läggningar. förhöjdEn ljudnivå ofta orsakadär smutsiga filter,av
lagerskada eller defekt på utrustningen.annan
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till måttligaBullerdämpande åtgärder har i allmänhet skett extrakost-
teknik harnader. Genom investeringar i komponenter ochnya ny

dominerande bullerkällor byggts bort.många

mdttenheten ändrasBör
Industrin riktat kritik användningen den ekvivalentahar även mot av

därför den inte störnings-ljudnivån måttenhet, bl.a. att motsvararsom
hos fluktuerande buller.graden

finns emellertid för närvarande inte något entydigt bättre ochDet
karakterisera industribuller. Till skillnad frånhanterligt sätt att externt

industribuller normalt förhållandevistrafikbuller konstant.ärt.ex.
kompletteringar hur intermittent buller skallMed de som anger

enighet ekvivalentnivån tills vidarehanteras råder bland akustiker att
det adekvata styrkemåttet.är mest

Naturvårdsverket riktlinjer ligger fast
till riktlinjerna för industribuller till delarMed hänsyn att externt stora

haft positivt pådrivande effekt det gäller buller finner jaghar nären
inte skäl föreslå ändring dessa. Det har också påpekatsnågonatt av

definitiongränsvärdes det aldrig skall kunnaär över-attatt ettom
trädas detta praktiskt uppfylla gränsvärdet lågtsvårtär ärrent att om

i onödigtStörningar oaktsamhet, öppnasatt. portar,processen,
igensättning ljuddämpare kan föranleda överskridandeetc. ettav som

riktlinjerna brister i kontrollverk-beror inte tyder påpå utan snarare
i det enskilda företaget. Sådana olägenheter bör det intesamheten vara
komma till med, använda bästasvårt rätta t.ex. attatt genom

tillgängliga teknik och regelbundna kontrollprogram. åtalDeupprätta
förefaller iväckts konsekvens ändringensnarare vara en avsom

JO tillfällenmiljöskyddslagen 1981 vid flertal påtalatår än att ett
tillsynsmyndigheternas underlåtenhet följa lagen. Förbundet hävdaratt

kunskaper beträffande hälsoeffekter samhälls-också trotsatt att nya av
1980-talet inte till förändringbuller vunnits under har detta lett någon

riktlinjerna. ljudnivåer förbundet skall gälla förDe som anserav
industribuller de i rekommenderas för buller fråndagärexternt som

vägtrafiken, ekvivalentnivå utomhus ochdvs. 55 dBA 45 dBA max
inomhus nattetid vid nyplanering bostäder. Motivet härför enligtärav
förbundet dessa ljudnivåer inte bestående skador ochnågraatt ger
klagomål störande buller sällsynta.på är

nivåeravsnitt 2.1.4 jag de betrakta godI är attanger som ensom
ljudmiljö. innebär riskerna för negativa effekter hälsanDe på äratt
försumbara och ligger under riktvärdena för industribuller. Jagexternt
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har i mina ställningstaganden från detutgått underlag tagits framsom
vid Instutitionen för miljömedicin beträffande hälsoeffekter av
samhällsbuller jfr bil. 4. Målet med handlingsplanen antaletär att
bullerstörda människor skall minska och områden skallännuatt tysta
bevaras för framtiden. Inte heller under utredningsarbetet i övrigt har
det framkommit sådana skäl föranleder förslagnågra till ändringsom

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Däremotexterntav
kommer jag i följandedet föreslå antal åtgärder för förbättraatt ett att
och förenkla bullerfrågornas hantering i framtiden för såväl industrin

myndigheterna.som

5.1.2 Riktlinjer för industribuller i några andraexternt
länder m.m.

Riktlinjer utgárfrán enkätundersökningarsom
industriländerI många finns sedan länge riktlinjer för begränsaatt

omgivningsbullret från industrier. Fastlagda immissionsriktvärden är
i flera fall baserade gjorda enkätundersökningarpå avseende stör-
ningen. Resultaten dessa har emellertid i allmänhet varit fögaav
entydiga de pekar i riktning. Av betydelseäven störst ärom samma
de österrikiska undersökningarna utfördes redan under 1960-talet,som

ÖsterreichischeF. Bruckmayer Ingenieur Zeitung 1963. 315s. -
321. Dessa studier visade det tillräckligt buller frånatt var om
industrier och näringsverksamhet uppfyllde krav innebar 10ett som
dB den bakgrundsnivån.över tystaste

kravsättningDenna styrktes erfarenheterna under årtionden frånav
den Statliga Försöksanstalten för och ljudteknik i därWien,värme-

handlagt ärenden klagomål buller. Särskiltpå viktigt detman om var
konstatera det faktum invånarestörda blev tillfredsställda näratt att

bullret minskades ned till denna gräns.
Med denna bakgrund fallandeskapades skala immissions-en av

riktvärden för bostäder i olika områdestyper. De österrikiska erfaren-
heterna 30 40 år gamla, har blivit normgivandeär isom nu ca -
många länder.

Såvitt bekant har inga enkätundersökningar vidtagits på år,senare
bekräftar eller förhållanden fortfarandedessamotsäger ärattsom

giltiga. Erfarenheter från bl.a. England pekar känslighetenatt mot
buller har ökat eller åtminstone leder bullerstörningarår,senare
från järnvägar till väsentligt högre klagomålsfrekvens från det.ex.
närboende tidigare. kan givetvisDetta attitydfråga ochän attvara en
det "lönar" sig tidigare.klaga i dag änattmera

den tyska föreskriftenI TA-Lärm TA-Lärm ref: überarbeitete
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Auflage 1985 områdestyper med tillhörande riktvärden, däranges sex
ljudnivåerna ligger såväl över under de svenska. Nattvärdena försom
områden med övervägande bostäder 35 dBA.är

Miljdrilavdrde och anldggningsvdrde begreppnya
Med hänsyn till miljökvalitetsnormer kommeratt bliatt ett nytt
styrmedel i den svenska miljöpolitiken förtjänar de riktlinjer firnya

industribuller tillämpas i den flamländskaexternt delenöstrasom av
Belgien sedan 1990år uppmärksamhet. Denna baseradär pånorm
L huvudsakligt mätetal. L kan beskrivningsom anses vara enA95 A95

just bakgrundsbullret.av
Enligt dessa riktlinjer får nyetablering industri inte höjaen av en

bakgrundsbullret i den aktuella miljön. Begreppet miljöriktvärde och
anläggningsriktvärde har introducerats och skall jämföras med den
bakgrundskorrigerade ljudnivån från den aktuella industrin, den s.k.
specifika ljudnivån. Skälet till riktvärde för miljön har förtsatt ett
och inte bara för den aktuella industrin, tillkomstenär ytterliga-att av

industrier inte får denäventyra gång beslutade kvaliteten hosre en
miljön denpå aktuella platsen.

Normens principer innebär också lägre kravvärden dagensänatt
svenska riktvärden kan förekomma i områden med låg bakgrundsnivå.
Samma princip tillämpas också i British Standard BS 4142: 1990.

Denna bedömningsnorm bör studeras närmare. Jag vill också fästa
uppmärksamheten på den bedömningsmetod tillämpas försom
trafikbuller Vägverket i New South Wales i Australien Roads andav
Traffic Authority. Tillåten bullernivå för ställs ivägar relation tillnya
rådande bakgrundsnivå platsen.på Naturvårdsverket bör i uppdrag

i anslutning till den revidering verkets riktlinjeratt jag föreslårav som
i avsnitt 5.1.7 beaktaäven denna metod.

5.1.3 Hanteringen bullerfrågan måste förbättrasav

Bullervillkor inte alltid sjdlvskrivnaär
Som framgår bil. 14 händer det inte alltför sällan företag inteav att

något bullret,gör ljudnivån i omgivningen ligger väsentligttrots att
över Naturvårdsverkets riktvärden. I del fall detta iär över-en
enstämmelse med givna bullervillkor oftast bakgrundenärmen en
eller flera följande:av

Att det saknas formulerade bullervillkor för verksamheten. Detta
vanligt förär mindre industrier inte har utsläpp till luft ochsom
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inte i väsentligoch industrier, sågverk, någonvatten t.ex. som
efter miljöskyddslagenförändrat sin verksamhet detgrad att

i kraft 1969.trädde år

allmänt hållna tillsynsmyndighetenAtt bullervillkoren såär att
inte uppfylls. Exempel sådanhar påvisa de påsvårt att att en

samråd med länsstyrelsen vidta skäligalydelse "Bolaget skall iär:
ljudnivån vid fabriken. Vid nyanlägg-åtgärder för nedbringaatt

bullrande utrustning skall gälla sådanning och vid byte attav
normalt uppställs förutrustning skall de krav attmotsvara som

for industribuller inte skallnaturvårdsverkets riktvärden externt
"överskridas.

bullervillkor visserligen i tillståndsbeslutetAtt attmen vareanges
de uppfylls.myndighet eller industri kontrollerarsig om

tydligt vad gällersaknas kontrollprogramAtt det som anger som
fabriken. Formuleringarvid den enskilda såsomför buller

utförs i samråd med länsstyrelsen"Bullermätningar när så anses
tillsynsmyndigheten inte får helstbefogat" innebär någotatt som

målmedveten kontroll.stöd for få till ståndatt en

miljö- och hälsoskyddstör-buller kanaliseras oftaKlagomål på genom
oftavid direkta sådana problemvaltningarna. Angreppsmetoden är att

ochutpekas skäl till klagomålet"kritisk" bullerkällanågon som
eftersomlösningen problemet,åtgärdas. sällan påDetta är externt

iflera bullerkällor inverkarkarakteriserasindustribuller attav
åtgärdsplan bör underlätta sänkanärhet. systematiskfabrikens En att

bullernivåerna.

miljöområdettill utvecklingen inomEn anpassning
bl.a. buller behöver ändras.för tillsyn och kontrollDagens system av

detaljtillsyn. MöjligheterbedrivsTillsynen den sker, mest somom
miljöarbetet i företagensintegrering kontrollenfinns till avsom en av

önskvärt. Systemtän-till detövriga rutiner inte ärsätttas vara som
Kvalitetssäkring och de möjligheterinte slagit igenom.kandet har som

utnyttjas inte.den erbjuder
driftkontrollenmedvetenhet höjs ochmed företagensI takt att

förändras. sådanden offentliga tillsynen Enförbättras måste ut-
systemtillsyn blivitarbetarskyddet, där harveckling har skett inom ett

viktigt inslagSystemtillsyn kan bliallt viktigare inslag i tillsynen. ett
innebär tillsynframtida miljötillsynen. Systemtillsynockså i den över
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företagens driftkontroll och bör innefatta:

kontroll de rutiner byggts för fullgöra drift-av attsom upp-
kontrollen,
genomgång dokumentation driftkontrollen,av av-
granskning hur driftkontrollen genomförs,av-
information och argumentation för driftkontroll byggs ochatt upp-

aktsamhetsregler följs.att

Arbetet med systemtillsyn ställer krav delvispå förändrad kompe-en
hos dem den offentligautövar tillsynen.tens Denna utvecklingsom

förtar inte nödvändigheten inspektioner verksamheten.av av

Buller jämställs med andra miljöfaktorer
Vid jämförelse med andra miljöfaktorer har buller i allmänhet lågen
prioritet vid tillståndsprövningen industrier. Till bilden hör ocksåav

tillsynsmyndigheten ofta helt nonchalerar kontrollenatt attav
fastställda värden uppfylls. Det därför viktigtär koncessionsnämn-att
den kräver fullständigt underlag klargör förutsättningarnaett attsom
uppfylla de värden skrivs in villkor i tillståndet.som som

Bullerfrågorna skall i behandlingen vid tillståndsprövning och tillsyn
jämställas med andra miljöfaktorer och luft. Villkorsskriv-vattensom
ningen bör likformig hela landet liksomöver kraven på dokumen-vara
tationen inför beslut. Hanteringen överträdelser bör i enlighetett av
med JO:s uttalande också likformig landet.över Att kontrollenvara

buller sker med krav på kvalitetssäkring och ackreditering såvälav
inför tillståndsprövningen i tillsynsarbetet och mätprotokoll etc.som
granskas och hanteras fackmässigt hos tillsynsmyndighet ärresp.
viktigt. Kompetensen i bullerfrågor och intresset för buller behöver
förbättras hos såväl myndigheter industri.som

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring har inte bara betydelse för produkter påverkarutan
också arbetsmiljön, utsläpp föroreningar till luft och vattenav m.m.
Nyckelordet här kvalitet. Likheternaär rätt mellan sedvanlig kvalitets-
säkring och kvalitetssäkring miljökontrollen Sådanaär stor. systemav
syftar till serie åtgärder till varorproducerade ochatt attgenom en se
tjänster uppfyller i förväg angivna krav tillförlitlighet.på

Inom Naturvårdsverket sker kvalitetssäkring miljökontrollen.en av
I särskild kungörelse SNFS 1990:11 finns föreskrifter kontrollen om

vid ackrediterade laboratorier arbeteEtt medvatten sådanaav m.m.
föreskrifter skall påbörjas inom kort det gäller luft.när Vidare finns
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Naturvårdsverkets Allmänna Råd 92:1 för kvalitetssäkraddet
miljökontroll.

den slentrianmässiga handläggningenbryta trenden medFör att av
bullervillkoren i koncessioner och i tillsynsarbetet bör förett system

införas.kvalitetssäkring buller Naturvårdsverket bör i uppdragav
vill här i den danskasådant Jag nämnaupprätta ett system. attatt

för personlig ackrediteringMiljöstyrelsen arbete med kravpågår ett
kvalitetssäkring miljötillsynen. bör kunna godför Dettaav ge en

vid utformningen det svenskavägledning systemet.av
flera instrumentmiljölagstiftningen kommer dessutomInom nya

kraven för miljöstörningar olikaytterligare kommer skärpaatt avsom
följande.redogör bl.a. för dem i detslag. Jag

Miljökontrollen EGinom
inomsammanhang det också det arbeteI detta är värt att notera som

samordning före-EG med direktiv rörandepågår nyttett en av
kontroll föroreningar, Integrated Pollutionbyggande åtgärder och av

Control IPC. Direktivet skall främst föro-Prevention and avse
miljöfarliga industrierinkl. buller, från eller och kanreningar, större

miljöskyddslagen. byggeri princip Det påsägas attmotsvara
"competent authority". Itillståndsprövningen skall göras av en

förutom försiktighetsmåtttillståndet skall enligt IPC-förslaget även
lämpliga mätmetoder. Sådana be-begränsningsvärden ochanges

bästa tillgängliga tekniska ochgränsningsvärden skall baseras på
techniques".eller "best available Begreppetekonomiska lösning BAT

BATNEEC eller utläst "bestdet nuvarandeBAT ersättaär avsett att -
excessive costs" återfinns iavailable technologies entailingnot som en

skall specificeras med avseendeEG-direktiv. Mätningarna pårad
utvärderingmetod för resultat. Dessutommätmetod, frekvens och av

till tillsynsmyndigheten. Dennai tillståndet avkrävasskall rapporten
jämföra företagetssifferdata behövs för kunnaskall innehålla attsom

begränsningsvärdena för utsläpp,efterlevnad de i tillståndet sattaav
energianvändning m.m.

förordning COM/9l/459Kommissionen har i förslag tillett om
innebärföreslagit bindande minimireglerECO-revision attsom

ackrediteringssystem förmedlemsländerna skall bygga ettupp
företag frivilligt anslutermiljörevisorer eller Förexterna organ. som

uppbyggnad miljöled-till skall långtgående krav påsig systemet av
verifieringintern miljörevisionningssystem och såväl externsom

förslaget, lämnas till myndig-miljörapport skall, enligtställas. En
märks möjlighetenfördelarna för de anslutna företagenheterna. Bland

intei marknadsföring dock påanvända logotyp sinatt en -
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produkter. ECO-revisionen innefattar hela det paket olika mått ochav
företaget skall vidta for skydda miljön.steg Detta inkluderarattsom

tekniska och utrustning, övervakning och nödåtgärderprocesser
hårdvaran organisation och ledarskap mjukvaran.samt De åtgärder
i miljöskyddssystemet krävs för uppnå lagefterlevnadattsom
sammanfaller med innehållet i för internkontroll. Närett system
åtgärderna på grund intern policy eller mål i stället syftar längre änav
till lagefterlevnad kan internkontrollsystemet och miljöskyddssystemet
komma avvika från varandra.att

miljöskyddssystemetI skall ingå miljöledningssystem. Detta skallett
beskriva policy, mål, organisation, definiera slå fastsamtansvar
ledningsrutiner, arbetsmetoder och tilldelning nödvändigaav resurser
mjukvaran.

Hur miljöledningssystem skall byggasett skall närmareupp
beskrivas standarder. Ett sådant arbete har påbörjats i degenom
internationella standardiseringsorganen framgåttsom ovan.

Vilka konsekvenser dessa båda förslag kommer få för detatt
svenska tillsynsarbetet går i dag inte förutse. Klart i varje falläratt att
EG:s initiativ miljöområdetpå måste följas. Detta gäller särskilt
bullerfrågans fortsatta hantering i IPC-förslaget. Kritik har riktats mot

det inte tillräckligt hänsyn till de problematt hängertas stor som
med buller.samman

Internationell kvalitetssäkring miljöskyddetav
Standarder har efter hand kommit utvecklas inte bara för produkt-att
kvalitet och mätning förockså arbetsmetoder inom miljöområdet.utan
Jag har tidigare erinrat standardiseringsarbetets betydelse förom
bullerområdet. Det hittills mycket teknik- och metodinriktade
standardiseringsarbetet miljöområdet kompletteras med generellanu
administrativa standarder för bl.a. miljöledning, miljörevision,
miljömärkning och miljöarbete. Arbetet bedrivs såväl inom ISO som
inom CEN. Sverige medverkar i detta arbete. EG-kommissionen anger
i sitt förslag till miljörevision sin avsikt begära olika standardi-att av
seringsorgan utveckla standarder för miljöledarskap vilka dåatt även
skall inkludera intern miljörevision. akustikområdetPå avsiktenär att
redan befintliga standarder skall kompletteras med regler för kvalitets-
säkring.

Jag har här velat visa det pågående internationella arbetet detnär
gäller tillsyn och kontroll miljöfarliga verksamheter. En skärpningav

dettapå område otvivelaktigt föreståendeär också bör återspeglassom
i de reviderade riktlinjerna for industribuller jfr avsnitt 1.7.externt

193



Buller från industrier 1993:65soum.m.

5.1.4 Bullerutsläpp i orörd miljö och etablering be-av
industrier undvikasbyggelse börnära

Etablering bebyggelse industrierruntav
fabriksanlägg-Det händer inte alltför sällan bullerproblematt runt

ningar uppkommit kommunerna tillåtit bostadsbebyggelsenattgenom
inpå fabriksområdet. bruksmiljöerallt I hartränga närmareatt

industrin ofta etablerats utvecklats åtskilligaoch under decennier
medan bostäderna uppförts vid tillfälle jfr avsnittävenett senare
3.2.5.

upphov till klagomål buller från industrin och dessDetta påsnartger
transporter.

förutsättningar åläggs vanligen företagen vidtaTrots dessa att
bullerbekämpningsinsatser, lokalt kan tekniskt kompliceradesom vara
och mycket kostnadskrävande.

Som jag har i avsnitt 3.1.3 bestämmelser i plan- ochnämnt ger
detaljplanen förbygglagen 1987:246 möjligheter i områdeatt ett

störningsskydd tekniska anordningar för deninföra bestämmelser om
miljökonsekvensutredningen visartillkommande bebyggelsen attom

ljudmiljö. finns idetta kan tillgodose god Däremot dagsättman
inte denna möjlighet utanför planområde. Lagens bestämmelser har
emellertid tillämpats sällan det gäller buller.närytterst

hittillsvarande dämpningsprincipenBristen helhetssyn med denpå
jag redovisat tidigare föranlettinom miljöskyddspolitiken har harsom

Miljöskyddskommittén i den miljöbalken föreslå miljö-attatt nya
införs.kvalitetsnormer

Miljökvalitet kan beskriva graden påverkanbegreppär ett som av
likhetinom område med avseende hälsa och miljö och harpå storett

redogjort för ibelgiska jag avsnitt 5.1.2.med det systemet som
miljökvalitetsnormer inomSärskilt lämpligt för använda äratt

fall formenhälsoskyddsområdet. Miljökvalitetsnormer bör i dessa
överskridas eller för vissahaltvärden inte bör momentantav som

tidsenheter.
miljö behöverUtvecklingen och våromsorg om gemensammaav

hittills. gäller inte minst bullerfrågorna.uppmärksammas Detänmera
ingår kraven miljöhän-plan- och bygglagen påI göraöversynen attav

arbete vill jag under-tydligare. Utan föregripa utredningensattsyn
istryka vikten samhällsplanerare kommunerna också måsteattav

riskerna för ljudkänsligutföra kvalificerade utredningar attav
medföra miljö-bebyggelse intill befintlig industri kan komma att

föreliggerproblem. Normalt bör kommunen sådana risker avståom --
intill industrin. Miljöskydds-från fullfölja planer bebyggelsepåatt ny

obligatoriskt ikommitténs förslag s.k noll-alternativ skallatt ett vara
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miljökonsekvensbeskrivning stöder denna ståndpunkt.en

Skärpta krav vid nyetablering i ostörda områden
finnsDet exempel bullervillkorenpå varit alltför oprecistatt ut-

formade i tillståndsgivningen för etablering industri oexplo-påav ny
aterad imark anslutning till rekreationsområden. Villkorsvärdena har
därvid vanligtvis till gällande riktlinjer, gällaäranpassats satta attmen
på mycket avstånd från fabriken, beroende på bebyggelsestort att
saknas. I praktiken har det kunnat innebära inga ljuddämpandeatt
insatser gjorts.

rimligt tillvägagångssättEtt i miljökonsekvensbeskrivningarär att
alltid bullergränslinje ligger på övertänkt avstånd frånettange en som
industrin, inkl. hänsyn till framtida bebyggelse eller markanvändning.
Detta understryks Miljöskyddskommitténs förslag, bl.a. motav
bakgrund minskad individuell prövning i tillståndsärenden,av atten
generella bestämmelser minsta skyddsavstånd mellan miljöfarligaom
verksamheter och bostadsbebyggelse skall införas. Ett sådan skydds-
avstånd skall skrivas in i tillståndet eller föreskriften för den aktuella
branschen. möjlighetDenna försäkra erforderlig miljöstandard iatt
tillkommande bebyggelse föreskrifter dennas tekniskagenom om
utformning, kan i många fall tillgodose industrins legitima krav
baserade på den först plats.påatt var

Ansvar.y"rdgan
Problemet bebyggelse tillåts krypa alltför miljöfarliganäraatt
verksamheter inte unikt för industriellär verksamhet. fallI del kanen
det emellertid långt industrinså har tvingats lägga nedatt att
verksamheten. andraI fall kan det innebära den växande be-att
byggelsen förorsakar företagen dryga kostnader för bulleråtgärder som
hade kunnat undvikas med bättre planering.en

Ett krav för framtiden bör därför planmyndigheterna iattvara
väsentligt högre grad hittills beaktar behovetän bullerskyddszonerav
för undvika intressekonflikter mellan behovet bostäder ochatt av nya
arbetstillfällen. De bestämmelser skyddsavstånd för miljöfarligom
verksamhet skall ingå i de branschvisa generella förskrifternasom
enligt miljöbalken bör också ingå i de villkor förgäller detsom
enskilda tillståndet. Härigenom tydliggörs ansvarsfrågan för framtida
bulleråtgärder kommunen bestämmelserna skyddsavståndtrotsom om
tillåter bostadsbebyggelse inom detta område.
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5.1.5 Buller från vägtrafik och transporter

Bland de förhållanden Industriförbundet tagit vid vårasom upp
överläggningar Naturvårdsverketsär riktlinjer för in-att externt
dustribuller medför väsentligt krav fordonpå inomsträngare området

vad gäller enligtän riktlinjerna för vägtrafikbuller. Förbundetsom
hävdar bl.a. det inte finns forskningsrön visar deatt strängareattsom
kraven för industribuller motiverade iär detta avseende.

När flera samtidiga bullerkällor påverkar märmiskor uppstår en
sammanlagringseffekt bullret, påverkar störningsintrycket. Hurav som
detta skall kvantifieras i dag i okänt,är bullerkällorna harstort sett om
vitt skild karaktär. Detta viktig uppgift förär den kommandeen
effektforskningen.

fallet industribullerI och trafikbuller det förra oftaär kontinuerligt,
det fluktuerande. Utgångspunkten för dagens riktvärdensenare var

sökte enhetligt mått hanterbart. Som framgåttäratt ettman som
tidigare det också lättare åtgärda stationäraär källor. Därför äratt
kraven för industribuller för buller frånsträngare än vägtrafiken. Ur
totalexponeringssynpunkt det viktigt begränsaär det varaktigaatt
industribullret.

Genom trafikbullrets dygnsvariation fås naturlig "nattbullerdämp-en
ning" vid trafikleder 8%med nattrafik uppgår till 9 dBA, dvs.som
9 dBA lägre ljudnivå dagmedelvärdet. faktumän Detta har vanligen
glömts bort i de inledningsvis nämnda diskussionerna riktvärden.om
Ännu detta där nattrafik förbjuden.är äraccentuerat tungmer

skillnadDen i bedömning trafikbuller tillämpas förav som
till och från industrin inte lika självklarär dentransporterna som som

råder bullermellan från anläggningen och från vägtrafiken. Enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer betraktas timmerlastbil kört.ex. en som

massaindustri, bullermässigt tillhöra vägtrafiken längesåmot en
den utanför fabriksporten. Innanförär den delutgörporten en av
industrins bulleremission och värderas således efter industribullrets

regler. bilarDessa emellertidsträngare väsentligtär störande förmera
de boende kring industrin då de industrins tillfartsleder.passerar

finnsDet exempel på anläggningar där interna medtransporter
truckar och rangering järnvägsvagnar begränsningutgör förav en
möjligheterna låga immissionsvärdennå för industribullret.att

förefallerDet rimligt behandla de lastfordon används föratt som
interna tillhörande industrinssåsom bullrande utrustning.transporter
Övriga fordon inkl. järnvägstransporter till och från industriområdet
bör behandlas tillhörandesåsom samhällets trafiknät. Naturvårdsver-
kets riktlinjer förtydligasbör i denna del.
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65 1 Tillsyn sverksamhet
. .

Brister nuvarandei tillsynsverksamhet
det föregåendeI har jag påpekat den nuvarande tillsynsverksam-att

heten behöver effektiviseras. En de bristernastörsta i nuvarandeav
tillsynsverksamhet upplevs den skiljaktliga behandlingvara som
externbullerärendena blir föremål för i olika län. Det finns upp-
enbarligen behov utarbeta och förtydliga anvisningarett attav som
berör myndigheternas kontrollverksamhet och företagens egenkontroll-
verksamhet tillse efterlevnaden.samt att

Miljöskyddskommitténs förslag i fråga den framtida tillsynenom
innebär såvitt miljöfarlig verksamhet överföringavser en av- -
tillsynsansvaret till kommunerna ytterligare kan komma attsom
försämra enhetlig bedömning i sådana ärenden. Detta förutsätteren
information och tillräckliga instruktioner utformningen ochom
tillämpningen kontrollprogram, hur förfar vid flera industrierav man
inom område eller det finns flera bullerkategorier industri-,attsamma
vägtrafik- och järnvägsbuller osv.. Ett problem i vilkenärannat
utsträckning kommunerna har möjlighet bygga den ekonomiskaupp
och tekniska sakkunskap krävs för bl.a. kontrollera bullernivå-attsom

Redan i dag råder det bristande sakkunskap på detta område.er.
Frågan fråndet rekryteringssynpunktär möjligt uppbringaär attom
erforderligt antal med adekvat utbildning på akustikområdet,personer
särskilt jag föreslår kvalitetssäkring bullerområdet.påsom en

Kontrollen bolag följer gällande villkor, bör iatt ett störstaav
möjliga utsträckning ske egenkontroll och den miljörapportgenom

enligt miljöskyddslagen årligen skall sändas till länsstyrelsensom
eller till kommunal nämnd. Naturvårdsverket har utfärdat Allmännaen

89:2råd förfarandet vid anläggningskontroll enligt miljöskydds-om
lagen. En kopia miljörapporten bör tillställasäven bullerkommissio-av
nen.

En godkänd plan före byggstart kan förbättra tillsynen
Den bristande tillsynen resulterar också i från buller- och kost-en
nadssynpunkt helt felaktig projekteringsordning vid planering av en ny
anläggning. Det kan medföra bullret inte beaktas i tidigt skede, vidatt

utformningen anläggningens layout, utrustning inköpst.ex. attav utan
erforderliga ljudkrav och kostsamma åtgärder vidtasmåste iatt
efterhand. För undvika sådan misstag och förbiseenden, detatt vore
lämpligt införa ordning liknande den tillämpas iatt t.ex.en som
Belgien, Holland och Tyskland. I samband med villkorsskrivningen
för eller utbyggnad industri, kräver där tillsynsmyndig-en ny- av en
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industrinheten före utbyggnaden skall plan för vilkaatt presentera en
bullerdämpande åtgärder kommer införas för uppfyllaatt attsom
ställda immissionskrav. Planen emissionsberäkningpresenteras som en

jag föreslår Naturvårdsverketsi avsnitt nuvarande5.1.7 attsom
riktlinjer skall kompletteras innehåller layout förmed. Den en
anläggningen med samtliga bullerkällor betydelse för immissionenav

Beräkningarna visar uppkommande ljudnivåer i immissions-inlagda.
bullerdämpningsinsatserpunkterna och specificerar nödvändiga i form

ljuddämpare, inbyggnader, skärmar etc.av
Planen skall granskas och godkännas myndigheten ochutsettav som

företag genomför kontrollergodkänt ackrediterat underett som
färdiga anläggningen kontrollmäts och godkännsbyggtiden. Den

uppfyllda.slutligen immissionskraven ärnär

Naturvårdsverkets riktlinjer behöver revideras5.1.7

riktlinjer ochoch förändringari mätanvisningarBehov översynav
Tillämpningen Naturvårdsverkets riktlinjer för industribullerexterntav

i det tidigare givitunder knappt decennier har jag berörttvå som en
erfarenheter.rad viktiga såväl positiva negativasom

förbättring bullerför-åstadkomma långsiktig, successivFör att aven
det viktigt vidhållandena befintliga industrianläggningar är attrunt en

tillombyggnad ljudnivån från dessa det värdeoch somanpassany-
i miljökvalitetsnorm.framledes kommer återfinnas Denatt en

dimensioneras föranläggningsdelen börtillkommande eller ombyggda
uppfylla framtidaimmissionsnivå förbetydligt lägre att enen

riktlinjerna bör detta klargöras.miljökvalitetsnorm. l
klargör hur företagen skallviktigt riktlinjernaDet ocksåär att

immission-tillgodoseförfara flera företag skall gemensamtettom
de skall delakomma hurskrav, dvs. företagen måste överensatt om

bullerbubbla. Kontroll- ochutsläppsrättigheterna inom s.k.en
komplicerad, riktlinjernablir då ochegenkontrollverksamheten mera

emissionskontroll-till användningeni sådana fall kunna hänvisabör av
för kontrolländamål dåbör också kunna användasmetodik. Denna

omöjliggör immissionsmät-bakgrundsbullerstörningar andra slagav
industri.ningar vid en

fordon och Övrigriktlinjerna klart framgå huriDet bör trans-
interna ochportutrustning skall behandlas vad transporteravser

allmängåräven väg.transporter som
tillstånds-i praktiska arbetet medChecklistor har framkommit det
värdefullförtydligande i riktlinjernaärenden och bör med ett vara en

för genomgripandedriftkontrollen ochhjälp både för den löpande mer
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genomgångar verksamheten, vid tillståndsprövningen för såvält.ex.av
myndigheter företag, särskilt miljökvalitetsnormer kommersom om att
utfärdas för industribuller. Exempel på checklista förexternt bulleren

bör följas framgår nedan.som

Tydliga villkor eftersträvas kravvärden, gränslinje, tider etc.
Tydliga och övertänkta krav på tillkommandeäven bullerkällor
det ofta lämpligtär med emissionskrav i sådana fall
Särskild uppmärksamhet på bullerkällor. Realistiskamomentana
värden och hänsyn till hur ofta bullermomenten kan inträffa
Realistisk tidsplan för minska bullret till givna nivåer, oftaatt
lämpligen i flera och med hänsyn tilläven bullersteg, momentant
Långsiktiga målvärden tillräckligt låga riktvärden inteanges om

realistiskaär vid tidpunkten då koncessionen ges.
Kontrollprogram beskriver vad, hur, och skallnärsom var man
kontrollera.
Kompetenskrav skall gälla för den utför kontrollen.som
Bolaget skall ha fungerande rutiner för egenkontroll.
Buller skall behandlas vid besiktningsmöten och i miljörapporter.
Villkor följande bör inte användastypav
"kontroll genomförs sånär befogat"anses
"bolaget skall vid förändringar eftersträva teknik".tystare

Matanvisningar
De gällande mätanvisningarna SNV Medd. 6/1984, "Metod förnr
immissionsmätning industribuller" har i fältexterntav provatsnu
under antal kontrollmätningar. Erfarenheternaett denstort är att
metodik föreskrivs beträffande val mätplatser, kontrollsom av av
meteorologiska förhållanden hänsyn till intermittent ochsamt
fluktuerande buller upphov till några praktiska problem ochger
tolkningssvårigheter.

Tillsynsmyndigheterna har dennapå punkt i allmänhet visat en
alltför liberal inställning till bristfällig kvalitet hos ljudmätdata som

de tillståndspliktiga industrierna. I redovisningarnapresenteras av -
kan ha utförts medarbetare industrins personal,som av en ur egen

utrustad med ljudnivámätare saknas ofta viktiga uppgifter om-
driftsförhållanden, mätintervall, hantering fluktuerande buller,av
meteorologiska förhållanden etc.
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Immissionsmätningar

Såväl Naturvårdsverkets riktlinjer för industribullerstörningarexterna
de bullervillkor vid tillståndsprövningen, baseras påsom som anges

bullerimmissionen vid angivna kontrollpunkter inte får överskridaatt
specificerade värden. ankommer tillsynsmyndighetenDet på att
kontrollera dessa värden innehålls utföra ljudnivåmät-att attgenom
ningar. Framför allt påverkar de meteorologiska förhållandena främst-

riktning ljudets utbredningvindens och hastighet och därmed den-
ljudnivå anläggning.uppmäts runtsom en

Mätanvisningarna specificerar mätningarna skall utföras medatt
från industrin immissionspunkten vindhastighetenvind och intemot att

skall överskrida 5 m/s. industrier med bebyggelse i fleraFör
riktningar innebär detta mätningar utföras vid flera tillfällen.måsteatt
Även för temperaturinversion, dvs. då stiger med ökadtemperaturen
höjd markytan råder särskilda mätregler. endast möjligtDetöver är

mätförhållandenstatistiskt tillfredsställande under någraatt procent
Äventiden under i övrigt kraven i mätanvisningarnaåret. påärav

mätperioder tillfredsställa i praktiken.valet mätplats, svåraetc. attav
SSAB StatensOxelösund har låtit meteorologiska och hydrologiska

institut belysa hur ofta de klimatförhållanden förekommer i Söderman-
land finns angivna i Naturvårdsverkets riktlinjer med inriktningsom

fastställa hur del tiden och dygnetpånärmot att stor av som
Naturvårdsverkets meddelande uppfyllda.mätbetingelserna enligt är

visar det blygsam del de angivna väderför-De åretäratt en av som
hållandena råder 8 %. Industriförbundet har framfört krav rimligapå
mätförhållanden under förutsättning samhället vill bullerfrågornaatt ta

allvar. Enligt uppgift från förbundet såväl myndigheterpå är som
industrier medvetna bristerna i riktlinjerna för dagens mätmetoder.om

skallSyftet med kontrollmätningar buller detär att varaav
möjligt bullervillkor uppfylls. Förutsättningarnabedöma ställdaatt om

allvarhärför naturligtvis också sådana de påmåste att tasvara av
därför fåsåväl myndigheterna industrierna. Naturvårdsverket börsom

i komplettera mätanvisningarna bl.a. vad tillväga-uppdrag angåratt
immissionsmätningaroch resultatpresentation det gällergångssätt när

bakgrundsbuller eller störande buller från industri.med annan
skall utformade de i praktikenMätanvisningarna så attvara passar

anläggningen för enkelsåväl för den kompliceradestora som en
kontroll vid lilla industrin.den

Mätanvisningarna också behandla kvalitetssäkring,måste mätnog-
instrumentkontroll, kompetenskrav mätpersonalgrannhet, på etc.

Kontrollmätningar skall utföras ackrediterad institution/personal.av
Kvalitetssäkringskrav kommer tillämpas i bl.a. Danmark.att
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Emissionskontroll
Inom andra miljöområden tillämpas i utsträckning emissionskon-stor

förtroll skadliga utsläpp från industri till omgivningen. Emissions-en
kontroll baserad på mätningar och beräkningar eller enbart be--
räkningar kan jag i det föregående också utnyttjas förantyttsom-

industribuller.externt
Metoden förutsätter kännedom bulleremissionen från varjeom

delkälla inom industriområde, vilket fastställs kartläggningett genom
mätning i fråga befintlig industri eller hämtas tillverkarupp-om en ur
gifter för tillkommande utrustning. Därefter sker beräkning deav
ljudnivåer installationen upphov till i aktuella immissions-som ger
punkter anläggningen, däribland den nordiska beräkningsmodellenrunt
L 32 förI industribuller. Den tillämpas för ljudut-ävenexternt
bredningen från skjutbanor och motorsportbanor. Beräkningsmetodi-
ken hänsyn till ljudkällornas immissionspunkternasoch placeringtar
i höjd- och sidled inom området, meteorologiska förhållanden,
markens inflytande etc.

finnsDet marknaden åtskilligapå datorprogram med störresom
eller mindre exakthet hänsyn till dessa variabler. Nyligen vårentar
1993 har ISO publicerat förslag till beräkningsstandard ISO 9613ett
"Acoustics Attenuation of sound during propagation outdoors. Part-

A general method of calculation" baserad på beprövad tysk,
holländsk och nordisk metodik.

Med beräkningsmetodik enligt ISO kontinuerligtkan buller från
stationära källor beräknas med mycket god noggrannhet för ett
"standardiserat" meteorologiskt normalfall. finnsDet också behovett

förenklade beräkningsmetoder tillämpbara särskilt för ochsmåav
medelstora företag.

deI mätanvisningarna det viktigt inkludera emissionskon-är attnya
trollmetodiken, dvs. och beräkningsförfarande. metodikmät- Denna
tillämpas iredan dag tillvägagångssättet behöver enhetligt.görasmen

Naturvårdsverket bör beakta viddetta revideringen riktlinjerna.av

5.1.8 förKostnader bullerdämpning

Jag har i avsnitt 3.1.5 redovisat det principiella sambandet mellan låga
kostnader för bullerskydd planeringsstadietpå och motsvarande höga
för efterhandsåtgärder anläggningen färdigställd. Oftanär harär
investeringarna tidigt positiva effekter flertalinom andra områden.ett
Ett exempel inom pappersindustrin väljerär ersättaatt ettom man
bullrande energi- och underhållskrävande flisblåsningssystem med ett

och energisnålt bandtransportörsystem.tyst
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Generellt kan konstateras kostnaderna för dämpningatt externtav
industribuller relativt de investeringarär små krävs för vatten-som
och luftrening. Speciellt blir kostnadernasmå har godom man en
långsiktig planering i åtgärdsarbetet och undviker kortsiktiga akutåt-
gärder. Erfarenheterna pekar bullerbekämpningskostnaderpå för både
intern och miljö i intervallet 0 1 % totala anläggnings-extern av-
kostnaden för fabrik.en ny

finnsDet också insatserexempel kräver höga kostnader tillsom
låg effekt. När åtgärdat de dominerande bullerkällornat.ex. mestman
kan det industrierpå kvar mycket likvärdigaantalstora ett stortvara
ljudkällor totalnivån. Någon märkbar effekt erhålles intesom ger
förrän kanske hälften alla källorna åtgärdats. Denna typav av
situationer kan i dag med noggrannhet belysas inför myndighets-stor
beslut. dessa fall kan detI lämpligt tillåta långsiktigaattvara mera
åtgärder.

förKostnaderna bullerbekämpning anförs ofta det viktigastesom
skälet för inte ställa definierade ljudkrav. Behovet "flexibel"att av
gränsdragning påpekas. All hittillsvarande erfarenhet visar emellertid

långsiktig och systematisk planläggning och genomförandeatt en av
successiva insatser, samordnade med produktions- och underhållstek-
niska förändringar, medför rimliga och måttliga extrakostnader.

5.2 Buller från byggarbetsplatser och anläggningar

5.2.1 Bullret frånkommer maskiner och arbetsmetoder

Vad orsakar bullret
iBuller den miljön kommer inte bara från trafiken och industriellyttre

verksamhet från tidsbegränsade byggarbeten. Buller frånävenutan
byggarbetsplatser härrör främst från källor:två typer av

bullrande maskiner-
bullrande arbetsmetoder.-

Bullernivån, immissionen, framförpåverkas allt avståndet tillav
bullerkällan i hög varierargrad byggarbetsplats. dagenEnasom en
sker spontning del byggplatsen, dag ipå nästaen av en annan.

Hjullastare och schaktmaskiner, bergborrar geotekniskaoch
borrmaskiner exempel på bullrande maskiner. hjullastare alstrarär En

85 dBA maximal ljudnivå 10 bergborrmaskinpå avstånd ochca m en
90 dBA.ca
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Speciellt bullrande arbetsmetoder bilning, borrning,är spontning
och pålning. Spontning fallhejaremed kan alstra till 100 dBAupp
maximal ljudnivå 10på avstånd medan vibrerande spontningm ger ca
90 dBA. Slagning rörpålar likvärdigtär med spontning medstoraav
fallhejare.

Gemensamt för de här angivna ljudnivåema deär varieraratt
kraftigt beroende flertalpå faktorer maskintyp, maski-ett t.ex.som

ålder och beskaffenhet marken har betydelse.även Ljudni-nens men
blirvån minst dBA5 lägre vid schaktning i jämförtsand imed sten.

De kringboende klagar på buller frånäven byggarbetarnas radioap-
högtDe uppskruvade förär musik ska hörasparater. överatt etc.

ljuden från själva arbetet, "program"många förekommer samtidigt
osv.

Möjligheter till ingripanden
Bestämmelser reglerar olägenheter och säkerhet vidsom m.m.
byggarbetsplatser återfinns under flera lagrum. Miljöskyddslagens
1969:387 bestämmelser omfattar i dag bullerstörningarexterna av
inte tillfälligt slag från användning fast egendom, byggnad ellerav
anläggning. innebärDetta buller från byggarbetsplats i de allraatt en
flesta fall inte faller under lagens tillämpningsområde. Till undantagen
hör stenkrossanläggningar och asfaltverk m.m.

Bestämmelserna i hälsoskyddslagen 1982:1080 omfattar däremot
eller nyttjanderättshavareägare till såväl fast lös egendom och ärsom

tillämplig på byggarbetsplatser. De slår fast erforderliga åtgärderatt
skall vidtas för motverka bl.a. buller i kommunen. Lagen in-att
nehåller också bestämmelser föreläggande och förbud. Den lokalaom
ordningsstadgan fungerar komplement till dessa bestämmelserettsom
i olika kommuner.

Bestämmelser bl.a. skydd och hälsa i arbetet återfinns iom
arbetsmiljölagen 1977:1160 och det gäller körsättnär tungaav

i vägtrafikkungörelsen 1972:603. Genom förslaget tilltransporter
miljöbalk SOU 1993:27 kommer bestämmelser miljöskydd ochom
hälsoskydd föras och aktsarnhetshetsregler och andraatt samman
bestämmelser i balken kommer bli enhetliga. BLa. så kommeratt
balkens bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningar också bliattom
tillämpliga på byggen olika slag. För objekt kräver miljökon-av som
sekvensbeskrivning skall därför alltid förväntade bullernivåer från
byggverksamheten redovisas i denna.etc.

Trots flera artiklar i dagspressen kringboendes störningarom av
buller från byggarbetsplatser och påbörjade rätttsförfaranden har det

visat sig dessa lett till förlikning.attsenare
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jör "byggbuller"Ansvaret
förAnsvaret bullerfrågorna inför myndigheterna åligger alltid

byggherren. Han kan naturligtvis i avtal överföra del tillansvaretav
part.annan

5.2.2 Riktvärden i Sverige någraoch andra länder

Naturvårdsverkets riktvärden
förRiktvärden buller från byggarbetsplatser behandlas dels i Natur-

Årvårdsverkets publikation 1975:5 Buller från byggplatser.rörsom
1982 riktvärdena föremål för utvärdering arbetsgruppvar en av en
inom GruppenNaturvårdsverket. konstaterade riktvärdena välatt var
avvägda det fanns flertal situationer då riktvärdenaantog att ettmen
hade överskridits. Arbetsgruppen föreslog dock inte ändringnågon
härav bakgrund tillskälen överskridandena stod finnamot att attav

tekniskabl.a. i lösningar för sänka bullret tillräckligt antingenatt att
eller skullesaknades bli orimligt dyrbara. Gällande riktvärden angivna

ljudnivåekvivalent i fönster framgår nedan.öppetsom

Riktvärden för byggbuller dBA för dag, kvällexternt nattresp.

Lokal KvällDag 7.00-18.00 18.00-22.00 Natt
lör-, lör-,sön- sön- 22.00-7.00samtutom

och helgdag och helgdag
7.00-18.00

Industri 75 70 70
65Kontor 70 -

Bostäder 5060 45

byggverksamhetenOm sammanlagt mindre månad tillåts dag- ochpågår än en
kvällstid höjning Vid högstmed dBA. månader tillåts dag- och10en sex
kvällstid höjning med 5 dBA.en

fårMomentana ljud nattetid inte överstiga riktvärdena med dBA.än 10mer

riktvärdenDessa används i flera kommuner och har kompletterats med
bestämmelser i den lokala ordningsstadgan. skallFör arbeten som
utföras kvälls- och nattetid krävs tillstånd från polismyndigheten. I
andra fall kan dispens medges. del fall har det varit otillräckligtI en
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ställa krav bullerpå utomhus.att Då har särskilda värden angivits
för inomhusbullret.även

Behandlingen inom EG
Sverige kommer har gjort och på vilket sätt EES-avtalet attgenom
behöva den svenska lagstiftningen till EG:s direktivanpassa som
behandlar bulleravgivning från olika redskap och maskiner. De
aktuella direktiven buller frånrör bygg- och anläggningsut-som
rustning, kompressorer, tornkranar, framgårsvetsgenerator m.m.
närmare bil. De hänföraär till de s.k. produktdirektivenatt medav
i första hand handelspolitiska förtecken. Direktiven innehåller
bestämmelser ljudeffektmätningar, typgodkännande vilkenom samt
ljudeffektnivå den högstaär tillåtna för olika maskintyper.som
Maskin skall också märkas med symbol ljudnivån.en som anger
Direktiven gäller till 1995.år Vid utredningens besök vid EG-
kommissionen framkom arbete med revidera dessa direktivatt ett att
inletts i syfte undersöka möjligheterna ställaatt strängare krav påatt
bulleremissioner från de maskiner och redskap, omfattassom av
direktiven. Kommissionen har i maj 1993 ändringsför-presenterat ett
slag COM 93 154 final direktiv 86/662/EEG skärptaav om
bullernivåer för jordfdrflyttningsmaskiner. De aktuella direktiven
införs i den svenska lagstiftningen föreskrifter från Arbetar-genom
skyddsstyrelsen. Maskindirektivet 89/392/EEC är framgåttsom
tidigare viktigt detnär gäller minska buller från maskiner så deatt att
kontrueras så hörselskaderisken minimeras. Härvidatt gäller bästaatt
tillgängliga teknik skall användas och ljuddämpning framför alltatt
skall ske vid källan.

Riktvärden i nâgra andra länder
bil.I 15 redovisas exempel på regler i de övriga nordiska länderna

Tyskland, Frankrike, Schweiz och USA.samt Reglerna är utformade
varierandepå i vissa fallsätt, bedömningenär hårdare enligtän

Naturvårdsverket, i del fall mildare. Riktvärdena uttrycks bådeen som
ekvivalentnivå och maximibuller. Nattbuller och buller under helger
bedöms hårdare bullerän dagtid. Sätt och omfattning utövaatt
kontrollen varierar också.

fleraI schweiziskastörre städer har polisen avdelat särskild personal
enbart kontrollerar byggbuller. Det inte ovanligtär bygg-som att

platser 1966stängs; stängdes 81 byggplatser i Zürich tillstemporärt
dess bullerskyddsåtgärder vidtagits.att

I Frankrike finns inga immissionsnormer beträffande byggbuller.
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ljudeffektnivå från bullrande maskinerfinns krav maximalDäremot på
används byggarbetsplatsen. maskiner kranar,på Dessa t.ex.som -

certifikat,kraftaggregat, traktorer erhållerkompressorer, ettm.m. -
får användas.medger maskinenattsom

Francisco, inte får höjaNoise Ordinance, SanEnligt sägs att man
bakgrundsnivån påljudnivån med 5 dBA närmasteöveränmer

7.00. Stationära maskinella anord-mellan kl. 20.00 ochgranntomt
dagtid.bullra 50 dBA nattetid och 55 dBA Härningar får inte änmer

30 avstånd.maximal ljudnivå på mavses

Stömingsminskande åtgärder5.2.3

Åtgärder bullermot
möjligt åstadkommafinns rad exempel hur detDet på är att tystareen

enkla dedock dessa såarbetsplatser. Ett problem måsteär attatt vara
kanstörningsminskande åtgärdernaverkligen används i praktiken. De

efter fyra principerdelas in

bullerminskning vid källan
bullerminskning vid mottagaren
tidsbegränsning
flyttning de bullemtsattaav

metodermaskiner ochIystare
Även dei flesta fall själva arbetsmomentetdet de är som gerom

perioder, det motiveratljudnivåerna, dock under kortarehögsta är att
i drift hela arbetsdagen. Tackanvända maskiner är atttysta varesom

får användas harendast kompressorerkrav tidigt ställts på tystaatt en
Genomproduktutveckling skett inom detta område. påomfattande att

lastbilargrävmaskiner, hjullastare,ställa krav påsätt etc.tystasamma
utveckling förväntas här.kan ävensamma

endast maskineroch anläggningsverksamhet fårVid all bygg- som
Vidare, fleraavseende låg ljudnivå användas.typgodkänts med på om

lägstautföra arbetet finns, skall den metodmetoder för att som ger
migflera fall betydligt. Låtväljas. Ljudnivån kan i sänkasbuller ge

i för bilning med slag-Vattenbilning ställetexempel.några ger
evakueringkan medföralägre stomljud. Dettahammare avsevärt att en

ombyggnad. Ettinte behövs i omfattning vidhyresgäster så stor enav
utnyttjasBerlinerspont börvalet därexempel är sponttypattannat av

Spontningväsentlig ljudreducering.i förstället Larsenspont ger en
Genomhöga maximala ljudnivåer.fallhejare mycketmed attger
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använda sig vibrerande spontning blir ljudnivåerna lägre.avsevärtav
Ett enkeltså förse schaktmaskinssteg grävskopaatt medsom en
gummidäck i samband med schaktning i innebär förbättringsten en
med avseende immissionenpå liksom utföra geoteknisk borrningatt
med hydrauliskt driven maskin i stället för tryckluftdriven. Jagen en
har visat på rad vägar enkla åtgärder få ned bullernivåer-atten genom

från byggarbetsplatser.na

Avskärmning eller inbyggnad bullerkdllaav
Prov har gjorts med olika inbyggnader ochtyper spont-av av
pålningsutrustning för hindra bullret frånatt Dettunga transporter.
finns emellertid vissa problem förknippade härmed eftersom ut-
rustningen flyttas under arbetets gång, och då upplevs skärmen som

hinder.ett
Vid schakt-större och bergarbete kanett lämpligt valden

arbetsriktning innebära det inte utschaktadeännu berget/massomaatt
kan bullerskärmutgöra bebyggelsen. Den byggnad ellermot an-
läggning uppförs kan fungera bullerskärm under åtminstonesom som
någon tid.

Tdsbegransning
Vissa arbetsmoment bilning, spontning, pålning, bergborrningsom

bullerdämpandeär åtgärder svåra fåetc. trots så rimligaatt tysta att
gränsvärden kan innehållas. Att begränsa tiderna då dessa arbets-

får utföras innebär i riktning. Vidmoment rätt ombyggnadett steg av
kontorshus kan arbete ske kvälls- och nattetid medan tidsbegräns-
ningen i bostäder kl. 8.00 16.00 kan medföra mindre störningar.-
Ofta ålägger kommunernas miljöförvaltning byggherren inte på-att
börja arbetet före kl. 7.00 på De itunga transporternamorgonen.
storstäder inte vill utföra under rusningstrafiken hellresom man utan
tidigare på kan då svåra samordna med arbets-morgonen attvara
tiderna.

Förbättring kringliggande byggnaders ljudisoleringav
Fönstrets ljudisolering oftast denär del byggnaden bestämmerav som
ljudnivån inomhus. Här kan komplettering meden extra rutaen
alternativt byta fönster bra resultat.att ettge
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Flyttning hyresgäster under kortare eller längre tidav
givit i föregåendeFörutsatt de exempel jag det hur detpå äratt

möjligt minska buller från byggarbetsplatser och anläggnings-att
arbeten inte tillräckliga kan flyttning hyresgästerna denär av vara
enda lösningen. byggherren har det ekonomiskaDet är ansvaretsom
för vid kringboende hotellkortare arbeten låta de bo på elleratt
liknande, spontningen sker alldeles utanför fastigheten.närt.ex.

fastighetenUnder längre stomarbeten i provisoriska bostädermåste
erbjudas. Vid långvarig byggnation innebär andra störningarävensom

buller kan evakuering enda lösningen.än vara

Sänkt hyra för hyresgäst
Sänkning hyran påverkar störningen kanpå två Detsätt.av vara

visst buller, det viss ekonomisklättare stå med näratt ut ett ger en
ersättning möjliggöra boendefördel eller så kan denna påett annat

håll under de bullriga perioderna.mest

5.2.4 Mina förslag till riktvärden

20 sedan riktvärdena för buller från byggarbets-Det årår näranu
lades fast. har i föregående avsnitt givit rad exempelplatser Jag påen

lämpliga enkelt kunna minimera störningarna frånpåvägar sättettatt
möjligtolika byggen. Enligt min mening bör det därför attvara

tydligare Utgångspunkten för allabegränsa byggbuller med regler.
och anläggningsarbeten och likartad verksamhetbygg-typer av annan

vidta åtgärder för begränsa bullerstörningarna tillskall att attvara
omgivningen. miljömässiga konsekvenserna för byggprojekt börDe ett

planeringsskedet för alternativaredan i för kostnaderattanges
kunna vid anbudsgivningen.metoder skall beaktas

Härvid skall gälla den förväntade bullernivån vid angränsan-att om
de byggnader varken överstiger värdena enligt tabell 5.1 eller 5.2,

inga ytterligare åtgärder vidtas.behöver
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Tabell 5.1. Riktvärden för byggbuller utomhus,externt dBA

7.00-18.00 18.00-22.00 22.00-7.00
vardag lör-,samt

och helg-sön-
dag 7.00-18.00

Kontor 70 70 70
Bostäder 60 50 45
Vårdlokaler 60 50 45
Skolor 60 60 70

Samtliga värden ekvivalent ljudnivå uteplatser eller 2mätt páavser m
framför fönster.

Den ljudnivån får vid bostäder, vårdlokaler intemomentana etc.
överstiga 55 dBA klockan 21.00 6.00.-

Tabell 5.2. Riktvärden för inomhus,byggbuller dBA

7.00-18.00 18.00-22.00 22.00-7.00
vardag lör-,samt

och helg-sön-
dag 7.00-18.00

Kontor 45 45
Bostäder 45 35 25
Várdlokaler 45 35 25
Skolor 40 40

verksamhetFör med begränsad varaktighet, högst 2l månader,-
spontning, pålning kan 5 dB högre värden tillåtas.etc.,

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter timme, kanper
ytterligare till 10 dBA nivåerhögre accepteras.upp

Samtliga värden ekvivalent ljudnivå inomhus medmättavser
stängda fönster.

ljudnivånDen får i bostäder, vardlokaler intemomentana etc.
överstiga 45 dBA klockan 21.00 6.00.-
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Avstegsfall 1
förväntas överstiga enligtOm bullernivån värdena tabell 1 skall

fastställas miljöförvaltningen i bygg-gränsvärden samråd medav
herren, bullerdämpande åtgärder vidtas kontrollplan upprättas.samt

innehållas.Inomhusvärdena enligt tabell 2 skall

Avstegsfall 2
byggnation i främst centrala lägen och speciellt vid ochVid om-

tabell 2 omöjligatillbyggnader kan riktvärden enligtäven attvara
fall beräkningar ochinnehålla. I dessa måste görasnoggranna

störningsminskande åtgärder vidtas.

Information
störningar kan undvikas i god tidoch klagomålMånga attgenom

störningarinformera de kringboende verksamheten och de somom
kan uppstå.

skall alltid ske arbetet förväntasInformation till de kringboende om
bullernivåer värdena i tabell och 2 i minst följandehögre 1än ovange

omfattning:

innan påbörjas skall allmän infor-Minst veckor arbetenatvå
förväntade störningar,mation Härvid arbeten,typges. anges av

speciellt arbetsmoment, förväntade ljudnivå-tidsplaner, bullrande
etc.er

speciellt bullrande arbetsmoment skallSenast dagen före vissa
ytterligare information dettaom ges.

Kontrollplan
för buller, tidsplanerKontroll beslutade gränsvärden etc.attav

miljöförvaltningen godkänd plan.innehålls skall ske efter en av
Kontrollplanen skall innehålla:

ackrediteradmätinstans
mätpunkter, antal och läge
mätfrekvens
rapporteringsvägar
åtgärdsgång vid för höga bullernivåer.
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Normalt räcker det mätningarna utförs stickprovsvis i någraatt av
mätpunkterna mättillfálle. Minst mätning vecka bör utföras.per en per

Naturvårdsverket och Socialstyrelsen i samarbete bör få i uppdrag
ochöver ändra nuvarande riktlinjer for bedömningatt bullerse av

från byggarbetsplatser. Härvid bör utvecklingenäven inom EG, bl.a.
revideringen direktiven bullerrör från maskiner och redskap,av som
förtecknade i bil. beaktas.

5.3 Buller från vindkraftverk

5.3.1 Mål för energipolitiken

Riksdagen har lagt fast energipolitikens mål är tillgångenatt att trygga
ochpå energi villkorpå konkurrenskraftigaär medannan som

omvärlden. Utgångspunkten produktionär och användning skallatt
ske utifrån vad och miljö tål. El från vindkraft har bedömtsnatur som

produktionsform i sådan utveckling och skallen som passar en ges
möjligheter utvecklas. Vindkraften förnybar ochär inteatt upphovger
till miljöförstöring och diversiñerar energisystemet jfr prop.
1990/91:90, 30,JoU rskr. 338.

Kraftverken kan också avlägsnas de inte längrenär behövs. Från
miljösynpunkt kan emellertid vindkraften bli svår hantera grundpåatt

sin påverkan på landskapsbilden. Anpassning ochstora awägningav
ocksåmåste ske andra intressen. Buller problem,ärmot måsteett som

bemästras, utbyggnad skall komma till stånd.storom en
Vindkraftsutredningen belyste de kraftproduktionssynpunktatt ur

bästa platserna har betydelse for andraäven verksamheter, intestor
minst för rekreation friluftslivoch jfr SOU 1988:21. På grund av
buller och vissaäven säkerhetsrisker krävs skyddsavstånd tillett

bebyggelse.närmaste Vindkraftutredningen diskuterade konsekvenser-
skyddsavstånd 300 500 Det skyddsavstån-störrena av om m resp. m.

det skulle innebära halvering möjlig energiutvinning.en av
det följandeI redovisar jag några faktorer jag detsom anser vara

väsentligt beakta vid den fortsatta utbygganden vindkraftverkatt av
och bör framgå i de allmänna råden. Boverket och Naturvårdsver-som
ket har lagt fram förslag till Allmänna råd för etabeleringett av
vindkraft land Remissutgåvapå 92.12.08, Boverket. Jag delar i allt
väsentligt de anvisningar lämnas i dessa råd.som
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5.3.2 Vindkraftbuller inget problemännu stort

Krafiverkens tekniska konstruktion
Någon utbyggnad vindkraften har inte påbörjats iännustor av
Sverige. För närvarande finns hundratal vindkraftverk med totalett en
effekt 20 stoppadeMW. Det Maglarpverket hade effektom nu en om
4 MW. Våra erfarenheter från vindkraftsdrift därför mycketär
begränsade. Dessutom kunskaperna hur störningssituationenär kanom
bli vid utbyggnad för inte obefintliga.större små I Europasägaatten
finns vindkraftverk med totalt 1000 intressetMW och inom EG förnu

vidare utbyggnad Källa: Teknik 1993:24Nyär stort.en
Vindkraftverks huvudsakligatvå bullerkällor det aerodynamiskaär

bullret från mekanisktoch buller från med växellåda.rotorn nav
Bullret i allmänhet bredbandigt vindsuskaraktärär ävenav men rena

kan förekomma. nedströmsplaceradEn Maglarp,såsom påtoner rotor,
kan besvärliga lågfrekvensbullerproblem. Kraftverken skall därförge

Ävenalltid med uppströmsplacerad i dessa fall ärutrustas rotor.en
viktigtdet ha väl tilltaget avstånd mellan och Enatt ett rotor torn.

omständighet ibland mycket bullersyn-nämnssom som gynnsam ur
punkt det blåser desto kraftigare blir det naturligaär att mer
vindbruset, då maskerar det ökande aerodynamiska bullret frånsom
vindkraftverket. Detta dock inte helt korrekt. Att det vindstillaär är
eller låg vindhastighet vid marken betyder inte förhållandenatt samma
råder den höjd där vindkraftsrotornpå placerad. Vid liten molnig-är
het under kvällen och stabilt s.k. gränsskikt,växer natten ett som
medför vinden marken. Detta fenomen, frånnäraatt avtar som varar

timme före solnedgången tillnågon timme efter soluppgången,någon
uttrycks ofta vinden mojnar kvällen. stabilaDet gräns-att motsom
skiktet vanligen sitt djup,når maximala kan variera från tiotalettsom

hundratill före soluppgången.några Det givet dettaärmeter, strax att
känslig situation bullerstörningssynpunkt från vindkraftverk,är en ur

eftersom kandet då mycket i övrigt. Vid vindhastigheter fråntystvara
frisk vind och högre blandas luften marken gränsskiktet brytsochnära

Vinden marken då inte i lika hög Styrningengrad.nära avtarner. av
bör därför bygga vindhastighetsmätningar flerapå påaggregaten

höjder mark. Varvtalsreglerade antagligenöver äraggregat att
föredra.

213



Buller från industrier 1993:65m.m. sou

5.3.3 Bedömning buller från vindkraftav

Buller från vindkraftverk, enskilda eller i bör bedömasgrupp,
industribuller.sätt innebärDet riktvärdetexternt attsamma som

utomhus vid bostadsbebyggelse och störningskänslig bebyggelseannan
40 dBA. För områden för fritidsbebyggelseär och rörligt friluftsliv

där naturupplevelsen viktig faktor, bör bullretär inte överstiga 35en
dBA. Vid förekomsten hörbara skärps kraven 5 dB.toner,av rena
Riktvärdena måste dock kopplas till vindhastigheten, eftersom vid
höga sådana bakgrundsbullrets maskerande verkan kan utnyttjas.

Med hänsyn till kraven på skyddsavstånd finns det uppenbar risken
kraftverken placeras i de bostadsnära områdenatt reserveratssom som

Strövområden och bör Härvid bullerkravetmåstetysta.som vara
riktvärde 35 dBA då ställas fastställtpå avstånd från kraftverket.ett
För detta avstånd skall kunna hållas rimligt kort krävs buller-att en
dämpning relativt dagens teknik 10 dB.om ca

Vindkraftverk mycket speciell bullerkälletypär med sin kom-en
bination aerodynamiskt och mekaniskt buller. Likaså ligger det iav
sakens bulleremissionen och immissionen kopplade tillär denatur att
meteorologiska förhållandena dvs. det blåser, destoatt mer mer,
maskeras bullret från kraftverket. fårDet konsekvens attsom
tillgängliga metoder för beskrivning och mätning immissionen frånav
trafik eller industriell verksamhet inte kan tillämpas direkt.

Danska, tyska och framförallt holländska studier har nyligen visat
det aerodynamiska bullret från vindkraftverk kan minskasatt genom
lämplig utformning. Dessvärre del dettaär material inteen en av

publicerat. krävsDet FoU-insatser för svenska tillverkare dettapåatt
avgörande områden skall komma i kapp konkurrenterna i andra
länder.

mekaniskaDet bullret emellertid lättareär bemästra. Det saknasatt
dock för närvarande beräkningsmetoder det möjligtgör attsom
förutsäga bullerutstrålning och effekten bullerminskningsåtgärderav

konstruktionsstadiet.
Som framgår i det föregående behöver standarder för mätning av

emission och immission under realistiska förhållanden utvecklas. l
internationella standardiseringsorgan pågår redan sådant arbete,ett

bör följas från svensk sida. Det också uppenbartär ochmät-attsom
bedömningsmetoder för immissionen bör klarläggas för vi i tidatt
skall få tillfredsställande kontroll vindkraftverkens buller-överen
problem. Till skillnad från andra bullerkällor finns det här uniktett
tillfälle förutseende planering och adekvata beräknings-att genom en
och mätmetoder undvika störande buller. börDet uppgift förvara en
Naturvårdsverket utarbeta sådana metoder.att
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5.3.4 Forskning utvecklingoch

tidigareJag har vi idag saknar underlag förnämnt bedömningenatt av
störningen från vindkraftverk. Det enligt min mening angelägetär att

sådant fram, särskilt infor utbyggnadett snarast tas storen av
vindkraften.

Behovet andra forsknings- och utvecklingsinsatser beroendeärav
vi väljer bygga vindkraften med importeradeatt ut aggregatav om

eller vi skall ha inhemsk tillverkning. Vår industri liggerom en egen
väl framme och har god allmänkompetens inom vindkraftsomrâdeten

behärskar inte bullersidan tillräckligt väl. För därför kunnaattmen
konkurrera med utländska tillverkare kompetensutvecklingär en som
inrymmer både grundvetenskapliga problem och teknisk utveckling
nödvändig.
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6 Buller i arbetsmiljön

förslag sammanfattningMina i

Bullerexpositionen sker i dag i många sammanhang svåraärsom
påverka för arbetsgivare. En hörselskada kan inte längreatt en

hänföras tillenbart arbetslivet beror också bullrigapåutan
fritidsaktiviteter.

Expositionsnivåer för buller i arbetsmiljön bör inte överskrida
70 75 dBA. För kontorsarbete och arbete fordrar kon-annat som-
centration blir exponeringsnivån inte överskrida 35 dBA för att
betraktas god arbetsmiljö. Dessa värden skall gällasom en som
riktmärke vid och ombyggnader nyinvesteringar iochny-
maskiner och i Övrigt i den befintliga miljön ske i den takt som

tillåter.ekonomin
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter avseende buller bör ändras

i enlighet härmed.
Ekonomiska styrmedel för incitament till bättre arbets-att ge en

miljö bör övervägas.

6.1 Buller arbetsmiljöproblemsom

6.1.1 Buller påverkar arbetsmiljön riskerna för olikaoch
arbetsskador

Arbetslivet har under de decennierna omfattandegenomgåttsenaste en
förändring. tekniskaDen utvecklingen mycket snabbt och kravengår

ökad produktivitet och effektivitet har ökat i såväl privatpå som
offentlig verksamhet. Förändringarna i arbetslivet påverkar arbets-
miljön och riskerna för olika arbetsskador. långvarig exponeringAtt
för buller kan upphov till hörselskada klassisk arbets-ärge en en
miljöfråga inte förändras i takt med utvecklingen arbetslivet.som av

kunskaperna bullrets skadliga inverkan under deTrots ökatatt om
årtionderna och omfattande satsningar skett bullerbekäm-påsenaste

pande åtgärder hörselskador alltjämt vanliga i arbetslivet. Inomär
industrin bullret fortfarande de vanligaste arbetsmiljöproble-är ett av

för 350 000 400 000 inomDet svårt samtala anställdaär attmen. -
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industrin till följd hög bullernivå på arbetsplatsen Källa: Alfav en
Ivarsson, Malmö Allmänna sjukhus, 1991. Också på många andra
arbetsplatser bullret oftaär besvärande faktor; i storkök ochen
diskrum, skollokaler, kontor, motorfordonshytter Varje åretc.
tillkommer fortfarande 3 000 berättigade tillär ersättning frånca som
arbetsskadeförsäkringen.

Vad kostar hörselskadorna
Samhällets kostnader för invaliditetslivräntor och rehabilitering uppgår
till 600 milj. kr iår den del orsakas bullerskador. Settca per som av

denna bakgrund investeringarär i förebyggandemot görssom
bullersatsningar förhållandevis små.

Intill 1991år hade Trygghetsförsäkringar AMF utbetalat 1,4
miljarder kr till 66 000 statligt anställd personal ica personer
engångsersättning, avsevärd eftersläpning i bedömningentrots en av
ansökningsärendena. Som jämförelse beloppet 1980 59år milj. kr.var
För med 50 ålderårs 1991år engångsbeloppet 22 000en person var
kr vid 5 % invaliditet till följd hörselskada, 43 000 kr vid 10 %av
invaliditet.

Anmälda arbetssjukdomar efter misstänkt orsak till skadan. Antal fall
antal fall 0001 arbetstagare frekvens. Arbetstagare.samt per

Misstänkt raak 1965 1933 19139 19901957o 19a:
Fak- Antalârøk- Antal frek- Antal mk-Antal lrek- AntalAntal lrek-

vensvensVena vansVinVIHS

aelastnlngsfaktorar‘ 766 9.016758 39 10.5 10.3 35 59229446 39 4394.5 20561 7.95.4
Kemiska ämnen

ellerprodukter 52295252 6027 1.37600 2,1 5930 1,6 1.7 1,65799 1,5
0.91.7 59733702 1,7 3582Bullar 1.7 6197 40706393 1,11.0

vibrationer 1040 894 0,2 639 0.20.3 7590,3 1095 0.20.3 1041
tyslkaliskaAndra

faktorer 545 493 0.1302 4930.1 426 0.1 0.1 3,10.1 496
smma 32e 273 0.10.1 0.1 0.1 282391 0.1 0,1 ass319
Psykosoclala

faktorer 1564 0,4 1665 0,4527 0,2 1203 0.3 1687734 0,40.1
Övrigt. oklart 0.2 748608 633 0,2320 529 0,10,1 442 0.20.1

man 55 482301224521o12,1 950 53 38114,8 14,030 a3 759 9,4540 35

V Härmed och arbelssta/Inmgarensidiga rörelseransträngandeavses eller

Källa: SCB
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6.1.2 Bullerfrâgoma i dag

Bullerfrågorna hade hög prioritet i arbetsmiljön fram till mitten av
1980-talet. Därefter har tillkommitdet problemområdenmånga nya

har skjutit bl.a. bullerfrågorna något i bakgrunden.som

Antal anmälda arbetssjukdomar 1000 förvärvsarbetande. Deper
vanligaste orsakerna

Antal 0001per
förvärvsarbetande

10 Belaslning- -
Kvinnor""" Bullar

Kemlskpaverkan- —

Min

Kvinnor-—~—..-...---""""""""-

0 ‘TI In
199019881952 19861980 1984

Källa: SCB

bidragande orsak till den då framgångsrika bullerbekämpningenEn var
det inom flera industribranscher etablerats "arbetsgrupperatt mot

buller" for utveckla arbetsmetoder och tekniska lösningar föratt att
bekämpa arbetsplatsbullret. Dessa bestod förrepresentantergrupper av
arbetsmarknadens inom bransch. Projekten finansieradesparter resp.
till del Arbetsmiljöfonden och genomfördes under medverkanstor av

flera akustikkonsultföretag.av
Arbetsgrupperna hade betydelse för utvecklingen konkretastor av

och realistiska metoder bekämpa bullret industriarbetsplatser.på Deatt
medverkade till fannsdet medveten i företagmångasträvanatt atten
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förbättra bullerförhållandena i de existerande anläggningarna och
framför allt åstadkomma god miljö i de fabrikerna. Dettaatt en nya
arbetsmiljöintresse spred sig också till arbetsplatser utanför industrin.
Sverige låg i slutet 1970-taletpå långt framme dettapå område. Den
successiva nedläggningen arbetsgrupperna under 1980-talet innebarav
bl.a. den fortsatta utvecklingen bullerbekämpningsarbetetatt harav
nästan Från vissa branscher har påpekats sedan dessavstarmat. iatt
princip ingenting har skett för utveckla samtidigtatt tystare processer,

höjda maskinhastigheter kontinuerligt drivit bullernivåerna.som upp
Branscharbetsgrupperna visade medvetet arbete bullretatt ett mot

kan betydande resultat frågan måste uppmärksammas ochge men
hållas vid liv. Arbetsmiljöfonden har dessutom under lång följden av

gjortår omfattande satsningar bullerområdet.på Endast liten delen av
dessa insatser har kunnat förläggas till högskolan. De långsiktiga
effekterna fondens stöd till detta område har därför blivit alltförav
små den bristande kopplingen till högskolans verksamhet.genom

Arbetslivsfonden inbjöd 1990år i första sin verksamhetetappen av
31 branschföreningar s.k. branschprogram beskriva huratt genom
arbetsmiljö, organisation skulle kunna förbättras. Buller baraärm.m.

flera åtgärder för fondens strategi för helhetsinriktaten av ett
arbetsmiljöarbete. Frånsett detta hade flera 9dem 31 bullerav av

högt prioriterat område behöver åtgärdas, bl.a. betongvar-som som
uindustrin, sågverk, trävaruindustrin, stål- och metallindustrin. vissaI
branscher, träbearbetningsindustrin arbetsplatserär medt.ex.
hörselskadande bullernivåer vanligt förekommande.

Förutom buller arbetsplatsenpå kan orsaka hörselskador, kan detatt
ha andra negativaäven effekter fysiologisk, social och psykologiskav

karaktär. Under år har sambandet mellan störande ljud och desssenare
effekt på arbetsprestation, vakenhet, maskering samtal ochav
olycksfallsrisker diskuterats alltmera se avsnitt 2.3.även Sådana
problemställningar kan aktuella bl.a. i fordonshyt-manöverrum,vara

och liknande verksamhet, där det ställs krav på uppmärksam-ter stora
het och noggrannhet.

De negativa effekterna har visat sig kunna bli förstärkta då buller
förekommer tillsammans med andra miljöstörningar i arbetslivet. Både
hörselskadliga bullernivåer och störande buller med lägre nivå kan
således arbetsmiljöproblem.utgöra ett
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6.1.3 Ungdomar vill inte arbeta i bullrig miljöen

Ungdomens krav på arbete och arbetsförhållanden inrymmer för-
väntningar på arbetsvillkor ofta dåligtstämmer överens med vadsom
industriarbeten eller styrda och rutinbetonade arbeten kan erbjuda.
Under har fleraår undersökningar gjorts för klargöra hursenare att
ungdomar upplever industriarbete. visarDe rekryteringenatt av
ungdom till industriarbetsplatser i dagsläget försvårasäven attav
arbetsmiljön betraktas otillfredsställande. Hög bullernivå ärsom en
vanlig orsak till klagomål. Frihet från buller ligger alltså högt listanpå

hur ungdomaröver värderar god arbetsmiljö. Hur företag ochen
förvaltningar klarar de kravmöta bl.a. ungdomar ställeratt på ettsom
arbete, blir avgörande för deras rekryteringsmöjligheter i framtiden

kommer präglas minskande ungdomskullar och allt högreattsom av
medelålder bland de förvärvsarbetande. En arbetsmiljö kantystare
underlätta detta.

6.1.4 Kvalitet och god arbetsmiljö

Kvalitetsfrågornas koppling till miljöfrågorna blir alltmer uppenbar.
I det sammanhanget kommer det fästas uppmärksamhetstörreatt
också bullerstörningarpå inte direktär hörselskadande. Koncen-som
trationsförmåga, noggrannhet och precision viktiga faktorerär i
kvalitetssammanhang. Kvalitetssäkring produkter innebär ocksåav en
kunskap principer och arbetsmetoder för kvalitetssäkringom av
arbetsmiljön.

Det därförär nödvändigt med fortsatta satsningar inom bullerbe-
kämpningsområdet i syfte skapa arbetsplatser med god ljudmiljöatt
och förhindra uppkomsten hörselskador och andraatt skador.av

Sådana insatser faller inom områdena

förbättring den fysiska arbetsmiljönav
teknikutveckling
minskad bullerexposition arbetsorganisation och rehabilitering.
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6.2 EES-avtalet och arbetsmiljön

Jag har i avsnitten 3.5 och 3.6 redogjort för internationellavåra
åtaganden inom handeln och de allmänna konsekvenserna EES-av
avtalet och framtida EG-medlemskap och hur detta kommerett att
påverka de förslag jag lägger fram.som

Arbetsmiljöfrågorna såväl principen fri rörlighet förrör om varor
sociala dimensionen den inre marknaden.den s.k.Detsom av

maskindirektivet 89/392/EEG med ändringar produktdirektivär ett
faller under principen fri rörlighet för För svensktsom om varor.

innebärvidkommande det direktivet skall införlivas i den svenskaatt
lagstiftningen EES-avtalet träder i kraft. Maskindirektivetnär
innehåller och säkerhetskravgrundläggande hälso- maskiner. Blandpå
dessa finns krav konstruktion och tillverkning maskinerpåett av som
innebär minskas till möjliga nivåbuller skall lägsta med hänsyn tillatt
tekniska framsteg och utnyttja anordningar för reducera buller,att att
framför vid specifikationer,allt källan. Tekniska skall säkerställasom

uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskraven,maskinerna deatt
skall i harmoniserade standarder jfr avsnitt 3.5.2.anges

Andra direktiv arbetsmiljökraven s.k. minimidirektiv,rör ärsom
fritt införavilket innebär det krav vadstår strängare änatt stat atten

i direktiven. Minimidirektiven kan socialtsägas utgöra ettsom anges
komplement till produktdirektiven. Bullerdirektivet 86/1 88/EEG skall
skydda arbetstagare risker vid exponering för buller i arbetet. Detmot
allmänna arbetsmiljödirektivet 89/391/EEG föråtgärder attanger
främja förbättringar arbetstagarens säkerhet och hälsa i arbetet ochav
har följts rad särdirektiv utfärdade med stöd artikel 16 l.av en av
Hit hör direktiv 89/654/EEG minimikrav för säkerhet och hälsaom

arbetsplatsen, direktiv 89/655/EEG minimikrav för säkerhetpå om
och hälsa vid arbetstagarens användning arbetsutrustning iav

89/855/EEG minimikrav förarbetslivet, direktiv säkerhet ochom
hälsa vid arbetstagarens användning personlig skyddsutrustning påav
arbetsplatsen.

"bullerdirektivet"I krav skydd arbetstagare riskerpå motanges av
vid exponering för buller. information utbildning,Kraven ochavser
mätning buller och hälsoundersökningar åtgärder församt attav

Ävenreducera buller. dessa krav sikte tekniska anordningar.tar
EES-avtalet inte i kraft har Arbetarskydds-Trots harännu trättatt

styrelsen i sina föreskrifter AFS 1992: 10 buller redan gjortomnya
anpassning till bestämmelserna i EG:s direktiv.en
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6.3 Målet för buller i arbetsmiljön

6.3.1 arbetsmiljöEn hörselskaderiskutan -
70 75 dBA-

Det i dag allmäntär vedertagen uppfattning bullemivåer kringen att
85 dBA inte innebär tillfredsställande arbetsmiljö i bullerhänseende.en
Indikationer vantrivselpå trivsel möjligheter för talkommu-samtresp.
nikation arbetsplatsenpå givetvisär inte bara kopplade till bullerfrå-

Många andra faktorer inverkar också. En här liksomsträvangorna.
i andra fall bör emellertid bekämpa bullret vid källan. Påattvara

har detår visserligen skett utveckling bättre personligsenare moten
skyddsutrustning hörselskydd. Med förbättrad teknisk buller-en
bekämpning det möjligtär sänka ljudnivåema så sådanatt att
utrustning inte behöver bäras. Arbetarskyddsstyrelsens utvärdering år
1989 åtgärder inom bullerområdet till arbetsmiljökommissionenav
bl.a. visade hörselskydd användsatt ansågs mångamen av vara
opraktiska och ohygieniska jfr SOU 1990:49, bil. A och avsnitt 6.7.

Min utgångspunkt för buller i arbetsmiljön är expositionsnivåeratt
omkring 70 75 dBA bör eftersträvas i produktionslokaler och vad-

betraktaär god arbetsmiljö bullersynpunktatt för olikasom som ur
arbeten framgår nedan.typer av m.m.

dBA75 Hörselskaderisk försumbar
förslag till EG-direktivnytt
Acceptabel talkommunikation kortpå avstånd

65 70 dBA Trivsel- och komfortnivå i verkstäder och-
liknande

35 dBA Kontorsarbete och arbete fordrarannat som
koncentration

Den svenska ekonomin präglas för närvarande problem såsomstoraav
fallande produktionsnivå, hög arbetslöshet Genom högadenattm.m.
arbetslösheten till del finns inom industrisektorn finns det skälstor att

flera mindre goda arbetsmiljöer har försvunnit.anta att Uppgiften att
350 000 400 000 har svårt samtala inom industrinatt ärca personer-
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försäljningen rundfrågningbaserad antalet hörselskydd. En tillpå av
producenter och återförsäljare sådana skydd visar nedgång iav en
försäljningen 1991 och 1992 15 20 %. vill här under-åren på Jag-

det angelägna i redan planeringsstadietstryka vikten påatt taav
hänsyn till bullerfrågan och de nivåer jag angivit för god miljö.en

konjunkturen vänder och behov arbetsplatserNär uppåt ett av nya
inarbetade företagen.uppkommer, bör dessa rutiner ivara

för hörselskaderisk6.3.2 Exponeringsnivâer

ekvivalentnivå i bl.a. SverigeExponeringsvärdet 85 dBA gäller men
90 i vissa andra länder USA. speglar främst olikadBA Dettaär som

arbetsplatsernavad rimligt och intepå uppnå på ärsynsätt är attsom
enbart medicinskt betingad gräns.en

arbetsmiljöExponeringsvärden for buller i

Särskild Hänvisning Rekommenda- Rekommenderade
lagstiftning till tioner gränsvärden

Riktlinjerstandard i
lagstiftning

Hörselundersökning dBA90Belgien X X
85 dBADanmark X XX

Frankrike X 90 dBAX
85 dBATyskland X X

dBA70
55 dBA

dBAGrekland X X 90
90 dBAIrland X X

Italien X
dBALuxemburg 90

85 dBANederländerna X XX
dBA90Portugal X X

90 dBASpanien X X
dBAStorbritannien X 90X

baserad risknivá för buller EG från och med 1996Medicinskt i
förslag tillEG-kommissionen har i december 1992 beslutat ettom

exponeringCOM/560/92 minimikrav avseendedirektiv avom
for risker från fysikaliska bl.a. buller. Förslagetarbetstagare agens,
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den 31 december 1995 den tidpunkt direktivet skall haanger som
införts i medlemsländernas lagstiftning. 75 dBA läggs här fast ettsom
värde där hörselskaderisken försumbar. Nivån baseradär på ettanses
antal medicinska studier. Förslaget dock för visst måttutrymme ettger

flexibilitet antal exponeringsvärden denna tröskel-överettav genom
nivå, där åtgärder skall vidtas. Handlingsnivån för bullerbekämpning

till 80är dBA och taknivån till 90 dBA. Expositionsvärdetsatt skall
reduceras dels vistelsen i bullret minskas, delsattgenom attgenom
nivån hos bullret sänks eller kombination båda insatserna.en av
Förslagets C-vägda impulstoppvärde 140 dB.är Värt äratt notera att
nivåerna gäller oberoende personlig skyddsutrustning denav som
definieras i direktiv 89/656/EEG. Däremot saknas det enligt Kommis-
sionen för närvarande tillräckligt vetenskapligt underlag för att ange
exponeringsvärden för bl.a. störning och talinterferens liggersom
under 75 dBA. Ett arbete med i direktiv rekommenderadeatt ange
nivåer för dessa olägenheter buller har påbörjats.av

I gällande direktiv 86/188/EG skydd för arbetstagarenu motom
risker vid exponering för buller i arbetet hörselskaderiskenattanges

vid bullerexpositionnås 85 dBA bullerbekämpande åtgärdersamt att
skall vidtas ljudnivån överskrider 90 dBA.om

Huruvida de nivåerna medför kraven på bullerdämpandeattnya
åtgärder maskiner och utrustning också kommer skärpas,mot äratt
dock oklart. konsekvensI härmed borde maskindirektivets nivåer för
deklarationer bulleravgivning sänkas med 5 dBA ifr avsnitt 7.3.2.av
Förslaget i dettaär avseende opreciserat: "tekniskt eller organisatoriskt

för minska bullerexpositionen skall dåupprättasattprogram ex-
positionen överskrider 85 dBA". För klara detta värde detäratt
möjligt detpå flertalet arbetsplatser fortfarande kanatt storaman
räkna med enklare automatiseringsinsatser för begränsa operatörer-att

tid vid maskinen komplettering med ljuddämpande skärmar,samtnas
inbyggnader etc.

Genom det finns fastlagt dBA75 ekvivalentnivå denatt ärattnu
ljudnivå där hörselskaderisken försumbarär bör arbetarskyddsstyrelsen
föra in detta i sina föreskrifter redan och inte avvakta direktivetattnu
kommer omfattas EES-avtalet eller svenskt EG-medlemskap.att ettav

75 dBA ekvivalent ljudnivå skall gälla riktmärke vid ochsom ny-
ombyggnad och nyinvesteringar i maskinparken. Arbetsmiljöförbät-
tringar i övrigt i den befintliga miljön bör ske i den takt ekono-som
min tillåter. villJag också här betona lägre nivåer i enlighet medatt
vad enligt min bedömning betrakta godär arbetsmiljö förattsom som
olika arbetsplatser bör gälla vid såväl och ombyggnad i denny- som
befintliga miljön.
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6.4 Investeringar i arbetsmiljön lönsammaär

Förutseende planering lokaler förbättrar ljudnivånav
Kostnaderna för bullerbekämpning framhålls ofta väsentligtettsom
hinder för genomföra åtgärder. Sådana direkta merkostnader kanatt
ofta identifieras vid lösningar maskininbyggnader, uppsättningtypav

ljudabsorberande takbeklädnader De ofta isätts samband medetc.av
andra kostsamma omdaningar, ombyggnadersåsom eller omläggning

produktionen. finns ocksåDet tekniska hinder såsom svårigheter attav
skapa maskin- eller arbetsprocess, bygga in och skärmatyst atten av
eller det råder brist förpå ljuddämpare.att utrymme t.ex.

I god tid planerade och överenskomna insatser kan ofta samordnas
med konstruktiva lösningar eller materialanskaffningar betingassom

förändringar i företagets produktion eller allmänna verksamhet.av
Merkostnadema för bullerbekämpning blir då små.

Arbetsskador och sjukfrånvaro minskar i bättre miljöen
Den ökning i antalet arbetsskador skedde under 1980-talet harsom
medfört problem både för samhället och enskilda arbetsgivare.stora
Arbetsgivarna har blivit medvetna hur förhållandena i arbetsmiljönom
kan påverka företags kostnader för personalomsättning, överan-ett
ställning och sjukfrånvaro. På marknad med allt hårdare konkur-en

inomsåväl landet har arbetsmiljöns betydelse förutomrens som
produktivitet och konkurrenskraft blivit allt tydligare. De totalt sett
relativt blygsamma merkostnader 0,5 1,0 % investerings-helaav-
sidan väl genomtänkt bullerplanering innebär borde därförsom en
avliva bullerbekämpning dyrbar. Låt migär ävenmyten attom en ge

exempel härpå. bullerreducerandeFör insatser till sammanlagdett en
kostnad 3 milj. kr och beräknad livslängd 8 blevårcaav en av
avkastningen 23 % resultat ökad produktivitet. Ingemarsom av en
Hjälm, Verkstäderna 13, 1988.nr

6.5 Teknikutveckling i framtiden

Tystare maskiner möjlighetär en
framtidaDen tekniska utvecklingen i förEuropa skapaatt tystare

produktionsutrustning blir liksom i dag styrd EG:s maskindirek-av- -
tiv arbetsmiljödirektiv.resp.

Maskindirektivets regler bl.a. buller bygger standarderpå attom
utarbetas specificerar bullerkrav mätplats, driftsförhållanden etc.som -
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för enskilda maskintyper. Sättet redovisa emissionsvärden berörsatt-
dock inte tills vidare. finnsDet därför skäl expositionsvär-att anta att
det 85 dBA under lång framtid blir vägledande för buller påen nya
arbetsplatser, eftersom utgångsläget iockså de ledande EG-ländema

i Sverige jfr tabell pp.är sämre än
Expositionsvärdet 75 dBA ställer långtgående krav på maskin-

bullerbekämpning. Härför krävs teknik och grundläggandeny
konstruktionsförändringar. långsiktigaDet målet ändåmåste attvara
åstadkomma bästa möjliga resultat med rimliga medel, dvs. inteatt
begränsa sig till nivån 75 dBA där det tekniskt möjligt lägreär nåatt
nivåer. detta arbete maskindirektivetsI bör krav på bullerdeklarationer

vägledninggod vid valet maskiner. Högt ställda krav lågapåge en av
ljudnivåer kan driva fram tekniska lösningar bullerproblemet.pånya

dockDet osäkert EG-direktivenär kommer "drag-någonattom ge
hjälp" det gäller utvecklingennär maskiner, såtystare attav en
expositionsgräns motsvarande 75 dBA kan uppfyllas inom näraen
framtid. positivEn faktor emellertid maskindirektivets kravär på
bullerdeklaration maskiner, vilket kan bli konkurrenshöjandeettav
element bör leda till ökat bullerbekämpningsintresse hos maskin-som
tillverkarna och anpassning till 75 dBA-krav.etten

givetvisDetta har avgörande betydelse för den svenska arbets-en
miljön, dominerandeenär andel maskiner och utrustning ien av
svenskt näringsliv importeras från andra europeiska länder. Efter
intervjuer med erfarna industriakustiker, främst inom DNV In-

AB, kan bedömning möjligheternagöras nåattgemansson en grov av
bullerexpositionsstandard dBA75 huvuddelen landetspåen av ca av

arbetsplatser. Den visar tidsperiod 15 20 tordeåratt en av vara-
erforderlig. För målet med för hörselnnå riskfri arbetsmiljöatt en

arbetet påbörjas redanmåste Vidare krävs det kontinuerligtatt ettnu.
arbete med arbetsmiljöfrågorna, dvs. målmedvetet bedriven själv-
verksamhet, kommer till stånd internkontroll.nu

6.6 Internkontroll arbetsmiljönav

Sjalvverksamhet och internkontroll
Tillgång till tekniska lösningar inte garanti förär ensamt atten man
skapar arbetsplatser vid nybyggnad fabrik. Entystare ens av en annan
grundläggande orsak behovet själwerksamhetär inom företagen,av
vilken syftar till långsiktig och systematisk bullersanering påen
arbetsplatserna målsatt och systematiskt projektarbete vidresp.
nybyggnad. I sådant arbete måste olika nivåer ipåett personer
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företaget aktivt delta, dvs. beslutsfattande chefer, arbetsledning,
personalhandläggare och de anställda. Den förutsätter ochengagemang

det sker kunskapsuppbyggnad företaget ställer tillatt samt att resurser
förfogande. harDetta hittills isaknats företag.många Dessutom
saknas ofta såväl kompetens för åstadkomma effektivaattsom resurser
resultat.

Införandet i arbetsmiljölagen 1977:1160 krav på s.k. in-av
ternkontroll i företagen från den 1 juli 1991 kommer med stor
sannolikhet avhjälpa rad brister på detta område jfratt en prop.
1990/91:140, AU 22, rskr. 322.. Arbetsgivaren har härigenom fått

tydligare för arbetsmiljöfrågoma jfr AFS 1992:6ävenett ansvar
internkontroll arbetsmiljön. internkontrollen omfattar planering,av
ledning och uppföljning verksamheten för säkerställa kravenatt attav
i arbetsmiljölagen blir uppfyllda. innebärDet bl.a. riskerna ietc. att
verksamheten fortlöpande skall undersökas och åtgärdas och arbetetatt
med arbetsmiljön och den långsiktiga arbetsmiljöpolicyn skall
dokumenteras i handlingsplaner. Genom renodling rollernaen av
mellan arbetsgivarna och kontrollfunktionen ankommer det på
yrkesinspektionen övervaka internkontrollen, den s.k. systemtillsy-att

Detta kan komma uppdaga det saknas kompetens föratt attnen.
teknisk bullerbekämpning.

Bestämmelserna har varit i kraft mycket kort tid Arbetsskydds--
styrelsens föreskrifter gäller sedan den 1 januari 1993 och det är-

för tidigt få uppfattningännu hur internkontrollen kommeratt en av
påverka arbetsmiljöarbetet i allmänhet och bullerfrågorna iatt

synnerhet. På sikt kan internkontrollen tänkas leda till behövlig
förbättring självverksamheten i företagen.av

Övervakning Bullerkommissionenav
Kraven god bullermiljöpå dynamiska och ändras bl.a. till följdären

den sociala och tekniska utvecklingen. handlingsplanerDeav som
till följd bestämmelserna internkontrollupprättas och arbets-av om

givarnas för god arbetsmiljö bör innehållaäven redo-ansvar en en
görelse hur det åtgärdsinriktadeöver arbetet såvitt buller tänktäravser

hanteras för få ned bullernivåerna till de nivåer riskfriaäratt att som
för hörseln.

Jag har i avsnitt 2.4 förordat särskild bullerkommissionatt en
inrättas för följa de förslag till åtgärder jag lägger framatt upp som
i handlingsplanen liksom för initiativ till åtgärder tillgänglignäratt ta
teknik medger.så Yrkesinspektionen bör åläggas tillattm.m.
kommissionen fortlöpande redovisa resultaten företagens åtgärderav

bullersidan.på
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6.7 Hörselskydd obligatoriskt

i individuellaBåde det fallet eller totalt det uppenbart bullerska-är att
dan dyrbar. Vilka åtgärder kan då vidta för undvikaär attman
hörselnedsättning och invaliditet följdmed höga kostnader Svaretsom

givet. Med förbättrade profylaktiska insatser det möjligtär är att
förebygga bullerskadan. frågornaDe viktigaste här vad den enskildeär
individen förkan skydda sig bullerskada och vilkengöra att mot en
roll utbildare, arbetsgivare och samhället har det gällernär att
förebygga bullerskador.

Skadan utvecklas framför förstaallt under de 15 i bulleråren utan
användning hörselskydd och därefter i betydligt långsammare takt.av

framförDet alltså allt tidigt i arbetslivet förebyggande insatserär som
behöver Information till arbetsgivare arbetsledare, och dengöras.
enskilde där det inte minst viktiga framhålla bullerskadansär att
obotliga karaktär förutsättningnödvändig för minska antaletär atten
bullerskador. komplikation iEn sammanhanget det inte längreär att

möjligt enbart god arbetsmiljö förebygga hörselska-är att genom en
dor. Bullersamma fritidsaktiviteter har också betydelse. fallerDär

helt den enskilde föräldrarpå eller jfr avsnittnästan ävenansvaret
2.2.2.

Arbetarskyddsstyrelsen företog 1989år uppdrag regeringenpå av
1989-07-27 utvärdering åtgärderna inom bullerområdet fören av
arbetsmiljökommissionen jfr Arbete och hälsa, SOU 1990:49, Bilaga
A. Härvid konstaterades bl.a. hörselskydd användes iävenatt om
bullriga miljöer deansågs många både opraktiska ochav som
ohygieniska.

Hörselskydd också obekväma. vissa fallI den bullerex-är är
ponerade endast för buller under mycket kort tid och saknarutsatt
därför motivation bära hörselskydd hela arbetspasset. innebärDetatt

isolering och svårigheter samtala med arbetskamraterna, vilketatten
också försämrar användningen. Nackdelarna således uppenbaraär när
det gäller användning hörselskydd den del arbetsplatserpåav men en
låga användningsfrekvensen orsakas också okunskap vilkaav ren om
ljudnivåer han hon arbetareller Ett viktigt faktum i dessa samman-
hang skyddseffekten mycket snabbt förlorad vid slarv medär gåratt
hörselskydd. Med hänsyn till de negativa effekterna hörselskyddav
går utvecklingen lättare och bekvämare hörselskydd därmedmot som
kan användas hela tiden i buller deras dämpning lägre.någotärmen

På marknaden finns elektronisktockså aktiva nivåberoendenu nya
hörselskydd. Dessa dämpar inte ljud alls vissa till ochoch medsvaga
förstärker ljud. Vid viss nivå inträder dämpningen sedansvaga en som
ökar starkare bullret blir. verkstadI med måttlig bakgrundsnivåen
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går det alltså samtala med hörselskydden på lika bekvämtnästanatt
hörselskydd. När det kommer plötsligt buller dämpassåutansom

detta mycket effektivt.
Det kanske viktigaste problemet det gäller hörselskyddnär är

emellertid bristande motivation. Information och tillgång tillom
moderna hörselskydd med måttlig dämpning eller elektroniskt aktiva
hörselskydd kan förbättra motivationen. gällerDet också betonaatt
vikten bevara den känsliga hörseln och framhålla den glädje viattav
har hörselsinnet.av

Åtgärder minskakan risken för framtida hörselskador ärsom

ljudnivåmätningar för identifiera skadliga ljudnivåeratt
återkommande hörselmätningar för identifiera tidiga bullerska-att
dor
teknisk bullerbekämpning för reducera ljudnivåernaatt
personlig skyddsutrustning, dvs. hörselskyddsanvändning
fortlöpande information i dessa frågor.

Enligt Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter skall hörselskydd användas
Ävenexponeringen for buller överstiger gällande nivå 85 dBA.om nu

vid nivåerna 8075 dBA rekommenderar styrelsen hörselskyddatt-
används. hörselskadaEn kan uppträda vid lägre nivåer ned tilläven
75 dBA, då den försumbar.anses

attitydEn ändrad till bullerskador i allmänhet och användningen av
hörselskydd i synnerhet nödvändighet för minskaär antaletatten
hörselskador i arbetslivet. i dagDet inte ifrågasätterär någon som
hjälmtvånget byggarbetsplatser. Likapå självklart borde det attvara
använda hörselskydd.

förAnsvaret användningen hörselskydd delat. dockär Det inteärav
möjligt för arbetsledare alltid övervaka den enskilde arbets-atten

för kontrollera efterlevnaden bestämmelsernatagaren att av om
hörselskydd. Ett åvilar också den enskilde arbetstagaren.stort ansvar
Tankar förtshar fram särskild lagpå förbjuder arbets-att en som

arbeta i bullerskadlig miljö använda hörselskydd.tagaren att utanen
Detta jag inte framkomlig med hänsynn till redanvägser som en
befintliga bestämmelser i arbetsmiljölagen.
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6.8 Mätmetoden för buller bör förtydligas

realiseraMöjligheterna bullerexposition 75 dBA, måsteatt en av
baseras kombinationpå en av

bullerbekämpning ändringar produktionsmaskiner ochgenom av
processer
låg bakgrundsnivå, dvs. lokal- och processventilation,tyst tysta
transporter etc.
minskad expositionstid automatisering, styrning frångenom
kontrollrum etc.

När det gäller arbetsuppgifter i utsträckning knutna tillärstorsom
fasta arbetsplatser bullerexpositionen lättär definiera och beroratt av
uppträdande ljudnivåer och vistelsetid i ljudnivå.resp.

Många andra arbetsuppgifter innebär emellertid personalenatt
ambulerar mellan olika platser där bullernivån kan variera kraftigt.
Typexemplet den personalgruppenär underhållspersonal. Denstora
tillbringar ofta arbetsdagen mycket produktionsmaskiner,nära men
också i med bullrande fläktar, kyl- och luftkompressorerseparata rum

vilket hittills sällan beaktats bullersynpunkt eftersom deetc., ur senare
betraktas "obemannade".rummen som

Undersökningar visar underhållspersonal för högautsättsatt
bullerdoser. Källa: Undersökning bullerbelastning för under-av
hållspersonal inom olika industrigrenar 1988. Arbetsmiljöfonden,
projekt 85-0773 utfört DNV Ingemansson AB.av

finnsDet andraäven personalgrupper med problem,samma
exempelvis servitriser dansrestaurangerpå sig mellanrörsom
kökslokaler med hög ljudnivå och danslokal med ofta hörselskadlig
nivå, lärare i yrkesskolor med exempelvis olika snickerimas-typer av
kiner m.fl. I dessa fall måste rikta insatser också motman mera
"perifer" utrustning och utforma kylmaskinrum, köks-tystare tystare
och diskutrustning, bygga snickerimaskiner etc.

Mätning bullerexpositionenav
givetvis viktigtDet kravet högsta bullerexpositionsvärdeär på inteatt

skall tolkas maximaltsåsom tillåten ljudnivå 1 från maskinytameter
vid arbetsplatsen. Det misstagär regelmässigt sker i företagenett som
i dag vid kartläggning arbetsplatsbullret.av

Konsekvensen kan bullerexpositionen övervärderas,attvara om
maskinoperatörer ofta befinner sig avstånd ellerstörre om
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expositionstiden kort, eller undervärderas, maskinoperatörenär om
ofta har huvudet mycket maskinen.nära

verkliga bullerexpositionen för arbetsdagDen den bullerdosären
träffar hörselgång under tid. Mätningsom personens samma av

bullerexpositionen sådanmåste ske med metodik detta flir-atten
hållande beaktas i möjliga utsträckning.största

Vanligtvis bullerdosmätning personburen dosimetermed denär mest
tillförlitliga felriskermetoden denna också inrymmeräven om som

ljudet mikrofonen skärmas törsökspersonensnårt.ex. att som av
kropp.

skillnader i resultat kan vid användning olikaDe uppståsom av
Buller-Livsmätmetoder belyses nedanstående exempel 1/1990av ur nr

"Aktivt Arbetsmiljöarbete". anläggningslayouten nedanPå har
medelljudnivåer, imarkerats de dBA, mätpunkternauppmättessom

bullerdosvärdena, dBA i de fasta mätpunktema.samt
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Layoutöverpacknings/Iallen.
Uppmällaljudnivån:
Q nzzdz/ljudniwiidBA.anger
C ekvivalenlljudnivådBAiaxlaanger punknr.
Figurerna operatörerna.:medeldosdBAanger J:
tabell ovan.
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6.9 Ekonomiska förstyrmedel bättre ljudmiljöen

Bullerexpositionen sker i dag i många sammanhang svåraär attsom
påverka för arbetsgivare. Det därför inte alltid entydigtär atten en
hörselskada hänföra till arbetslivet. Som jagär redovisat i avsnittatt
2.2.2. visade norsk undersökning vid mönstringen tillmänen av unga
den allmänna värnplikten 35 % dem hade hörselnedsättning,att av en
således redan före arbetslivet. Besök på diskotek och rockkonserter
liksom flitig användning bärspelare moderna aktiviteterären av som
kan ha bidragit till denna utveckling. Bullriga leksaker skadar inte
endast barnen kan också skada föräldrar och andra. Fritids-utan
aktiviteternas verktyg uppfyller inte heller krav bullerredo-påsamma
visning yrkesverktyg och kan därför bidra till hörselskada.som en

bakgrundMot härav och finnsdet brister det gällernäratt an-
vändning hörselskydd och skyddseffekten uteblir kan ifrågasät-av man

inte ersättningen för hörselskada från arbetsskadeförsäkringenta om
bör kunna upphöra.

Skadan utvecklas framför allt under de första 15 i buller,åren
hörselskydd inte används och därefter i betydligt långsammareom

takt. därförDet inte rimligtär omedelbart upphöra med dennaatt
ersättning viss övergångstid kan behövas. kanDet också bliutan en

arbetsgivarnasså saknar incitament till förbättra bullermiljönatt ett att
i sina företag minskar avgiften till arbetsskadeförsäkringen i dennaom
del upphörde Detta intetvärt. önskvärd utveckling.är en

Arbetsmiljökommissionen uppmärksammade i sitt arbete frågan om
ekonomiska förstyrmedel åstadkomma bl.a. arbetsmiljöförbättring-att

kommissionensI betänkande Arbete och hälsa SOU 1990:49ar.
presenterades förslag differentiera arbetsgivaravgifterna i s.k.ett att en
arbetslivsavgift. Med hänsyn bl.a. till den praktiska hanteringen av en
sådan avgift avstod regeringen från lägga fram förslag i frågan.att

För del jag differentierad arbetsgivaravgiftattegen anser en som
styrmedel för bättre arbetsmiljöer lämplig underär övergångstid tillen
dess bullerexpositionen i företagen når ned till 75 dBA elleratt
därunder.

Krisöverenskommelsen i september 1992 mellan regeringen och
företrädare för Socialdemokraterna har bl.a. lett till beredningatt en
S l993:mm tillsattshar för lämna förslag till ordning föratt en ny

lagfästa försäkringsersättningar vid sjukdom och arbetsskada.att
Enligt direktiven Dir. 1993:44 skall beredningen lägga fram
alternativa förslag. Ifråga arbetsskadeförsäkringen gäller härvidom
utgångspunkten denna i sin helhet skall bekostas arbetsgivarna.att av

Utan föregripa beredningens arbete vill jag understryka värdetatt
förbättrad arbetsmiljö återspeglas i den premie arbets-attav en en
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givare har erlägga. Konstruktionen sådan premie bör enligtatt av en
min mening tillknuten olika arbetsmiljöproblem för sig förvara var

härav skall kunna utläsa effekten gjorda insatser.att man av
Förutom de fördelar i form förbättrad produktivitet ochav

konkurrenskraft jag pekat i det föregåendepå det gällernärsom
investeringar i bättre arbetsmiljö ekonomiska styrmedelen ger
möjligheten direkt via försäkringspremien avläsa de ekonomiskaatt
fördelarna bra arbetsmiljö.av en
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konkurrensmedelTystnad7 som

förslag sammanfattningbedömningar och iMina

viktigare för företagensproduktutveckling blir alltMiljöanpassad
internatio-såväl den inhemskamöjligheter konkurreraatt som

stärka svensk industrisprodukter kannella marknaden. Tystare
konkurrenskraft.

från svensk sidaframöver åstadkommaupprätthålla ochAtt även
med-såvitt buller förutsättergodtagbara förhållanden enavser

standardiserings-internationellam.fl. i detverkan med experter
till förfogande föroch ställsoch kompetensarbetet att resurser

ansvariga myndigheter.
EG:sprodukter till följdbullerredovisning påKrav på av

möjligt införadirektiv bör detmaskindirektiv m.fl. göra att
bulleremissionstyrmedel för produkter harekonomiska ensom

särskild ordningbör utredas iviss nivå. Dettaöverstiger ensom
kraft.EES-avtalet iträttnär

upphov tillutformade de kanfår inteLeksaker så att gevara
standardiseringsarbetet såvittpågåendeSkulle dethörselskador.

i förhållande tillresultera i sådan riskfrån leksakerbuller enavser
böri arbetsmiljön,gälla för bullernivåer föreslåsde ettsom

fyrverkeripjäser övervägas.saluförbud för leksaker, m.m.
tillägg ifå bemyndigandebörKommuner ettatt genom

generella före-1983:616, meddelahälsoskyddsförordningen
kväller och helgerförbud underinnebärskrifter mot attsom

trädgårdsredskap.miljömärkta motordrivnaandraanvända än
anvisningar härom.utfärdaSocialstyrelsen bör närmare

maskin ellermiljömärke införs för densärskiltEtt apparat som
vali derasupplysa konsumenternasärskilt förär tyst att av

och leverantörertillverkare, importöreröka trycketprodukt och på
produkter.utveckla tystareatt

förändra situationenförmiljöundervisningen i skolan ochI att
dessbuller ochinom industrin krävsbullerproblemenvad gäller att

i skolansundervisningen i såväl förskolaieffekter tas somupp
ökadutbildningen.arbetsplatsanpassade Enialla stadier och den

kunskapbidra tilltidigt i livet, kanframför alltutbildning, att om
genomslag hos allmänheten.fåreffekterbuller och dess störreett
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7.1 Tystare produkter kan stärka svensk industris
konkurrenskraft

Att miljöanpassad produktutveckling blir allt viktigare för företagens
möjligheter konkurrera såväl den inhemskapå internationellaatt som
marknaden blir allt tydligt. Världsmarknaden för ochmer varor
tjänster för miljöskydd mycketär expansiv och öka frånväntas 200
miljarder dollar 1990år med 50 % till år 2000 källa: OECD.runt

I och med miljöproblemen det decennietatt ändrat karaktärsenaste
från produktutsläpp från industrier och energianläggningar till diffusa
utsläpp knutna tillär människors rörlighet, livscykel ochsom varors
de areella näringarnas rationalisering och produktionskrav framstår
miljöhänsyn i produktionsprocesser och produkter allt viktigare.som
FN-konferensen miljö- och utveckling UNCED i Rio i juni 1992om
lade fast målet hållbar utveckling. Riksdagen har i juni 1993,om en
bl.a. följd denna konferens, beslutat riktlinjer försom en av om en
kretsloppsanpassad samhällsutveckling jfr 1992/93:180, JoUprop.
14, rskr. 344.

Till skillnad från del de miljöfarliga och miljöförstörandestoren av
varubundna ämnen sprids i vår via produktion, distribution,natursom
nyttjande och deposition har buller här inte än marginellannat
återverkning. Trots buller inte uppfattas livshotandeatt på sättsamma

andra miljöstömingar betyder det mycket för vår hälsa och försom
möjligheten till god livskvalitet.en

Fortfarande gäller maskiner bullrar för mycket bådeatt på våra
arbetsplatser, i utemiljön och i hemmet, bl.a. de hushållsapparater vi
använder. Som framgått i det föregående har vi i dag på flera olika
områden riktlinjer och riktvärden för buller. konsumentområdetPå
finns kvalitetsbedömningar produkts bulleravgivning mellan 1av en -

där siffran 5 ljudkvalitetgod och ljudnivåmotsvararanger en en
under 53 dBA. Däremot kan konsumenten inte produktensav
egenskapsredovisning utläsa hur mycket den i jämförelseärtystare
med andra motsvarande produkter med betyg 5. Avståndet mellan
konsument och producent bullrande produkter ocksåär långt.av
Konsumenten ofta inte bullerproblemen kan lösas tillvet måttligatt en
eller ingen kostnad alls. Ibland konsumentenär inte medveten om
bullrets skadliga effekter fallet medär många hobbymaskiner ochsom
leksaker. En ökad medvetenhet härom och tydligare konsumentupp-en
lysning behövs för rikta uppmärksamheten bullerproblemet.påatt I
takt med kunskapen ökar bör bullrande produkteratt därmed bli
svårsålda även andra prestanda goda.ärom

Till följd internationellavåra åtaganden, främst EES-av genom
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nödvändigtblidetEG-medlemskap, kommeroch ansökanavtalet, om
skallsvenska företagförblirindustriproduktersvenska atttystareatt

ljudnivåför lågvärldsmarknaden. Intressetkonkurrera påkunna en
ökar påanvänds i hemmet,främst sådanaprodukter,olikahos som

EG finnsFrankrike. InomUSA ochibl.a. Japan,marknader,många
jag återkommerbullerproduktinformationdirektivrad somomomen

följande.till i det
internationellasig i denhävdahar velatSvenska företag som

huvudsakligahar sinnischtänkande ochharkonkurrensen anammat ett
Dit hörnischer.produktområdensmalamycketinomverksamhet

ochsnabbtåginte minst våraflygplan, tåglastbilar,bl.a. nya --
marknadsandelarbetydandeföretag harhushållsmaskiner. Dessa

konkurrenskraftmarknadssegment,inom sinavärlden över menresp.
kontinuerligaskapasnedärvt någotgivet elleringetär utan genomsom

ochinvesteringaromfattandekräverfaktorerSpeciellasatsningar. som
utbildningspecialiseradavancerad ochimiterasvåraär t.ex.att --

konkurrenskraftigaEftersomkonkurrensfördelar.beståendeskapar mer
ochkontinuerligakrävs ocksåtillstånd,statiskaintepositioner är

upptäckaförstFörmåganförbättringar.ochinnovationersnabba att
konkurrensen.hårdnandealltmerviktig i denutvecklingsmöjligheter är

iåterkommerkonkurrensmedel. JagsådantkanTystnaden ettvara
kompetentabehovindustrinstill hurförslagmedkapitel 12 av

marknadensförframtiden mötatillgodoses iskall kunnaakustiker att
ljudegenskaperGoda ärljudegenskaper.med godaprodukterkrav på

kan bliochprodukterdessaför flerakonkurrensmedelsådantett av
för fler.det

akustikområdet behövsStandardiseringen inom7.2

standardiseringenBuller inom
frivilligi teorin3.5.2 gälleri avsnittredogjort forjag harSom
mycketpraktikenfår idestandardeuropeiskfortillämpning enmen

mandate-iuppfyller kravenproduktdenställningstark att somgenom
Akustikom-EG-direktiven.uppfylla kravenstandard förutsesrad

härvidspelarSEKKommissionenElektriskaSvenskainområdet en
beaktad ibulleraspektenframtiden fåiroll forbetydelsefull ävenatt

standardiseringen.
1950-taletbedrivs sedanbulleravseendemedStandardisering

inriktninghuvudsaklig påISO medinom

akustiska begreppgrundläggande-
mätmetoder-
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bedömning bullerav-
bedömning risk för hörselskadorav-
byggnadsakustik inkl. härför avsedda mätmetoder-
bullerreducerande åtgärder.-

Standardiseringsarbetet inom områdena akustik och vibrationer bedrivs
fir närvarande i 8 huvudkommittéer inom ISO, IEC och CEN.
Arbetet omfattar 230 projekt. Det tekniska arbetetrunt bedrivs
fortfarande inom ISO och IEC. Den tekniska kommittén inom CEN

för överföring det globala standardiseringsarbetet tillansvarar ENav
och ENV-standarder.

Akustikomrddet inom standardiseringen hotas nedläggningav
Standardiseringskommissionen i Sverige SIS tillsammans medsvarar
nio fackorgan för olika delar det nationella standardiseringsarbetet.av
Standardiseringsorganisationerna år 1991 200 milj. kr,omsattesom ca
finansierar sin verksamhet försäljning standarder ochgenom av
handböcker, bidrag från näringslivet och vissa myndighetergenom

statligt bidrag, 50samt %ett utgör vad näringslivet,genom som av
kommuner, landsting, affärsverk myndigheter med uppdrags-samt
finansierad verksamhet betalar i direkta bidrag till standardiserings-
organisationerna. Det finns i dag oroande uppgifter SEKattom avser

lägga ned akustikområdet i brist finansiering.att på Detta förhållande
Äveninte uniktär för Sverige. i andra länder brottas medman samma

problem det gällernär den tvärtekniska metodstandardiseringen.
En uppsplittring det svenska standardiseringsarbetet på akustik-av

området på eller fyra fackorgan med flertre handläggareän för de
olika delfrågorna skulle bli förödande för både teknikområdet och för

Jag understryker i kapitel 12experterna. behovet utvecklaattav
området ljud och vibrationer sammanhållen, självständigsom en
disciplin.

En samlad kompetens i fungerande kommittéarbete kan däremotett
bistå och vägleda den svenska industrin och den nationella pro-
duktstandardiseringen i såväl det regionala västeuropeiska detsom
internationella arbetet.

Samhället kan till detatt styra hargenom resurserna organ som
huvudansvaret för akustikarbetet verka för kompetensen bibehålls,att

personkontakterna upprätthålls,att effektiviteten ökar ochatt att
tillgängliga utnyttjats rationellt.resurser
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Oberoende och myndigheter krävs standardiseringsarbetetiexperter
Att upprätthålla och framöver åstadkomma frånäven svensk synpunkt
godtagbara förhållanden såvitt buller förutsätter medverkanavser en
med kompetenta i standardiseringen. Förutom hos vissaexperter
företag inom tillverkningsindustrin finns kompetent akustisk expertis
hos universitet och högskolor hos konsulter. För målmedvetensamt en
fortsatt medverkan i den regelskapande verksamheten inom de
internationella standardiseringsorganen det nödvändigtär såvälatt
myndigheter vissa institutioner vid svenska universitet ochsom
högskolor tilldelas för medverkan i internationell, regionalresurser
och svensk standardisering med avseende buller.på Risken finns

standardiseringen uteslutande kommer arbetas framatt attannars av
branschföreträdare, kanske inte i utsträckningsom samma som
myndigheter den enskildes hälsa.värnar Jag vill exempelom som
nämnda standardiseringen såvitt motorsågaratt avser anger en
bullernivå innebär samtliga producenter härav uppfyller dettaattsom
krav. sig självtDet till produktersäger väg inte äratt tystareen

frånbetjänad vi svensk sida uteblir från detta viktiga arbete.attav
Ansvariga svenska myndigheter bör upprätthålla kompetens och

för fortsatt medverkan i standardiseringen, framför allt denresurser en
del standardiseringen inte direkt knuten till produktersärav som

frågaegenskaper. I produkter inkl. produkters bulleregenskaperom
kan förväntas fortsatt stark vilja från tillverkningsindustrin atten
medverka i detta arbete. Eftersom det för många produkter saknas
svenska tillverkare och därmed naturlig medverkan i standardise-en
ringen framstår det nödvändigt samhälleliga kanattsom resurser
ställas till förfogande i standardiseringen vad gäller buller.

standardiseringen miljöområdetinom
Naturvårdsverket har efter riksdagens riktlinjerna förbeslut detom
fortsatta arbetet med kretsloppsanpassad samhällsutveckling fått ien
uppdrag utreda hur den ökade omfattningen standardiseringenatt av
inom miljöområdet i kombination med standardiseringens irollnya
Europa skall kunna användas i kretsloppssyfte. I detta utredningsarbete
kommer knappast buller ingå.att
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7.3 EES-avtalet tvingar fram "bullermärkning"

7.3.1 EES-avtalet påskärper kraven bullerredovisning

Det svenska näringslivets höga internationaliseringsgrad har sedan
länge nödvändiggjort successiv anpassning det svenska regelver-en av
ket bl.a. varuområdet till förhållandenapå i omvärlden och i synnerhet
till dem gäller i Norden och övriga Västeuropa. Vid tillexportsom
olika länder kan emellertid tillverkarna tvingas olika versionergöra av

produkt till följd enskilda länder i sina tekniskaattsamma av
ñreskrifter ställer olika krav beskaffenhetpå eller i frågavarors om
provning och kontroll. Eftersom EG:s princip fritt varuutbyteettom
bygger enhetlighetpå råder detta område innehållerpå EES-avtaletatt
bestämmelser syftar till eliminera sådana hinder. På bullerom-attsom
rådet innebär det skärpning i flera avseenden i förhållande tillen
hittillsvarande regler. Det gäller såväl inom arbetsmiljö- och konsu-
mentområdena handeln med byggprodukter m.fl.som

Huvuddelen sekundärlagstiftningen konsumentområdetpå utgörsav
direktiv. Förordningar saknas helt. finnsDärutöver rekom-någraav

mendationer. Sekundärlagstiftningen konsumentområdetpå om pro-
duktsäkerhet omfattar dels det generella direktivet härom 92/59/EEG
och inte ingår i EES-avtalet, dels direktiv farliga livsmedelsi-som om
mitationer, leksakers säkerhet, buller från gräsklippare och hus-
hållsmaskiner. Hit hör också direktiv personlig skyddsutrust-ett om
ning maskindirektivet 89/392/EEG till de delar de sådansamt avser
utrustning eller sådana maskiner används i privatlivet.som

Det viktigt syfte med det europeiskaär samarbets-ett gemensamma
området vi skapar vi får tillgång till marknad,att storsom nu en men
det minst lika viktigt den marknadenär för konkur-öppnasatt egna

helt fjärdedelar kommerpå Tre vår import frånsätt.ett nyttrens av
Europa. Avreglering och produkterspå grund-en gemensam syn
prestanda underlättar. En konkurrenslagstiftning garanterargemensam
den fria konkurrensen fria kapital och tjänster skapar. Visom varor,
bör denna utveckling. också viktigt vi SverigeDet iär attgynna

den frihet vi har själva välja leverantörervärnar våra ochatt attom
välja efterprodukt pris och kvalitet.



konkurrensmedelTystnad1993:65sou som

maskindirektiv7.3.2 EG:s

kräver redovisad bulleravgivningMaskindirektivet
maskindirektivet produkt-6.2 det s.k.Som framgår i avsnitt är ett

rörlighet förunder principen fri Fråndirektiv faller varor.omsom
förutsättningdirektivets bestämmelser underjanuari 1994 skallden 1

i Sverige. Direktiveti kraft gällaEES-avtalet då ärträtt ävenatt
ochanvänds i arbetslivet sådanatillämpligt både maskinerpå somsom
arbetslivet hardel det produkter inomanvänds privat. denI rör

ändring i arbets-till svenskbestämmelserna överförts rätt genom en
framfördock redan börjat tillämpas,Bestämmelserna harmiljölagen.

9l991/92:170 del bil.jfr III,det gällerallt när exportvaror prop.
däremot inte1992/93:18. gäller1992/93:EU del rskr. Detbet.
till sådannyttjas privat. förslagprodukter Ettför rad även ensomen

konsumentområdetkonsumentområdet, Maskineranpassning påpå -
1993:31 remissbe-EES-avtalet DsEG-anpassning till följd aven

handlas för närvarande.
häravyrkesmässig användning och deprodukter för ävenAlla som

med bullemivåer.skall bl.a. märktaanvänds för privat bruk vara
bulleremissionredovisa maskinsMaskintillverkaren skall attgenomen

ljudnivånoperatörsplatsekvivalenta ljudnivån L påden omange
följande70 dBA enligtunderstiger gränsvärdetöverstiger resp.

70 dBA skall dettaLeq anges
70 dBA skall värdetLeq z anges

ljudeffektnivånskall85 dBALeq äveng anges.

standarderbygger också påMaskindirektivets regler buller attom
driftsförhållandenmätplats,specificerat bullerkravutarbetas etc.som -

maskinerbullerdeklaration kanmaskintyper. Kravet påför enskilda av
förtill ökat intresseoch ledabli konkurrenshöjande element attettett

flerafinnshos tillverkarna. Det vägarutveckla maskiner atttystare
hörselnför fram till förutveckling, bl.a. nåfram sådandriva att enen

fritid.riskfri arbetsmiljö och

upphandlingmaskiner vidKrav pá tystare
"ljudgaranti".maskiner med Isig upphandlaföretagMånga säger

i köpekontrak-garantin inte inskrivensig oftapraktiken visar det äratt
ljudspecifikation. Följderna blirtill regelrättoch inte knuten någontet

ochför ljudnivådetta har högmaskineni allmänhet trotsatt en
efterhandsåtgärder. Enskall bekostai tvistresulterar somen om vem

ljuddiskussioner medinnehållermaskinupphandlingvälplanerad som

243



Tystnad konkurrensmedelsom sou 1993:65

leverantörer före kontraktskrivning, genomarbetade specifikationer och
enhetlig ljudkontrollmetodik erfarenhetsmässigt bra lösningar medger
hänsyn till maskinfunktion, maskinpassning och underhåll samt
ljuddämpning. Detta krav förstärks jag i avsnitt 3.4 föreslårattgenom

framtida i avtal ställda garantier skall innefattaatt alla toleranser.
Kostnaderna för erhålla låg ljudnivå kan med dettaatt upphand-en

lingsförfarande vanligen inte identifieras, dvs. offertpriset från
leverantören bedöms inte högre det förväntasän förvara som en
bullrigare maskin. Samtidigt borde den märkning maskiner blirav som
följden maskindirektivet träder i kraft för denatt svenska markna-av
den den januari1 1994 driva på utvecklingen och efterfrågan på

maskiner.tystare

Ekonomiska styrmedel till maskinervag tystareen
Valet styrmedel måste givetvis alltid medgöras utgångspunkt iav
miljöproblemets karaktär och det mål vill uppnå. Den framtidaman
tekniska utvecklingen för skapa maskiner och produktionsut-att tystare
rustning blir liksom i dag styrd maskindirektivet arbets-av resp.- -
miljödirektivet. Våra produktval inte heller alltidär rationella. En
producent tillverkar produkt med i övrigttystaresom en men samma
prestanda kan priset blir för högt inte finnasom en annan om
avsättning för den på marknaden, därför den inte efterfrågasatt av
konsumenterna.

Ett stimulerasätt övergången till maskiner kanatt tystare attvara
införa ekonomiska styrmedel på maskiner har bulleremissionsom en

överstiger viss nivå. harDet inte varit möjligt inomsom en att ramen
för utredningen utarbeta förslag till hur detta skulle kunna utformasett
med hänsyn till dels redovisningen buller längeså inteatt ännu ärav
allmänt förekommande, dels det finns mycket antalatt ett stort
maskiner marknaden,på måste gås igenom. Jag föreslår därförsom

särskild utredning tillsätts för undersökaatt och i vilkenen att om
utsträckning ekonomiska styrmedel skall kunna utnyttjas för drivaatt
fram maskiner. En god vägledning i detta arbete börtystare denvara
obligatoriska bullermärkning på produkter bli följden EES-som av
avtalet liksom EG-kommissionens förslag COM /560/92 till buller-
nivåer på arbetsplatser jfr avsnitt 6.3.2.även villJag också i detta
sammanhang erinra förslaget utvidga direktivet 83/ 189/EEGattom

notifiering bestämmelser kan innebära tekniska handelshin-om av som
der till omfatta ekonomiskaäven styrmedel jfr avsnittatt 3.2.3.
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7.3.3 Byggprodukter

promemorianjag avgivit remissvar påutredningsarbetet harUnder
1992:65 innebärDstill byggproduktlagFörslag en an-somen

byggproduktdirektivtill EG:ssvenska lagstiftningenpassning denav
1992/93:55, rskr. 154.BoU89/106/EEG. Jfr även prop.

förinnehåller bestämmelser1992:1535Byggproduktlagen
infogas varaktigt i byggnaderförprodukter tillverkats attsom

ellerden färdiga byggnadenväsentliga krav hosmotsvarande EG:s sex
anläggningen som

stabilitetmotståndsförmåga ochmekanisk
.

brandskydd
.

miljöhygien, hälsa och
.

användningsäkerhet vid
.

bullerskydd
.

energi och värme.
.

ju,köksinstallationer. ingårfråga Desärställning iSverige intar omen
integreradei Europa,från förhållandenatill skillnad resten av som

jfr 2 kap..delar byggnad JBav en
standardise-omfattandedirektivet förutsätterTillämpningen ettav

harmoni-EES-området kommerinnebär inom helaringsarbete attsom
arbetar drygtnärvarandebyggprodukter gälla. Förserade krav på att

underkommittéer ochmed 50 äntekniska kommittéer100 över mer
för000 olikamed drygt 2inom CEN ämnen500 arbetsgrupper

Boverket pågårbyggproduktdirektivets Inomstandarder inom ettram.
till EG:sanpassadebyggnadsreglerutformaarbete med att nya

underhandssynpunkter ochbådedär jag har deltagitregelverk, genom
ljudklassningjag bl.a.kapitel 8 föreslårdnr 2/93.remissvar I aven

bostäder.minska bullret ilägenheter för att
utredningen Msekretariatet förmedGenom överläggningar

bygglagenplan- ochbestämmelser ivissa1992:03 för översyn aven
från låtaPBLutredningenjag erfarit övervägerPBL har attatt

väsentligafinns EG:skrav därbestämmelserna de utöver sexsomom
buller ökarlågtFunktionskravbyggproduktlagen.krav ingå i som

godabullersynpunktväljaproducenternadärigenom trycket på att ur
teknikutvecklingen.lösningar ochtekniska gynnar
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7.3.4 Hushållsmaskiner

Bland sådana produkter där det kostnadseffektivt angripaattanses
bullret vid källan ingår antal produkter för konsument-storten
marknaden. Med hänsyn till den mängd i dag finns iapparater ettsom
välutrustat hem kommer konsumenterna bli alltmer uppmärksammaatt
på värdet låga ljudnivåer. För konsumenterna möjlighetattav ge en

välja tystgående hushållsartiklar detatt är nödvändigt bullerav-att
givningen redovisas lämpligtpå och lättförståeligt Lagenett sätt.
1992:1232 märkning hushållsapparater är anpassning tillom av en
EG:s direktiv 86/594/EEG luftburet buller från hushållsapparaterom
och föröppnar sådan märkning. Detta dock endasten garanterar att

bullernivå redovisas jag tidigareapparatsen nämntmen anger som
inte hur mycket den i förhållandeär till andratystare motsvarande

med betyg. Jag återkommerapparater med förslag till hur dettasamma
skall kunna ske i avsnitt 7.7.

7.3.5 Personlig skyddsutrustning

Jag har i avsnitt 2.2.2 påtalat vikten vi fritidenäven på skyddarattav
hörselvår vid olika aktiviteter. Sådan skyddsutrustning isom

allmänhet används för privat bruk har hittills inte varit underkastad
säkerhetskrav eller kontrollförfaranden. Genom maskindirektivet skall
alla maskinella anordningar för yrkesmässig användning bl.a. vara
märkta med bullernivåer. Det gäller däremot inte rad produkteren

nyttjas privat.som
EGzs direktiv 89/686/EEG personlig skyddsutrustning ärom

däremot tillämpligt bådepå sådan utrustning används i arbetslivetsom
och för enskilt bruk. Jag här endast frågor hängertar upp som

med den personliga skyddsutrustningen på konsumentom-samman
rådet.

Jag har i mitt remissvar denöver departementspromemoria Ds
1992:64 ligger till grund för EG-anpassningen detpå härsom
området understrukit vikten konsumenterna informationattav ges om
ljuddämpning och grad bekvämlighet det gällernär den personligaav
skyddsutrustningen vid fritidsaktiviteter jfr även 1992/93: 112,prop.
bet. 1992/93:LU 19, rskr. 1992/931127.

Ikraftträdandet lagen 1992:1326 personlig skyddsutrustningav om
har överlåtits till regeringen, vilket i praktiken innebär när EES-ett
avtal föreligger. Tidpunkten härför ovissär ochännu enligt min
mening bör därför lagen i tillämpningsättas dröjsmål med hänsynutan
till området i dag oreglerat.äratt
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från leksakerBuller7.4

hörselskadliga leksakersaluföringFörbud mot av
leksakerantal på2.2.3 finns deti avsnittSom jag har nämnt ett stort

ochhörselskada hos barnicke reparabelkan orsakamarknaden som en
Ljudnivåmätningar hartillräcklig.ljudimpuls kanendadär varaen

ljudnivåer,kraftigt buller med högavisat många t.ex.ettatt avger
leksaker också de harför dessaKarakteristiskt ärpipleksaker. att ett

behagligaharrunda, snälla djur ochutseende", de liknar"förrädiskt
alstrarmed ljudgivareofta förseddapastellfárger. mycketDe är som

kontinuerligt ljud ärdeni diskanten. Det är typton somavrenen
100 dBAtillljudnivåerna kan uppgåoch överskadligt för öratmest

ochknallpulver, blufftändareleksakervid Andraörat. t.ex.som
172 178 dB vidimpulstoppsljudnivåer örat.påknalltuggummi ger -

i sammanhanghänsyn till detta ärviktig faktorYtterligare att taen
detförnuftigt eller påanvändsofta inte på sättleksakerna ettatt ens

vadräkna medställettillverkarna I måstesätt avsett. sommansom
använder leksakerna påbarnenfall", dvs.händakan värsta ettatt

oundvikligt barnmening detEnligt minoch farligt ärvårdslöst sätt. att
knallpul-används tillsammans medmed leksaker,leker t.ex.somsom
eller helt20 30leksakenleken håller änofta under närmare cmver -

uppkommaakustisk olyckshändelsefall akutsådana kanInära örat. en
december 1992livet. Ihörselnedsättning förbeståendemed resten av

säljförbudinterimistisktMarknadsdomstolenutfärdade motett
talanangivet slag påblufftändareknalltuggummi och avnyssav

Konsumentverket.
AFS 1992:10 medförfattningssamlingArbetarskyddsstyrelsens

överskridaimpulstoppvärdet inte fårbullerföreskrifter attangerom
fysiska bibehållerdirektivEG:s förslag till140 dBC. agenterom

i principimpulser och fårför enstakavärde gällerdenna nivå. Detta
knallpulver-vissa30 kanavståndaldrig överskridas. På ett avav cm

Statens provningsan-utfördaenligt mätningarbanden 147 dB avge
impulstopp-beräknadeblir denavfyrasstalt. Skulle skotten nära örat

skall fåintesig självt barn20 högre. Detinemot dBnivån säger att
känslighetsärskilt barnsbullernivåerför högre änutsättas somvuxna,

länge okänd.ljud såför starka ärännu
lagstiftningen följerEG-anpassning den svenskaGenom den somav

leksakers88/378/EEGdirektivingår bl.a.EES-avtalet ett omav
lagbeslutatanledning häravRiksdagen har medsäkerhet. om en

bet.1992/93:11,säkerhet jfrleksakers1992:1327 prop.om
i kraft den dag126. träder1992/93: Lagen1992/93:LU 18, rskr. som

säkerhetskrav dockväsentligaDirektivets ärregeringen bestämmer.
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inte heltäckande. Risken för bullerskador omfattas inte. För närvaran-
de det denär svenska produktsäkerhetslagen 1988:1604 som ger
Konsumentverket och konsumentombudsmannen ingriparätt att mot
farliga leksaker.

Internationell utblick
basenPå kunskapsläget, vad gäller leksaker, har medav en grupp

från konsumentorganisationer i flerarepresentanter europeiska länder
föreslagit det för impulsleksakeratt sätts gränsvärde på 140 dBCett
peak och för leksaker kontinuerligt ljud övre gränsvärdesom ettavger

80 dBA,på i båda fallen 2,5 från produkten. Jag värdet 140cm anser
dBC något högt i första nå ned till dennaatt nivåett steg påmen
säkerhetsavståndet 2,5 framsteg.är ettcm

Infonnationsbehovet det gäller farliga leksakernärston
En synpunkt på ljud från leksaker deär ofta primitivaär ochatt
ointressanta, förutom de farliga.är Det borde ocksåatt betydligtvara
bättre ha musikaliskt ljudatt ett i leksakernasammansatt svagt än en
högfrekvent enformigt pipande frågaI impulsleksakema detton. ärom
speciellt farligt föräldrar sig kunna bedömaatt risken med hjälptror

örat. Det mycketär viktigt betona det alltidnästanav att äratt
omöjligt skadlighetenavgöra hos ljudet eller bedömaatt ljudnivån för
ljud den korta varaktighet det sigrör detnär gäller krutav t.ex.om

exploderar. Ju kortare varaktighet merdesto tenderarsom attman
underskatta nivåns skadliga effekt. Denna information måste på ett
mycket tydligt bibringassätt barn, lärare och föräldrar. Jag åter-
kommer i avsnitt 7.8 med förslag till olika utbildningsinsatser.

Standardisering buller från leksakerav
Jag har tidigare erinrat principen fria rörlighet inomom om varors
EES-området och det pågående standardiseringsarbetet inom CEN jfr
avsnitt 3.5. Inom för CEN pågår arbete med utarbetaettramen att
standarder reglerar bullernivån från leksaker. Trots desom att

deltagit i arbetsgruppenexperter har varit eniga bådesom om
gränsvärden och provningsmetoder har leksakstillverkarna med
undantag Lego i Danmark sig arbetet. Det gränsvärdemotsatt förav
impulsbuller från leksaker gälla på 2,5 avstånd föreslåsatt cm som

bakgrund gränsvärdet i EG:smot nuvarande arbetsplatsdirektiv 140av
dBC, godtas inte branschen. Den önskar i stället gränsvärdet enligtav
lagstiftningen i USA 158 dB peak 2,5mätt på avstånd. Dettacm
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värde cirka 175 180 dBC vid 2,5 m Förmätt öratettmotsvarar av -
ned till värde 140 dBC krävs leksaken hålls pånå ett att ettatt av

kontinuerliga inteavstånd 250 från örat För de ljuden godtarav cm
reglering huvudleksaksbranschen någon över taget.

utformade tillLeksaker får inte de kan upphovså att gevara
finns enligt min mening inteskador, hur de används. Detoavsett

tillåtas hörselskadligtacceptabelt skäl varför leksaker skall alstranågot
påvisbart oskadliga för hörsel, börbuller. Leksaker inte barnsärsom

internationellfå saluföras. Gränsvärden och mätmetod idärför inte
från självklara förhållande.standard dettamåste utgå

standardiseringsarbetet detta områdeSkulle det pågående på
alltför nivåer bör särskild lagstiftningresultera i höga övervägas.en

förbjuder försäljningi Danmark och finns det lagarBåde Norge som
börleksaker och fyrverkeripjäser kan orsaka hörselskada. Detsomav

uppgift för Bullerkommissionen i samråd med Konsument-attvara en
initiativfölja utvecklingen och i behovverket mån tanoggrant av

härtill.

7.5 gräsklippareBuller från m.m.

trädgdrdsredskap störkällaBruket enav -
föregångare i frågaLiksom bullerområdet i övrigt EGpå ävenär en

flera EG:s medlemsländer finns detbuller från gräsklippare I avom .
klippning får ske,vidare bestämmelser reglerar gräsmattornär avsom

aktiviteter helger. har undervanligen råder förbud sådana på Jagmot
erfarit just gräsklippning och i högre gradutredningsarbetet änatt

störandekanttrimmare uppfattas debruket vissa några mestav som av
Blandhelger under sommarhalvåret. deljuden i bostadsområden på

bullernivåer fördirektiv omfattas EES-avtalet ingår rörett somsom av
gräsklippare84/538/EEG. tillämpligt bådegräsklippare Det påär
EES-avtaletarbetslivet och sådana nyttjas privat.används i somsom
säkerställerfinnas svensk lagstiftninginnebär också det måsteatt som

syftet med direktivet uppnås.att
Arbetarskyddsstyrelsen kommer de nuvarandeEnligt uppgift från

AFSgräsklippare och enaxliga trädgårdstraktorerföreskrifterna om
hösten 1993.1992:10 och AFS 1985:7 med underersättasatt nya

i princip innehålla motsvarande bestämmelserkommerDe att som
och kontrollnämnda EG-direktiv. för provningEtt ärsystemnyss

dessutom under framtagande.
föreskrifter tillämpas inom det områdeArbetarskyddsstyrelsens kan

användning.arbetsmiljölagen, dvs. vid yrkesmässigfaller undersom
under KonsumentverketsProdukter för privat bruk faller däremot
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Enligt uppgift från Civildepartement överväger inte däransvar. man
föreslå särskild lagstiftning för buller från gräsklippare i likhetatt en

med den gäller för personlig skyddsutrustning. Det främsta skäletsom
härtill föreskrifter bullernivåer, märkning ochattuppges vara om

produktinformation desamma skallär gälla för gräsklipparearman som
används yrkesmässigt. Samma klippare saluförs sarmolikt ocksåsom

till privatpersoner. undvikaFör två parallella regelsystem med iatt
sak innehåll har det lämpligt låta Arbetarskyddssty-ansetts attsamma
relsen meddela de nödvändiga föreskrifterna.

positivEn utveckling kan dock framförär alltnoteras attsom yngre
bär hörselskydd, de klipper sinnär Dettagräsmatta.personer numera

dock till föga förär Bulleravgivningen från gräsklip-gagn grannarna.
varierar också mycket enligt undersökning motordrivnapare en av

gräsklippare Konsumentverket har gjort.som

Miljömärkning för gräsklippare
Företrädare för Miljömärkningsstyrelsen har uppgivit styrelsenatt
arbetar med fram kriterier för miljömärkning gräsklippare.att ta av

skallDessa innehålla såväl avgaskrav krav bullernivå.på Tankarsom
finns dessa skall de bullerkrav skall införas iatt motsvara som
Kalifornien från och med 1999.år innebärDet ljudeffektnivåen om
högst 88 dBA, vilket ljudnivå 80 dBA påmotsvarar en om ca en

avstånd. Dessa kriterier för det nordiska svanmärket kommermeters
sannolikt inte klara förrän i slutet 1993 ellerår börjanatt vara av av

1994. Miljömärkningär hindrar dock inte övriga gräsklippare utgöratt
fortsatt störkälla.en

Ett trädgårdsredskap orsakar störningar den bensin-ärannat som
drivna handhållna grästrimmern. Arbetarskyddsstyrelsens nuvarande
föreskrifter bl.a. gräsklippare omfattar inte sådana handhållnaom
redskap. I samband med EG-anpassningen föreskrifterna börav
styrelsen föra bestämmelseröverväga även bullernivåer föratt om
den här redskap.typen av

miljömärldaBara gräsklippare fdr användas under kvällar och helger
Ljudet från gräsklippare och andra motordrivna trädgårdsredskap
uppfattas omgivningen mycket störande, särskilt underav som
helger. Helg- och kvällsförbud användning andra miljö-änmot av
märkta gräsklippare finns i rad länder i Europa. Tyskland fårIen
under helger endast användas gräsklippare har ljudeffektnivåsom en

understiger 88 dBA enligt det mätförfarande i EG:ssom som anges
direktiv buller från gräsklippare. Dessa gräsklippare miljömärk-ärom
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med die Blaue Engel. Lågbullrande gräsklippare kan bidra tillta att
reducera störningar emellan.grannar

betalningsvillighetsstudienI ingick också enkät störningenen om
från motorgräsklippare. Då det gällde lagstiftning %ansåg 55 demav

ville ha lagstiftning den bästa formen härför skulleattsom vara
bullerkrav för maskiner detta innebärsträngare ävennya om en

fördyring 300 kr.på Drygt 20 % förbud under helgeransåg bordeatt
införas medan 20 % båda formernaansåg kunde erfordras.att

del jag det bör möjlighetFör lagstift-öppnasatt attegen anser en
ningsvägen förbjuda användningen under kvällar och helger sådanaav
bullrande redskap inte miljömärkta.ärsom

Sådana här störningar kan falla under begreppet sanitäranses
fårolägenhet kommunerna i dag inte meddela före-generellamen

skrifter. lämpligtDet kommunerna får sådan befogenhetär medatt en
stöd hälsoskyddsförordningen 1983:616.av

7.6 Produktkontroll, skyddsansvar m.m.

Produktkontroll
produkters såväl tekniskaKrav på anordningar säkerhet kan gällasom

dels de egenskaper krävs för produkten inte skall vålla skador,attsom
dels hur det skall styrkas produkten verkligen har dessa egenskaperatt
produktkontroll. Kraven egenskaperpå och kontroll kan rikta sig

de olika skeden avgörande för produkts utformning,ärmot som en
dvs. konstruktion, tillverkning, marknadsföring och användning.

Produktkontroll har i Sverige i regel utförts myndighetskontrollsom
i beslut godkännande. Inom EG sker kontrollenutmynnarsom om

förfarande för vilket används "bedömningett termengenom av
överensstämmelse", vilket helt karaktär. Att produktär av en annan en

med ställda inom EGstämmer krav visas med formöverens någon av
bevis överensstämmelse. Det kan försäkran över-om vara en om
ensstämmelse från tillverkaren eller intyg typkontroll anmältom av

Vanligt produkt skall märkas visstär på försättatt ett attorgan. en
visa den uppfyller kraven. frågor aktualiserasDessaatt nu genom
EES-avtalet produktområdet jfr avsnitt 3.5.3.på

Produkter utformats enligt standard förutsätts uppfylla desom
väsentliga säkerhetskraven. Alla produkter uppfyller dessa kravsom
har till marknadstillträde. utförandenAndra kan godtasrätt under
förutsättning de uppfyller de väsentliga säkerhetskraven. Produkteratt

med gällande krav skall innan deöverensstämmer släpps påutsom
marknaden märkas EG-märkemed CE-mark.ett
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Arbetsmiljölagen och produktsäkerhet
Mer generella frågor produktsäkerhetsregleringen återfinns i bl.a.om
arbetsmiljölagen och möjligheterna ingripa bristfälligaatt mot
produkter i samband med eller efter det de har släppts påatt ut
marknaden behandlas i Utredningen arbetsmiljölagenöversynom av
A 1991:03. Enligt direktiven 199l:75 skall översynen i denna del
syfta till öka möjligheterna ingripa frånatt arbetsmil-att mot att
jösynpunkt bristfälliga produkter släpps på marknaden eller medförut
ohälsa eller olycksfall sedan de har överlåtits eller upplåtits för
användning i arbetslivet. Den minskade förhandsprövningen av
produkter i form myndighetsgodkärmanden förändringenav som av
produktkontrollen innebär till följd EES-avtalet bör härvidav vara av
avgörande betydelse för reglernas utformning.

Konsumentprodukter
När det gäller produkter konsumenter i inte obetydlig omfattningsom
utnyttjar eller kan komma utnyttja för enskilt bruk finns särskildaatt
föreskrifter i produktsäkerhetslagen 1988: 1604. Enligt dessa
föreskrifter kan marknadsdomstolen ålägga näringsidkare lämnaatten
säkerhets- och varningsinformation eller återkalla produkten ifråga.
Domstolen kan vidare förbjuda näringsidkare produkten.att exportera

Jag har tidigare det inom EGnämnt finns generellt produktsä-att ett
kerhetsdirektiv 92/59/EEG bestämmelser tillämpas i sådanavars
avseenden andra direktiv inte behandlar. En särskild utredare harsom
tillkallats för översyn produktsäkerhetslagen för undersökaen attav
och lämna förslag till de ändringar behövs med hänsyn till EG:ssom
regler jfrpå området dir. 1993:46.

Riksdagen har vidare antagit produktansvarslag 1992: 18. Denen
föreskriver strikt för skador orsakats produktett attansvar som av en
inte har varit så säker skäligen kunnat förväntas. Lagen byggersom

direktivpå 85/374/EEG produktansvarett år 1985antogsom som
prop. 1990/912197, bet. 1991/92 LU 14, rskr. 1991/92:78.

Marknadsdvervakningen
intresseAv i samband med produktsäkerhet också vissaär sanktioner

kan bli aktuella produkt, den släppsnär marknadenpåutsom om en
eller den används intenär uppfyller säkerhetskraven.

EG:s helhetssyn förutsätter också medlemsländerna aktivt över-att
vakar de produkter förekommer på marknadenatt verkligensom
uppfyller de krav angivna i direktivenär och föreskrivnaattsom
förfaranden för bedömning överensstämmelse har följts. En sådanav
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marknadsövervakning kräver nationella för dettaavsättsatt resurser
ändamål.

Om produkt inte uppfyller de angivna kraven hälso- ochen som ur
säkerhetssynpunkt påträffas skall fortsatt marknadsföring förbjudas av
den nationella myndigheten. Kommissionen övrigaoch medlemsländer
skall meddelas ingripandet.genast om

de områden jag tillFör behandling i detta avsnitt delastar upp
tillsynsansvaret i princip mellan Konsumentverket och Arbetarskydds-
styrelsen. Konsumentverket sin tillsyn enligt förutomutövar -
produktsäkerhetslagen bl.a. marknadsföringslagen och efterlevnaden-

riktlinjer.verkets Till skillnad från Arbetarskyddsstyrelsenav egna
intekan verket meddela bindande föreskrifter för olika konsumentpro-

dukter. har hittills lämpligtDet i fråga produkteransetts att om som
används såväl yrkesmässigt enskilt Arbetarskyddsstyrelsen skallsom

för föreskrifter hälsa och säkerhet följer olika EG-svara om som av
direktiv. tidigareJag har visat denna i frågapå gräsklippare.rätt om

allaFrågan gräsklippare den svenska marknadenär på kan kommaom
falla in under Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Det finns enligtatt

min mening uppenbar risk inte blirså fallet.atten
avsnittet buller från leksakerI har jag uppmärksammatom

problemet med lagen leksakers säkerhet inte omfattar buller.att om
Ävenhar i stället produktsäkerhetslagenHär tillämplig. detnäransetts

förslaget tillgäller lag maskiner för privat bruk har lagenomen om
produktsäkerhet tillämplig.ansetts vara

Regeringen har under 1992 tillkallat kommittévåren meden
uppdrag konsumentpolitisk dir. 1992:63.göra Iöversynatt en
kommitténs uppdrag ingår bl.a. undersöka hur marknadsöver-att
vakning konsumentområdet med anledningpå EES-avtalet börattav
organiseras vilka finansieringsbehov och finansieringsalternativsamt

föreligger. har SWEDAC regeringensDessutom uppdrag utrettsom
frågor marknadsövervakning produkter. SWEDAC harom av
redovisat sitt uppdrag i promemorian Marknadskontroll EG-en-
anpassning till följd EES-avtalet SWEDAC DEC 93:7.av

Arbetarskyddsstyrelsen i sitt remissvarutgår nämndaöver nu
promemoria från Konsumentverket kommer marknadskon-utövaatt att
troll konsumentproduktområdet, sådana produktermångatrots att

omfattasformellt arbetsmiljölagen, eftersom de har vissäven av
användning i arbetslivet. Det den bakgrunden inte realistisktär mot att
Arbetarskyddsverket marknadskontrollägnar stora resurser av
sådana produkter. Jag delar denna uppfattning och det självklartanser

viktig del i Konsumentverkets uppgifter.vara en nya
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7.7 Information till konsumenter tystareger
produkter

7.7.1 Nuvarande miljömärkning

En allmänt ökande insikt miljöproblemen gör många människorattom
i dag beredda aktivt bidraär till bättre miljö förändraatt atten genom
sitt levnadssätt i eller mindrestörre utsträckning. Konsumenternas
miljömedvetna val avgörande förär producenterna skall utvecklaatt
sådana produkter. förutsätterDetta klar och entydig informationen om

egenskaper med avseende buller.påvarornas
På håll och inommånga olika organisationer pågår verksamhet som

konsumenterna underlag för deras val mellan ellerattavser ge mer
mindre miljöanpassade positivaDen miljömärkningen är ettvaror.
instrument besläktat medär nära Standardisering och kopplad tillsom
provning och kontroll. miljömärkningssystemDe finns isom nu
Sverige för olika konsumentprodukter viktiga signaler till köparnager

produkternas risker och/eller fördelar. Båda informa-typernaom av
tion angelägna, tillverkarnasär och handelns intresse påattmen egen
bekostnad sprida informationen självfalletär det gäller destörre när
positiva egenskaperna. Det särskilt viktigtär konsumenterna inteatt
får motstridig information.

Sedan -hösten 1989 finns för frivillig och positivett system
miljömärkning. Systemet har kommit till i nordisk samverkan och
bygger på enhetliga nordiska kriterier. Arbetet leds i Sverige av
Miljömärkningsstyrelsen ioch styrelsen ingår för bl.a.representanter
näringsliv och handel, myndigheter och miljö- och konsumentorganisa-
tioner jfr l989/90:25, 13, 81.LU rskr. Som märkningssymbolprop.
har valt stiliserad Miljömärkning beviljas efterman en svan. en
oberoende testning och certifiering. Producenter och importörer
ansöker använda svanmärket sina produkterpå och fåratt motom
ersättning produkterna granskade och licensierade för märkning.
Hittills har kriterier för 11 produktgrupper fastställts, bl.a. för
diskmaskiner, båtmotorer, kopieringsmaskiner och tvättmaskiner.
Ytterligare 18 produktkriterier under utarbetande,är bl.a. de tidigare
nämnda och bullerkraven för miljövänlig gräsklippare.avgas- en

Regeringen har tillsatt kommitté uppgiftmed konsu-göraatten en
mentpolitisk direktivenÖversyn. I dir. 1992:04 konstateras bl.a. att
miljöhänsyn fått allt betydelse förstörre många konsumenter.en
Kommittén har bl.a. fått i uppdrag undersöka några ytterligareatt om
åtgärder på det konsumentpolitiska området bör vidtas för stimuleraatt
denna utveckling.
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EGzs miljömärke
1992 beslutade EG.s ministerrådI i förordning 92/880/EEGmars en

miljömärke. EG-kommissionen har dessutomett gemensamtom
beslutat verksamhet för den positiva miljömärkningen.upprättaatt en

detta arbete ingår utarbeta kriterierI och bygga organisationatt upp en
för detta ändamål. Nationell miljömärkning kommer tillåtenatt vara
tills vidare. Ett exempel härpå die Blaue iEngel Tyskland.är

7.7.2 förBullermärke den produktentystaste

har i flera sammanhang pekatJag på behovet korrekt informationav
ljudnivåer för öka trycket tillverkare, importörerpå ochattom

leverantörer för utveckla produkter därmedoch bidra tillatt tystare en
självsanering marknaden.på Frågan vad lämpligt firär är mestsom

driva denna utveckling. Omfattningenpå symboler för olikaatt av
produkters skadlighet för människorbåde och miljö Denär stor.
positiva miljömärkningen innebär 150 produkter licensmedatt attca
använda den samnordiska miljömärkningen symbol finns påsom nu
den svenska marknaden. Svenska NaturskyddsföreningensI Bra
Miljöval-märkning drivs i samarbete ICA,med KF och Dagabsom
finns 300 miljömärkta produkter.ca

den svanmärkta diskmaskinen kriterier innehåller bl.a.Förutom vars
bestämmelser bullernivåer relaterade till Konsumentverkets lägstaom
siffra dvs. bullernivåer understigande 53 dB, jämte det arbete som

inom Miljömärkningsstyrelsen fram kriterier förpågår att ta en
svanmärkning gräsklippare, saknas för närvarande möjligheten attav

produkt kunna avläsa den och hur mycket denpå är tyst tystareen om
i förhållande till andra produkter. Konsumentverkets skala från lär -

olika ljudnivåer, kräver särskilda handböcker för5 representerarsom
i bullernivån. för miljömärke förklarhet Detta talar särskiltatt ett

produkten. omfattningutmärka den Mot detta talar denatt tystare av
bestämmelser och symboler redan finns marknadenpåsom som

förvirrar hjälper konsumenterna vid deras val olikaänsnarare av
produkter.

svanmärkningen diskmaskinerdet gäller hänvisar kriteriernaNär av
till Konsumentverkets skala för god ljudkvalitet. gräsklippareFör är
bullernivåerna tänkta kopplas till de amerikanska bullerkravenatt som

1999.skall gälla från år Dessutom skall avgasutsläppen ingå i
kriterierna. föra ytterligare nivå iEn Konsu-väg är attannan en
mentverkets femgradiga skala. kan vålla problem enligt verketDetta
eftersom befintliga mätdata inte längre skulle brukbara.vara

lösaEtt detta problem kan för densätt att att tystaste apparatenvara
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särskild bokstavskod inom varje intervall. Detta bör inteange en
inkräkta dagenspå mätdata. En sådan lösning innebär emellertid som
jag har redovisat tidigare konsumenten införskaffamåsteatt en
handbok för den aktuella produktgruppen för få kunskap vilkenatt om
siffra vilka bullernivåer.motsvararsom

hellerInte maskindirektivets krav bullerredovisning för nivåerom
70under dB kan vägledning föröver någon konsumenten. Jagresp. ge

därför för,har mängden miljömärken till föreslåstannat trots, att att
särskild symbol införs för den maskin eller särskiltärapparat,en som

bör uppgift för BullerkommissionenDetta i samrådtyst. attvara en
med Konsumentverket och Miljömärkningsstyrelsen föreslå hur ett

skall utformas.sådant nordiska miljömärkningssystemetDetsystem
bör kunna tjäna förebild oaktat märket skall ha nationellattsom en
tillämpning.

8 Utbildning styrmedelsom

7.8.1 Utbildning i arbetslivetoch kunskap bullretsom
effekter

ökad medvetenhet hörselns betydelse och bullers negativaEn storaom
påverkan hörseln och välbefinnandet leder sannolikt tillpå att
märmiskor blir uppmärksamma vikten skydda sinpå hörselattmer av

hänsyn till sin omgivning. Om vi framtidenoch i skall få människorta
uppskatta hörselsinnet och få dem själva för inteatt att ta attansvar

bli bullerskadade krävs insatser redan under skolåldern.
öka kunskapernaFör värdet bullerprofylax har iatt ettom av

projekt ASN-projektet med stöd Arbetarskyddsnämnden med Alfav- -
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Axelsson projektledare jfr bil. 3 föreslagitsäven rad åtgärdersom en
för förbättra utbildningen och kunskapen betydelsenatt attom av
skydda vår hörsel.

föreslåsI bl.a. den slentrianmässiga tillverkningenrapporten att av
informationsmaterial i arbetslivet upphör och med sådantersätts
material väl till de människorär och arbetsmiljöeranpassatsom som
det skall vända sig till. Utbildning i arbetsmiljöfrågor kräver en
särskild pedagogik.

Utbildning i hörsel/bullerfrågor den anställde förbättradger
motivation skydda hörseln och arbeta med bullerprofylax. Företagetatt
bör prioritera regelbunden utbildning i förämnet anställda allapå

företagetnivåer inom och anlita kunniga och entusiastiska informa-
för detta ändamål. Utbildningstillfällenatörer bör korta ochvara

kärnfulla tillvarata frågeställningar från de anställda och demsamt ge
korrekta begripliga svar.

För kunna förändra situationen vad gäller bullerproblem inomatt
industrin krävs kunskap god hörsels betydelse, faktastoraom en om
buller och dess effekter på hörselorganet och konsekvenserna av en
bullerskada för den enskilde och för samhället.

7.8.2 utbildning tidigtBättre i livet förebyggakan
hörselskador m.m.

Projektet kom också omfatta kartläggning utbildningen iatt en av
hörsel/buller i grundskolan och vissaämnet på gymnasielinjer samt
läramtbildningar.några En genomgång grundskolans ochav gym-

nasieskolans läroplaner och läromedel visar allt positivänannaten
Ibild. allmänhet den inriktad vuxenlivet,är på nödvändighetent.ex.

använda hörselskydd i arbetslivet. Detta helt missriktadärattav en
information. För eleverna skall sig förståoch hur viktigtatt engagera
det för dem skydda sin hörselär även måste det ske kopplingatt en

Äventill elevens verklighet. barn i skolåldern löper risk fåattegen en
hörselskada vid lek och med påsksmällare och knallpulverpisto-t.ex.
ler.

I förslag till olika åtgärder jag i det följanderapporten anges som
kortfattat.återger helt

Eleverna
förändring läroplanen,En både i grundskolan och gymnasieskolanav

för ökad undervisning hörselsinnet och dess betydelse kanstoraom
öka förutsättningarna till insikt bullerproblemets båda sidor. Dettaom
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skulle automatiskt påverka lärarutbildningen vilket förutsättningär en
för förändring.

Undervisningen måste också till eleverna och deras ålder.anpassas
skall beröra derasDen arbetsmiljö, ljudnivån i skolmatsa-t.ex.egen

len, gymnastiksalen och slöjdsalen och tidigt klarögda det faktum att
inlärning och prestation beroende och lugnär arbetsmiljö.tystav en

Lärarna
spelarLärarna roll för uppnå attitydförändring till bullerstor atten en

och dess effekter. Särskilt viktiga de lärare tjänstgörär i ämnensom
där hörselskadligt buller förekommer, slöjdlärare. Devet att t.ex.man
kan bli positiva förebilder det gäller personlig skyddsutrustningnär

eleverna ökade kunskaper i hörsel/bullerfrågor.samt ge
Lämpligt studiedagsmaterial för lärarna bör fram och åter-tas

kommande studiedagar i arbetsmiljöfrågor kan bli viktigt inslag.ett

Föräldrarna
fallerEtt föräldrarna.på Föräldramötenäven påtungt ansvar

förskolan och i skolan möjlighet diskutera barnen och derasattger en
miljö. råderDet emellertid brist materialpå lämpat förärstoren som
detta ändamål det gäller viktigtnär något så buller och hörsel.som

Miljöundervisningen i skolan blir allt viktigare i syfte göraatt
eleverna miljömedvetna. Lika självklart det bullerproblemetär skallatt

i såväl förskola i skolans alla stadier. Det bör enligt mintas upp som
mening uppgift för Bullerkommissionen initiativ tillatt tavara en
undervisning kunskapså buller och dess effekter får störreatt ettom
genomslag såväl hos allmänheten i skolan.som
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8 boendemiljöEn tystare

bedömningarMina och förslag sammanfattningi

Genomförda beoendestudier visar god ljudisolering ochatt en
bullerfrihet det prioriteras högst eller mycket högt blandär som
kvalitetsfaktorema på god bostad. Andelen hyresgästeren som

i nybyggda hus till 40uppgår 50 ljudisole-störs procent, trots att-
iringen dessa uppfyller Boverkets minimikrav.

ljudklassningssystem införsEtt för alla bostäder och förnya
bostäder omfattandegenomgår renovering ellersom en mer
ombyggnad och innehåller 5 där den mellersta klassensteg,

Boverkets minimikrav. Ljudklassningen bostädermotsvarar av
skall inkludera deras kvaliteter vad gäller buller, särskiltyttre
traflkbuller, och därmed frågan fasadens ljudisolering. Klass-om
ningen knyts till obligatoriska, stickprovsvisa kontrollmätningar.

svensk standard under utarbetande.En är
Klassningssystem för ljudförhållandena i skolor, hotell, vård-

byggnader bör påbörjas snarast.
kravDagens energihushållning har medfört ökaden an-

vändning och värmeåtervinningssystem. Klago-värmepumparav
mål fläktbuller såvälpå inomhus utomhus därför vanligt.ärsom

pågående funktionskontrollenDen ventilationsanläggningarav
inomhus bör utvidgas till omfatta ljudnivåerna frånävenatt
ventilationsanläggningar utomhus. Boverket bör erhålla bemyndi-
gande utfärda sådana föreskrifter.att

8.1 Bullret i våra bostäder

Människor prioriterar8.1.1 god ljudisoleringen

Buller bostäder olägenheti Sanitär
finns mängd olika buller kanDet störande i våratyperen av som vara

Människors värdering ljudisoleringbostäder. och buller i boendetav
har både i Sverige och i länder klarlagtsandra boendestudier,genom
bl.a. Uppsala kommun, Stockholms stad och Byggforskningsrådet.av
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I samtliga studier ljudisoleringär och bullerfrihet det prioriteratssom
högst eller mycket högt bland kvalitetsfaktorerna på god bostad.en
Senare undersökningar indikerar andelen hyresgäster istörsatt som
nybyggda hus till 40är 50 Bland hushåll aktivtprocent.upp som-
söker lägenhet i Stockholm 45är missnöjda medprocenten annan

ljudisolering‘.bostadens Ett aktuellt exempel Södra stationsområdetär
i Stockholm. Här har omsättningen hyresgästerpå varit redanstor
efter mycket kort boendetid. Både de flyttat och de boren som som
kvar har uttalat missnöje med ljudisoleringen, dock uppfyllerett som
minimikraven i Boverkets nybyggnadsregler. Detta beror knappast på

nutida bostäders ljudisolering skulle så mycketatt demsämre änvara
äldre.något Det ökade missnöjetär kan ha sin grund i det intesom att

finns balansnågon mellan hushållens behov och önskemål och det som
bostadsmarknaden erbjuder.

inteDet avsikten iär detta sammanhang fullständiggöraatt en
inventering alla tänkbara störningar. Buller från trafiken har jagav
redan behandlat i kapitel 4. Här kommer jag frågor röratt ta upp som
buller från och buller från ventilationsanläggningar.grannar

Sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen
Bestämmelserna i hälsoskyddslagen 1982:1080 omfattar olägenhet
från användning såväl fast lös egendom. Det faller denpåav som som
använder eller till dennaär ägare egendom vidta de åtgärderatt som
kan krävas enligt lagen för sådana olägenheter skall kunnaatt
undvikas. De gäller i första hand användningen byggnader,av
bostäder, lokaler, anläggningar m.m.

För störning skall betecknas sanitär olägenhet bör denatt en som
någon betydelse och inte helt tillfällig karaktärvara av samtav vara

skadlig i fysisktantingen eller psykiskt hänseende människasen
hälsotillstånd.

tekniskaNågra och ekonomiska avvägningar skall inte vidgöras
bedömningen vad sanitärär olägenhet. Den skall göras påav som
hygieniska och medicinska grunder. Däremot skall de tekniska och
ekonomiska avvägningarna ske vid olika ingripanden behöversom

Härvid skall avvägninggöras. ske mellan skilda intressen.en
Hänsyn skall till å sidan den olägenhet störningarnatas ena som

förorsakar människornas hälsa, å andra sidan den verksam-nyttan av
het upphov till störningarna kostnaderna församtsom ger att
undanröja dessa och den ekonomiska verkan i övrigt ingreppettav

Stockholms stad, Utrednings- och slatistikkontoret; utredningsrapport 1991:3.nr
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skall i viss utsträckning kunna till lokalahäremot. ocksåHänsyn tas
förhållanden.

tillämpningen bestämmelserna i hälsoskyddslagen skallVid av
till särskilt känsligahänsyn tas personer.

Miljöskyddskommitténs förslag till hälsoskydd
i förslaget till miljöbalkSanitär olägenhet harBegreppet utmönstrats

med begreppet hälsoskydd. heller den speciella hänsynoch Inteersatts
känsliga kommer bibehållas, eftersomtill särskilt attpersoner

i praktiken sådana hänsyn. Miljöskyddskommitténmyndigheterna tar
i nuvarande miljölagama läggshar föreslagit aktsamhetsreglerna deatt

aktsamhetsregler i miljöbal-grund för antal övergripandetill ett mer
definitionalla enligt i balkenken. De berör dem sägsnärmaresom

miljöpåverkan. Genom bestämmelsernaellerutöva ämnar utöva att om
blir skyddet förhälsoskyddet förs in i den samlade miljöbalken

inte företeelse viktig integreradmänniskors hälsa utanseparaten en
Till denna allmännabeståndsdel i miljöbalken sedd helhet.som

tillämpa bästa tillgängliga teknik ochaktsamhetsregel har krav attsom
mindre skadligabyta hälsofarliga produkter andrakrav på motatt ut

till.lagts
inryms inte endast begreppetskydda människors hälsaI begreppet

mening störningar kani hälsoskyddslagens dvs.hälsoskydd som ge-
mindre allvarligatill sanitära olägenheterupphov ävenutan-

aktsamhetsregeln i miljöbalkenden föreslagnastörningar. I anges
Regelnför ingripanden skall kunnasåledes ingen göras.gräns när

aktsamhetsregeln imed den nuvarandehärigenomöverensstämmer
tillsynsmyndigheten ingripaSjälvfallet skall dockmiljöskyddslagen.

hälsoskydd påkallar detta.föreläggande behovetmed bara om av
bör kunnaaktsamhetsregeln i miljöbalkengrundläggandeDen ge
störningarökade möjligheter ingripamiljönämnderna motatt av

infraljudorsakas ellerallvarlig sådanamindre annatt.ex.art, som av
liknande.ventilationsanläggningar ellerljud från värmepumpar,svagt

för i miljöbalkenMiljöskyddskommittén har också stannat att
särskilda regler till skydd för hälsan, kanbibehålla antalett som

miljöfarlig verksamhet kaninte bestämmelsernaanvändas när om
hälsoskyddet i bostäder, lokalerdet frågatillämpas när ärt.ex. om-

verksamhetföreslås för miljöfarliglikhet med vadIm.m. som
tillstånds- ochbehov särskilda reglerföreligger också ett omav

kan föranleda olägenheteranmälningsplikt för vissa verksamheter som
pensionatavloppsanordningar, hotell,från hälsosynpunkt, t.ex. m.m.
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Plan- och bygglagens regler bostäder bibehållsom nya
För närvarande behandlas frågor inomhusmiljön i såväl hälsos-om
kyddslagen plan- och bygglagen. Frågor ingripanden tillsom om
skydd för hälsan frågai befintliga bostäder fattas med stödom av
bestämmelserna i hälsoskyddslagen. Frågor utformningenom av nya
bostadslägenheter regleras bestämmelser i plan- och bygglagen.genom
Miljöskyddskommittén de nuvarande bestämmelsernaatt ianser
hälsoskyddslagen bör föras i miljöbalken medan bestämmelserna om
bostadslägenheter bibehålls i plan- och bygglagen.

Min bedömning
En positiv slutsats blir följden Miljöskyddskommitténs förslagsom av
i fråga hälsoskyddet myndigheternaär får möjlighetatt ingripaom att
även mindre allvarliga störningar.mot Detta förtjänar allt stöd.
Kommittén har också föreslagit oförändrat för Socialstyrel-ett ansvar

vad gäller häloskyddet, varigenom det gällande sektorsansvaretsen
ligger fast. Naturvårdsverket har i och för sig redan under tidigare år
tilldelats arbetsuppgifter Socialstyrelsen haft för ochsom ansvaret
verket besitter redan viss kompetens inom hälsoskyddsområdet,en
bl.a. i fråga buller. Det hade därför varit möjligt tilldelaom att
Naturvårdsverket det odelade för de hälsoskyddsfrågoransvaret som
kommer omfattas miljöbalkens bestämmelser.att av

Mot detta talar Socialstyrelsen i sin tillsynsverksamhetatt över
hälso- och sjukvården får kunskaper och erfarenheter tillär nyttasom
i hälsoskyddsarbetet. Dessutom finns medicinsk kompetens inom
Socialstyrelsen. Det torde vidare i framtiden vila allt störreett ansvar

Socialstyrelsenpå medverka i det arbete krävsatt för framatt tasom
hälsoinriktade miljökvalitetsnormer i enlighet med Miljöskyddskom-
mitténs förslag till sådana Redan pågår arbete inomettnormer. nu
styrelsen fram riktlinjer för inomhusnivåeratt ta för buller. Detta
utförs vid Institutionen för miljömedicin i Göteborg och baseras på

underlag framgår bil. 4.samma som av

8.1.2 Klagomål grannar

Klagomål dåligpå ljudisolering mycketär vanliga. Om ljudisoleringen
uppfyller minimikraven det vanligareär med klagomål luft-på
ljudsisoleringen på stegljudsisoleringen.än Detta beror framför allt
det omfattande bruket stereoanläggningar med hög effekt. 1940-av
talets och 1950-talets högtalare hade låg totaleffekt och dessutomen

liten ljudutstrålning under 100 Hz. Dagens hemstereoanläggningaren
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har emellertid kraftig ljudeffekt vid mycket låga frekvenser.ävenen
Bostadshusen normalt inte dimensionerade förär skydda denatt mot

störning. Grannens musik blir till stereodunk. Denna källa tilltypen av
störningar kan få kommanågra år i och med andelenväxaatt attom

liknandeTV-apparater med ljudkvalitet raskt ökar.
äldre hyreshusI med träbjälklag det också vanligtär med klagomål

stegljudsisoleringen.på Med sådana träbjälklag kan den mycketvara
otillfredsställande byggnaden uppvisaräven godkända mätvärden.om

ljudisoleringenAtt mellan uppfattasmåste mycketgrarmar som en
viktig faktor i boendet också helt uppenbartär titta depåattgenom
bullernivåer kan uppträda i lägenhet vid tämligen normalasom en
aktiviteter i grannlägenhet:en

barn leker dBA45grannens
igenslår dörr 50 dBAgrannen en

hörselskadad tittar på TV 40 dBAgranne
musicerar 40 dBAgrannen

Som jämförelse kan den maximala ljudnivån efter-nämnas att som
i bostäder bl.a. enligt Boverkets nybyggnadsregler 30 dBA.strävas är
därför uppenbart nivåerDet på 40 50 dBA iär bostad kanatt en-

mycket störande.vara

8.1.3 mycket ljudisoleringenbehöver höjasHur

jämförelse mellan de ljudnivåerEn vanliga vid användandetärsom av
dagens hemstereoanläggningar och vad vanligt med det tidigasom var
1950-talets radioapparater leda till skulle behöva höjaatt man
ljudisoleringen med 20 dB dagens minimikrav för återställaöver attca
störningssituationen till vad den kunde i ordinärt välbyggt husettvara

1950. Dess bättre tyder erfarenheterna ljudisoleringenår på inteatt
behöver höjas 10 dB dagens minimikrav förän över deattmer ca av

Ävenboende uppfattas mycket god. höjning med 5 dB upplevssom en
markant förbättring. kan ha sin grundDet i allmän höjningensom en

bakgrundsnivån beroende alla de hushållsmaskiner,på mekaniskaav
installationer standard i bostadshusen och naturligtvisäretc. som nu

trafikbullret.det ökade Allt sådant buller tillsammans maskerar ljud
från grarmlägenheterna, vilket minskar det erforderliga isoleringstill-
skottet. bostadshus kan utformasNya med ljudisolering 10ären som
dB bättre dagens minimikrav.än

263



En boendemiljätystare 1993:6sou

8.1.4 mycketHur behöver ventilationsbullret sänkas

Klagomål pá buller fidn fläktar och andra installationer
Buller från ventilationssystem välkänt fenomenär sedan lång tidett en
tillbaka. Problemen har dock på tid. Dagens kravaccentuerats senare
på energihushållning har medfört ökad användning värmepum-en av

och värmeåtervinningssystem. Klagomål på fläktbuller såvälpar
utomhus inomhus därförär vanligt. Det kan sigröra såvälsom om
högfrekvent lika väl mycket lågfrekvent fläktbuller. I detsus som

fallet ofta den klagande det handlar s.k. infraljud,tror attsenare om
det i de allra flestaär fall lågfrekvent muller inom det normalamen

hörbara frekvensområdet. Det påfallandeär den mekaniskaatt
ventilationen bostadshus införts Sanitära skäl är någotav som av som
människor inte vill ha i den utformning vanlig.är Detta gällersom

bullernivåernaäven uppfyller ställda krav. Vanligt förekommandeom
också klagomålär buller frånpå hissar, tvättstugor och ochvatten -

avloppsinstallationer.
De flesta och inte sällan förtvivlade klagomål bullerspontana på

jag under utredningsarbetet fått brev eller telefon frånsom per
allmänheten har gällt fläktbuller såväl inomhus utomhus isom
boendemiljön. Det har gällt värmepump ellert.ex.senare grannens en
närbelägen livsmedelsbutiks eller ventilations- ochrestaurangs
kylaggregat.

Ventilationsbuller inomhus
Nybyggnadsreglernas krav högstapå ventilationsbuller 30 dBAär i
boningsrum. Detta värde definitivtär något högt och kan upplevas

synnerligen besvärande i de fall det dessutom mycket låg-ärsom
frekvent. Bullret kan också bero dåligtpå underhållna ventilationsan-
läggningar väsnas dem i skick.än gottsom mer

Obligatorisk ventilationskontroll gäller
Brister i ventilationssystem ofta enklaär åtgärda. Det kan handlaatt

byta filter och fläktremmar eller samtligarengöra ventila-att attom
tionsdon. Av plan- och bygglagen följer bl.a. ventilationssystemenatt
måste skötas och underhållas. Kravet underhåll innebär att en
byggnads funktion inte får försämras påtagligt i förhållande till vad

ursprungligen krävdes. harLagen därför kompletterats dennapåsom
punkt för det möjligt införagöra ordning för funktionskon-att att en
troll ventilationsanläggningar. kontrollenHur ventilationsinstal-av av
lationer skall ske framgår förordningen 1991:1273 funktion-av om
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skontroll ventilationssystem. Bl.a. skall byggnadens firägareav svara
funktionskontroll utförs dels innan ventilationssystem förstaatt ett

i bruk, dels vidgången återkommande tillfällen under brukstiden.tas
utförasKontrollen skall sakkunnig fått godkännande,av en person som

s.k. riksbehörighet, Boverket eller godkännande kommunen,av av
behörighet.s.k. lokal

Riksbehörighet i klasser med olikatvå kompetenskrav. Förges
lokal behörighet har frihetkommunen välja andra klasser eller be-att
gränsningar.

Om byggnadens inte följer reglerna funktionskontroll,ägare om
eller underlåter avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stödatt

bestämmelserna i 10 kap. plan- och bygglagen bl.a. föreläggaav
vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet vite.ägaren medatt

bör också påpekasDet kommunen kan ingripa med stödävenatt av
hälsoskyddslagen 1982: 1080, föreliggerdet sanitär olägenhet.om

har utfärdatBoverket Allmänna råd 199223 funktionskontrollenom
ventilationssystem.av

de fall ventilationssystemenI bedöms störande ljud eller iavge
avsevärd omfattning försämrad luftljudsisolering, bör systemet
kontrolleras för besiktningen gällande underlag i dessa avseenden.mot

För bilda sig uppfattning hur ventilationen fungerar kanatt en om
det ofta värdefullt synpunkter från driftspersonalen, deatt tavara

och andraboende brukare, exempelvis enkätundersökning.genom en
Resultatet från sådan undersökning ligga tillkan grund för valen av
både mätpunkter och kontrollmetoder enligt de allmänna råden.

Ventilationsbuller utomhus
Även den miljön vid bostadshus kan ödeläggas buller frånyttre av
ventilations- och kylanläggningar eller delIvärmepump.grannens en
kommuner har börjat ställa hårdare krav det fläktbullretpå yttreman
efter det s.k. Kalmarfallet. i Jönköping slog i detta fallKammarrätten

dom den augusti 1985 fast i kontinuerlig5 värmepumparattgenom
drift nattetid inte får högre ljudnivåer 40 dBA.änavge

kapitel trafikbuller framhåller jag bl.a. vikten allaI 4 attom av
bostäder har åtminstone eller boningsrum eventuellnågot några samt

sidauteplats med god ljudmiljö, dvs. ekvivalentnivåtysten en
utomhus under 40 45 dBA. förutsätter dock störandeDetta att-
fläktbuller och liknande byggnadernas sida såväl i befintligpå tysta
bebyggelse i nytillkommande undviks. Den sammanlagdasom
bullernivån utanför fasad från fastighets och grannfastighetersegen
installationer sänkas och får inte överskrida 40 dBA.måste 45-

uppfyllsDärmed normalt inomhuskravet installationsbullretpåäven
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med delvis fönster.öppet mittI remissvar till Boverket rörande de nya
byggnadsreglerna har jag framfört detta.

8.1.5 Boverket får i uppdrag inkludera ävenatt
ljudmätningar i funktionskontrollen

Bestämmelserna funktionskontrollen och Boverkets allmänna rådom
innehåller i och för sig bestämmelser ljudnivåer för ventilationsan-om
läggningar. Bestämmelserna har emellertid i första hand tillkommit för

förbättra inomhusklimatet och undvika framtidaatt allergibesvär och
inte för kontrollera bullemivåer. Mot bakgrund till vad jagatt anfört
ifråga klagomål buller från ventilationanläggning det enligtärom
min mening ändå föredra koppla kontrollen sådant buller tillatt att av
den pågående funktionskontrollen ventilationsanläggningar. Deav
allmänna råden såväl tidpunkter och intervaller för återkomman-anger
de besiktning och bestämmelser besiktningsmans kompetens.om
Kontrollen såväl nybyggnation befintlig bebyggelse.avser som
Införandet särskild kontrollmätning ljudetäven bör enligt minav en av
mening inte föranleda ändringnågon bemyndigandet i 16 kap. 1 §av
plan- och bygglagen. Däremot bör Boverket bemyndigas utvidgaatt
de allmänna råden till omfatta kontrollmätningar ljudnivåernaatt av
från ventilationsanläggningar såväl inom- utomhus.som

Den sammanlagrade verkan buller från husets alla installationerav
får i boningsrum inte överskrida 30 dBA och i kök inte 35 dBA. Detta
krav kompletteras med dBC-krav tillförsäkrar tillfreds-ett som en
ställande dämpning det lågfrekventa ventilationsbullret. Jag stöderav
det Boverket i förslag till ändrade nybyggnadsregler införda kravetav

dBC-krav 15 20 enheter dBA-kravet.överettom -
Bullret från fasta installationer ventilationsanläggningar, kylanlägg-

ningar etc. får utomhus 2 från fasad intepå uteplats högrem resp. ge
nivå 40 dBA resp.än dBC.55 Kravet den sammanlagdaavser
verkan alla de installationer buller. Detta innebär ocksåav som avger

inomhusbullret med fönster gläntpå ligger under 30 dBA.att
Detaljregleringen särskilt det flera olika fastighetsägarenär är som
berörs i detsåsom kringbyggda innerstadskvarteret eller i småhusom-
råden bör ankomma på Boverket. Vid tillämpningen i det befintliga
byggnadsbeståndet bör det möjligt där tillåta 5 dBA högreattvara
värden.
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8.2 Ljudkraven i byggnader varithar praktiskt taget
oförändrade 45i år

8.2.1 Ljudisoleringskraven sedan år 1945

Ljudisoleringskrav byggnaderpå olika slag bostäder,såsom skolor,av
hotell, vårdbyggnader preciserades 1945.år De introduceradesetc.
provisoriskt befästes i oförändrad form i dåvarande Kungl.men
Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan 1950, BABS 50.
Kraven utgick från de konstruktioner erfarenhetsmässigtsom gav
tillfredsställande bullerskydd den tidens radioapparater och andramot
fåtaliga störningskällor. Bostadshus saknade också mekanisk ventila-
tion. formuleradesKraven funktionskrav, dvs. krav ställdes påsom
ljudisoleringen i den färdiga byggnaden och inte de enskilda
konstruktionerna. I gäller kraven varit oförändrade sedanstort sett att
mitten 1940-talet.på De byggnader uppfyllde då ställda ljudisole-som
ringskrav uppfyller gällande nybyggnadsregler.även nu

Begrepp ifråga ljudisoleringom
Funktionskraven i nybyggnadsreglerna s.k. luftljudsisolering,avser
stegljudsisolering buller från byggnadens installationer.samt egna
Ljudisoleringskrav har för bostadshus endast ställts mellan olika
lägenheter och mellan lägenhet och utanför lägenheten.utrymme
Däremot har krav aldrig ställts minsta ljudisoleringpå inom lägen-
heterna.
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Luflljudsisolering
Härmed isolering sådant ljud i angränsandemotavses
lägenhet från ljudkällan strålar i luften i sändarrum-utsom

Exempel ljud från radio,är TV, stereoanläggning ochmet.
högljutt tal.

Stegljudsisolering, stegljudsnivd
Stegljudsisoleringen skall säkerställa skydd störningett mot
från fotsteg i angränsande lägenheter, trapphus, loftgångar

skydd skrap från stolar och liknande ietc. samt mot an-
gränsande lägenhet. Stegljudsisoleringen mäts attgenom man
bestämmer den ljudnivå Standardiserad denapparat,som en

k hammarapparaten, upphov till i angränsande lägen-s ger
heter. Denna ljudnivå benämns stegljudsnivå.

Maximal ljudnivå
Kraven formuleradeär A-vägd ljudnivå i dB ochsom avser
buller från byggnadens installationer såsom ventilationssys-

och avloppsledningar, hissar,tvättstuga,tem, vatten- pannrum
m.m.

A Ldgfrekvent ljud särskilt problemär ett
Ett särskilt problem det fysikaliskaär orsaker är svårt påatt att ettav
entydigt fastställa ljudisoleringensätt vid frekvenser under 100 Hz.
Detta gäller såväl på konstruktionsstadiet vid dimensioneringen deav
lägenhetsskiljande konstruktionerna vid kontrollmätningarsom av
ljudisoleringen i det färdiga huset. Forskning inom detta område pågår

olikapå håll i Europa för möjligt komma fram tillatt om nya
konstruktionsprinciper och mätstandarder. Med tanke på de störnings-
problem jag påtalat bör forskningen intensifieras.

Det helt övervägande antalet bostadshus byggts i Sverige eftersom
1945år har konstruerats så de med marginal uppfylltsnäv minimi-att

kraven. Några tidsperioder har karakteriserats nedgång iav en
ljudisoleringen med hög andel objekt inte uppfyllt dessa krav.en som
Detta hänger med tider då bostadsbyggandet varit mycketsamman
intensivt och introducerat material och byggnadskonstruktio-man nya

utprovningar i liten skala. Elementbygg-utanner noggranna
nadsperioden kring år 1960 sådan period,är det s.k. miljon-en

tid i början 1970-taletpåprogrammets en annan.
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tillheller tagit hänsynhar inte någonBostadsfinansieringssystemet
Sammanbygg-minimikraven.ljudisoleringskvalitetbostädernas utöver

betydligt högre ljudisole-medi vissa fall byggtshar dockda småhus
högreönskemålmänniskorstillgodoseMöjligheternaring. att om

därför knappastflerfamiljshus harminimiisoleringen iljudisolering än
tider harunder långadels detberor påi praktiken. Dettaexisterat att

har haft någrahuvud inteflestabostadsbrist deså överrått tagetatt
synligt utbudfunnitsinte någotdels detvalmöjligheter, på att av

minimikraven.ljudisoleringbostäder med högre än

utblickInternationell8.2.2

ungefärligger dei Sverigei bostadshusisoleringskravengällerVad
flera andra ländergrannländer och inordiskadem ii nivå med våra

krav iväsentligt högreställs dockstegljudsisoleringeni PåEuropa.
i Sverige.falletTyskland vad ärän som

byggprodukzerochEG
väsentliga krav:byggproduktdirektivetsBullerskydd är ett sexav

utfört sådantoch på sättprojekteratskall"Byggnadsverket attettvara
närheteniellerde boendeuppfattasbuller, avpersoneravavsom

hälsa ochrisk för derasmedförnivå intebyggnaden, ligger på somen
tillfredsställande för-underoch arbetevilamöjliggör sömn,som

hållanden."

G-anpassasnybyggnadsregler EBoverkets
byggnadernybyggnadförversion reglerEG-anpassadEn av -

harjanuari 1994. Jagdeni kraft 1BBR träderByggreglerBoverkets
remissvarochsynpunktermedmedverkatdessautarbetandetunder av

avspeglar denBullerskydd. Kravenkapitel 7gällervad angessom
l940-talet. Detmitten ärsedanprincip gälltambitionsnivå i avsom

ikvalitethöginte innebärljudstandarddennabelagtväl att en
tillförslagåterkommer medbullerhänseende. Jagellerljudisolerings-

avsnitt 8.4.bostäder iljudstandard i vårabättreen
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8.3 Vill människor betala för bostädertystare

Som framgår avsnitt 3.3.2 har utredningen låtit utföra under-av en
sökning märmiskors villighet betala för bl.a.om bostäder,att tystare
jfr bil. 7 f..41 En enkät riktades till boende i fem olika bostads-s.
områden i och kring Stockholm och Göteborg. Genom tidigare utförda
ljudisoleringsmätningar och bullermätningar det klarlagt attvar
bostäderna uppfyllde nybyggnadsreglemas krav på ljudisolering och
installationsbullernivåer. Ca 30 % svarade fråganpå de stördesom

ljud från grannlägenheterna och ungefär lika mångaav siguppgav
störda ljud från ventilationssystemet. Den genomsnittligaav be-
talningsviljan för "helt ljudisolerad lägenhet" varierade för de olikaen
områdena mellan 20 000 och 70 000 kr engångssumma. Räknatsom
på hyresnivåerna detta för fyra områdenamotsvarar 2,3 3,3 %av -
och l % i det område där värderade den helt ljudisolerademan
lägenheten lägst. Betalningsviljan för ljudisolering ställd minskadmot
boendeyta helt överensstämmande resultat, medan den för heltgav ett
ljudlöst ventilationssystem i genomsnitt 16 000 kr lägenhetvar ca per
räknat engångssumma.som

Detta tyder på den genomsnittliga betalningsviljanatt är större än
kostnaden för i nyproduktionen med välatt genomtänkta konstruktio-

åstadkomma tillfredsställande ljudmiljö. Detta gällerner särskilten
ventilationsbullret där betalningsviljan enligt min uppskattning
överstiger kostnadenäven för genomtänkt omfattande bullersane-en
ring i det befintliga bostadsbeståndets både inre och miljö.yttre

Undersökningen visar också den rådande avvägningenatt mellan
ytstandard och ljudstandard i det befintliga bostadsbeståndet inte är
korrekt. Resursema har utnyttjats ineffektivt inom stelbentett
bostadsfinansieringssystem.

8.4 Ljudklassning bostäder bättreav ger en
boendemiljö

8.4.1 tillVägar bättre ljudisolering vid ochen ny-
ombyggnad

Behovet bostäderstort tystareav
Det föreligger behov bostäder med bättreett stort ljudkvalitet änav
dem krävs i Boverkets Byggregler BBR. En god ljudisole-som nya
ring måste också byggas i huset från början, och det möjligtär att
med känd teknik bygga bostäder med klart högre ljudisolering än
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emellertiddagens minimikrav. Kunskapen härom dåligt spridd ochär
utnyttjad byggnadsföretagen.inom

förutsättningarna relativt enkelt åstadkommaDe bästa på sättatt ett
åtskilligaljudisolering föreligger vid småhus. Det finns exempelhög

vid serieproduktion luftljudsisolering mellandär uppnått en sam-man
varit 10 minimikraven.manbyggda småhus drygt dB översom

flerbostadshus blivit mycket omtalat det s.k. husetEtt är tystasom
färdigställt 1989. åstadkomma den 10 dB bättrei Lund, år För att ca

betydligtljudisoleringen utfördes och bjälklag tjockareväggar av
betongkonstruktioner vad vanligt.än ärsom

nybyggnadsprojekt vid Hammarbyhamnen iaktuelltI ett nu
ljudisoleringsstan-Stockholm kommer inåatt stort sett sammaman

konstruktioner.dard i "tysta huset", med betydligt lättaresom men
God ljudisolering kan således åstadkommas olika Det kräverpå sätt.

konstruktionsstadiet utnyttja tillgänglig byggnadsakustiskpåatt
ioch därefter ha kvalitetssäkringssystem byggprocessenkompetens ett

jag återkommer till i avsnitt 8.4.4.som

principminimikrav bibehålls i8.4.2 Boverkets

föreslåljudisoleringen i bostäder hade varitförbättraEn väg attatt
inte tidpunkti dock detskärpta ljudkrav BBR. Jag är rättatt nuanser

eftersom detgenerell skärpning minimikraven,införa sådanatt aven
regelsystemet kringgärdarutveckling förenklapågår mot att somen

försöka minskaSamtidigt gäller detbyggverksamheten. att pro-
åtminstone inte öka dem. Minimikraven börduktionskostnaderna eller

undantaget reglernanuvarande nivå med detdärför bibehållas på att
ventilationsanlägg-från husets installationer, särskiltför bullret

skärps framgår i avsnittbuller inomhus och utomhusningarnas som
8.1.4.

fläktbullerproblemettill med det lågfrekventakommaFör rättaatt
föreslagit kravenförslaget till Byggregler påhar Boverket i attnya

den C-kompletteras med kravden A-vägda bullernivån ävenett
tillräckligt restriktivt förblir detta intevägda nivån. Bullerkravet trots

skärpning med dBverkligt god kvalitet. 5säkerställa En äratt caen
människor knappastuppfattning tillräckligt för flertaletenligt min att

uppfatta detfläktbullret och därmed heller inteskulle lägga märke till
störande.som
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8.4.3 Ljudklassning bostäderav

Förebilder till mitt förslag till ljudklassning bostäder finns iav
Frankrike och Tyskland. Det franska utarbetatärsystemet av en
branscharbetsorganisation och beskrivet i "Guide qualitel". Inte bara
Ijudegenskaperna andraäven komfortkrav ochutan kvalitetskrav i
bostäderna ingår i klassningssystemet har 5 varvid densteg,som
mellersta de gällande minimikraven.mot I Tysklandsvarar är
ljudkraven i byggnader angivna i DIN-standard 4109 Deutscheen nr
Industrie Norm. Minimikraven högreär något deän svenska. En
bilaga till DIN 4109 bl.a. de minimikrav bör uppfyllas ianger som en
byggnad med "förhöjd ljudisolering", på tyska "erhöhte Schallschutz".
Luftljudskraven därär ställda 2 till 3 dB högre minimikravenän och
stegljudskraven 7 dB högre, dvs. dB7 lägre stegljudsnivå.

Jag föreslår ljudklassningssystem införs föratt allaett bostäder,nya
liksom för bostäder genomgår omfattande renovering ellersom en mer
ombyggnad. På mitt initiativ har TK ISO 43/2 Byggnadsakustik inom
Svenska Elektriska Kommissionen påbörjat arbete med framett att ta

svensk standard för sådant utgår frånett mätetal enligten system som
ISO-standarder nris 140 och 717. Förslaget till klassningsstandard
innehåller 5 klasser i dB,4 där den mellerstasteg klassenom

Byggreglernas minimikrav semotsvarar 14 -17. De lägstatvås.
klasserna behövs för delar det befintliga bostadsbeståndet.av
Klassningen knyts till obligatoriska, stickprovsvisa kontrollmätningar.
Förslaget till standard på detta område har också i 1993en mars
notificerats till CEN enligt gällande överenskommelser. Ljudisole-
ringskrav för det lågfrekventa området under 100 införsHz i Sverige
så det internationella standardiseringsarbetetsnart möjliggör detta.

Ljudklassningen bostäderna skall inkludera deras kvaliteter vadav
gäller buller, särskilt trafikbuller och därmedyttre frågan om
fasadernas ljudisolering. Jag ljudklassningen mycket viktigtettser som
instrument för efter hand sådana bostäderatt på marknaden i ökad
omfattning. Den kommer stimulera teknikutveckling föratt fåatten
fram byggnader med bättre ljudisolering och lägre bullernivåer. Detta

föredraär framför generellt höja minimikraven.att Jag haratt i denna
fråga samrått med flertal företrädare för byggnadsföretagett större

ställt sig mycket positiva till förslaget.som
Det väsentligtär ljudklassningen obligatoriskäratt för nya

bostäder. Annars kan klassningen komma omfatta alltför litenatt en
del byggnadsbeståndet så den inte får genomslag på marknaden.attav

Genom införa ljudklassningen på detatt befintliga byggnadsbe-
ståndet i samband med omfattande renovering kommer efter handen

del det totala bostadsbeståndetstor bli ljudklassat.en Detav att

272



boendemiljøEn1993:65sou tystare

kommer visa i hel del byggnader, bland demävenatt att en som
uppförts efter 1945, gällande minimikrav förår bostäder inte ärnya
uppfyllda. skapar incitamentDetta hos husägare i de fall där såett att

möjligt försöka förbättra ljudisoleringen. Här ocksåär öppnas ett
för viss teknikutveckling. Möjligheterna ökar dessutom förutrymme

presumtiva hyresgäster och köpare bostäder ljudkvalitetvägaattav
kostnad. Ljudklassningen klargör vilken grad frihetävenmot av som

boende kan tillåta sig vid musiklyssnande och liknande utan atten
skapa obehag för sina grannar.
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Ffredje utkast till svensk standard

L j udklassning i byggnaderutrymmenav

BostäderDel l:

Inledning0

nybyggnadsföreskrifterBoverkets innehållerendast fåtal ntinimumktavett ljudnivå och
ljudisoleringi byggnader.Dekrav finns dessutomär minimumkravsom intesom garanterar
ostördhet.

Dennastandard till förär underlättaarbetetetföratt projekterare ljudklimat i byggnaderav församt att
byggherrartill ökadenakustiskauppmuntra kvalitetenatt byggnaderså inte endastatt minimumkrav

uppfylles.Den ocksåkan användastill klassindelabyggnaderatt till vägledningför konsumenter.

Omfattning1

Dennastandardklassindelarkrav påbör ställas luftljudsisolering,som stegljudsisolering,ljudnivån
från ljudnivåninstallationer, inne från tratikbuller, ljudnivån frånuteplats trafikbuller och

byggnadeninstallationen rumsakustiki olikasamt byggnader.ltyper del l behandlasav bostäder.l
2del behandlasövriga byggnader kontorshus,hotell, skolor vårdbyggnader.ochsom

Deolika kravendelasin i fem klasser.De minimumkrav idagtillämpassom myndigheterochav
konsulterinryms i ntittklassen,klass Dessaminimumkravsäkerställer majoritetatten avanvändarnainte uppleversigstörda.Dessakrav uppfattasdock otillräckliga 10-20%som av avGenomanvändarna. höjastandardenatt och tillämpadehögreklassernakanandelenotillfredsställda

Deminskas. lägreklassernahar till syfte detgöra möjligt klassindelaatt att ävenäldrebostädersomolika skäl inte kanuppfylla klass Klassindelningenskaav baseras genomfördamätningarenligt
gällandesvenskstandard.

Referenser2

ISO 140-42.1 Measurementof soundinsulationin buildingsandof building elements PartlV:-Field of airbomesoundmeasurements insulationbetweenrooms
ISO 140-5:782.2 Measurementof soundinsulationin buildingsandof building elements PartV:-Field of airbomesoundinsulationmeasurements of facadeelementsandfacades
ISO2.3 140-7Measurementof soundinsulationin buildingsandof building elements PartVll:-Field of impactsoundinsulationof floors.measurements

2.4 ISO 717/1Ratingof soundinsulationin buildingsandof building elements Part Airborne-soundinsulationin buildingsandof building elements.
ISO2.5 717/2Ratingof soundinsulationin buildingsandof building elements Part Impact-insulationsound
SS025259:2.6 1986Ljudabsorbenter Värdering mätresultatav-
SS025260:2.7 1986Ljudabsorbenter lClassindelning-
SS025263:2.8 Mätning ljudnivå i Fältprovningav rum -SS025264:2.9 Mätning efterklangstidi Fältprovningav rum -SS817306:2.10 1981Dörrar Ljudisolering Klassindelning- -
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i byggnader 3:eLjudklassning utrymmen utkast 24av

Golvmaterial923551:1988 KlassificeringSS2.11 -
ACOU 61:1987Windows:TrafficNT noisereduction2.12 indices

Begrepp3

Luft judisoleri Skiljekonsuuktionensförmåga3.1 reducera nårljud luften. Somdenviaattng: som
R.användsbegreppetreduktionstal. dBdecibel.matetal mätsi Reduktionstaletvarierarmedsom

Somsammanfattningsvärdeanvändsvägtreduktionstalfrekvensen. i byggnad.Rw, utvärderassom
ISO 717/1.Mätningstandard. skaalltid skeenligt ISOstandard, 140-4.enligt

Stegljudsnivå: Ljudtrycksnivån från3.2 i angränsandeett utrymme Standardiseraden
på Sombankar bjälklag.stegljudsapparat mätetalanvändsbegreppeten normaliseradsom

stegljudsnivå,Lu, dBdecibel. Denimäts normaliseradestegljudsnivånvarierarmedfrekvensen.som
sammanfattningsvärdeanvändsvägd stegljudsnivåSom normaliserad i byggnad.Bmw,som

ISO 717/2.standard. Mätningutvärderasenligt skaalltid skeenligt ISOstandard. 140-7.

Ljudnivå: Förkortat för frekvensvägd3.3 skrivsätt ljudtrycksnivå Normalt ljudtrycksnivånA-är
då C-vägdLpAdB. ljudtrycksnivåochbetecknas betecknasvägd Lpc dB. Om inget sägsannat

ekvivalentnivån.medelvärde tiden, För uañkbulleröver dygnsekvivalentniván.ett Föravses avses
förekommandeintermittent korta ljud användsdenmaximalaA-vägdaljudtrycksniván,LpAmax.

Inomhusalltid enligt standard. SS025263.Mätning ska ske gäller

ljudtxycksnivånEfterklangstid: DenLiddet för3.4 i 60tar sjunka dBett sedanljudkällanattrum
påEfterklangstiden,Ts, är mätetal hur ljudabsorptjonenstängts ett stor ari Denökarav. rummett.

rumsvolymenochminskarmedljudabsorptionsarean.Medmed efterklangstidi dennastandard
500. 1000 2000högstavärdeti oktavbanden och Hz. Mätning skaalltid skeenligt standard,SSmenas

025264.

Ljudklass Dennaljudklass ljudförhållanden3.5 l: de kan förekommamot i äldresvarar som
trähus.

Denna ljudförhållanden3.6 Ljudklass 2: ljudklass de kan förekommamot i stenhussvarar som
frånsekelskiftet.

Ljudklass 3: Dennaljudklass ljudförhâllanden3.7 de sedan1950-taletmot tillämpatssvarar som
Ca 20%byggnader.minimumkravi svenska berörda kanändå sig störda.avsom personer anse vara

idag tillämpas myndigheterDeminimumkrav ochkonsulterinryms i dennaklass.som av

3.8 Ljudklass 4: Dennaljudklass tydligt bättreljudförhállanden ljudklass Berördamot änsvarar
ändå fall Dennakan i vissa sig störda. ljudklassbör minimumkravet godansepersoner vara om

efterfrågas.standard

Ljudklass Denna3.9 S: ljudklass ljudförhâllanden.mycketgoda Berördamotsvarar personer
endast undantagsfallupplevaljudstörningar.ikommer

Installation: Med installation3.10 anordningi byggnaden inte kan brukaren.avses som styrasav
frysskåp,installationer ventilationssystem.kyl- ochTypiska är värmepumpar,hissarsamt

utanför Envatteninstallationeroch tvättmaskiner lägenheten. diskmaskineller köksiläkt endastsom
den lägenhetenanvändsvid matlagningi räknasinte installationeri dennastandard.egna som

275



En boendemiljötystare SOU 1993:65

Ljudklassning i byggnaderutrymmen 3:eav utkast 34

Uteplats: Med uteplats3.11 2 framförutrymmet fasad uppehållsutrymmeniavses m för bostadsnära
lekplats.altanellerrekreation balkong.Om ingendel uteplatsensom befinner såsig nära 2av som muppehållsutrymmet.dethela aktuella Punkter2 framföravses öppningsbarafönsterm till boningsrum

också. småingår Vid balkonger l framförutrymmet fasaden.Deavses ljudtrycksnivåerm isomanges
standardinkluderarljudreflexerfråndenna fasaden.

Ljudklasser4

Luflljudsisolering
Utrymme Klass l Klass2 Klass3 Klass4 Klass5

Mellan lägenhetoch utanför R,, 47utrymme RQ, 48en R,,,252 R,,,2S65 RQ.,2 602

longingMellan och bostadsrum R,.,2 36samt R,, 36 RQ, 40 R,,,244 Rw2 482 2trapphus/korridormellan ochutrymmet
tamburdöneninnanför

Inuti lägenhet.bjälklag ochväggar. Rw244 Rw 482Ett flera sovrum.av

OmKommentarer: förseddaväggarnaär meddörrarmåstedessaha ljudklass ärminsten som
10dB. Ljudklassemakravvärdet 25.30och35 dB ärdefinierade SS817306.i l påavvaktan- en

denrevision svenskastandardenförutsätteshär detav äveninföresatt ljudklass40 dB 5 dBären som35 dB-klassen.bättreän

Stegljudsisølering
Utrymme Klass l Klass2 Klass3 Klass4 Klass5

Mellan loftgångtrapphus,korridor eller och E, 69 L,,w 68 L.,w 642 D. 60 UM.5 565 5 5bostadsrum
Mellan utanförlägenheten Ln.w 63annatutrymme UM, 62 Lu.w 58 Ln.w2 54 Lu.w5 50s s sochbostadsrum
Inuti lägenheten. Lnw 53 JDM 64--- S-- S-..Ett fleraav sovrum.

GolvbeläggningarKommentarer: ljudklassas SSenligt 923551.Påbetongbjälklagkan medhjälpmanljudklassenenkelt beräknadenresulterandevägdastegljudsnivån.av
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443:eutkastbyggnaderiLjudklassnlng utrymmenav

installationerfrånLjudnivd
4 Klass52 Klass3 CassKlassKlass lUtrymme

25s30 LMs30 s30 LMs30 LMLnALM 5Boningsrum
LaAmaxs30I-pAmaxS35LoAmaxS35LoAmaxs35LoAmaxS35

540545 LDCLDC
530140x538 LuAS34 LMLoAs38 LM 534Kök

LaAmaxs35LnAmaxs40LnAmaxS40LoAmus44 LoArnaxS44
4550 LacLac ss

ljudeffektnivån från inteinstallationemadeolikauppfyllaskrävsskakraven attFör attKommentarer:
bör överskridaljudeffeldniván, installation inteLwA förA-vägdaDen enhög.förär ,

kylskåpinstallationi ettdetfinns rummet,tex-4 dBLM enLwA om5
kylskåp frysochtvå ifinns installationer rummet, ettdet t-7 dB enLM exLwA om5

kylskåp, frys ochinstallationentler rummet,finns eller tex ett-l0 dB det enenLM treLwA om5
går kontinuerligt.fläkt som

trafikbullerLjudnivåfrån
4 Klass52 3 KlassKlass KlasslKlassUtrymme

2226 LM30 30 LM30 LM LMLM 55 555Boningsrum
S33S42 I-oCLnAuiazéiÃ l2AmaxS45 LoC

3034 LM38 LoA 34 LM38 LMLoA 5s s 5sKök
4650 LDCLDC ss

Efterklangstid
52 3 Klass4 KlassKlass KlasslKlass

51.5T 51.5 T 51,5 T sssTmpphus
T5l,0s T5l,0sT51.0Korridorer

tilltörest l Aakustiskaabsorbenterregeliuppfyllaskrävsska attFör kraven annexattKommentarer:
absorbentareamed vissuttryckt i minstakanhanterasför kraven enhurvägledningenges

absorptionsklass..

Ljudnivå vid uteplats
Klass5Klass2 Klass3 Klass4Klass lUtrymme

4052 48 LaA 44 LpALM LMLM 56bostadensidapå s sminst 5 55Uteplats, aven
40Lac 5
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Det ocksåär min uppfattning det just är lämpligatt tidpunktnu en att
införa klassningssystem,ett eftersom det inte råder någon akut brist
på bostäder. De söker bostad har härigenom reellasom valmöjligheter
och kan inväga bostadens ljudkvaliteter innan de träffar sitt val.

Alla ljudklassade bostäders ljudegenskaper skall därför tydligt
framgå i den information till presumtiva hyresgästersom ochges
köpare bostadshus eller bostadsrätter.av

8.4.4 Merkostnad för ljudisolering och bullerfrihet utöver
gällande minimikrav

Vid sammanbyggda småhus är merkostnaden marginell för nåatt ett
slutresultat ligger 10 dB eller över minimikraven.som Detmer tysta
huset i Lund experimenthusett ägnadesvar mycken tid isom
projekteringen och uppföljningen och där prövade rad olikaman en
konstruktionsdetaljer. Därför blev det också förhållandevis dyrt.
Byggherren JM Byggnads AB har emellertid uppskattat merkostnaden
till 2 3 % i produktionskostnad i reguljär produktion. Förenklat-
uttryckt kostar den 10 dB bättre ljudstandarden med bibehållen
kostnadsram några kvadratmeter i bostadsyta på normalbostaden.
Merkostnaden för huset i Hammarbyhamnen beräknas ligga under
l %.

Den genomsnittliga kostnaden för stickprovsvisa kontrollmätningar
ljudisoleringen kan uppskattas till 0,1%av produktionskostnadenca av

i byggprojekt.större I små projekt blir kostnaden relativt någotsett
högre.

Exemplen på merkostnaden för mycket god ljudisolering ien en
välplanerad nyproduktion ligger således vid eller något under vad
människor enligt betalningsvillighetsstudien i genomsnitt bereddaär att
betala. Det finns med andra 0rd marknad för bostäder meden en
mycket god ljudisoleringsstandard. När god ljudisolering blir standard

undantagän finns det goda förutsättningarsnarare prisetatt pressa
denna kvalitetshöjning.

Vad gäller merkostnaderna för ventilationssystemett tyst deär
betydligt lägre denän genomsnittliga betalningsviljan. Enligt före-
trädare for ventilationsbranschen i självaär verket de normala
ventilationssystemen i flerfamiljshus inte bara bullriga ävenutan
totalekonomiskt dåligt optimerade. Valet ventilationssystemav styrs

inköpspriset; det kostarav tystare någotsystemet i installationmer
lägre pris på elräkningen.ettmen Enligtger beräkning bliren

merkostnaden i elenergi räknat på det svenska bostadsbeståndet 100
milj. kr år källa: Råd ljud i hus, Byggforskningsrådetper om och
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strömningsteknisktventilationen bygger påSABO 1991. Den etttysta
ljudfällor ochväldimensionerademed tystavälutformat system

handhand ibullerfrihet gårochEnergisparandeventilationsdon.
saknarpraktisktbehovetdetvi ettSkälet till tagetstoratrotsatt

ventilation detoch ärljudisoleringmed högbostäderutbud tystav
premierathaft intetvi har på sättbostadsfinansieringssystemstela som

ljudisolering. Tystarehögbostäder medutbudetutvecklingen och av
energibesparingar.medkombinerasocksåbostadsventilation kan stora

samhällsekonomiskadå mycketbetalningsviljan visarStudien storaav
intäkter.

måsteKontrollmätning8.4.5 ett

bästadenkontrollmätningar. Det ärskall bygga påKlassningssystemet
kvalitetssäkring förtillfredsställandeförgarantin attkända en

värden" skall kunna"deklareradenybyggnadsreglernas krav på anses
uppfyllt.

ljudisoleringkontrollmätningarbl.a.kvalitetssäkring kräverEn av
i dettamisstaglättbyggnaden. Det görafärdiga äri denoch buller att

metoder i byggan-ochmaterialförsärskiltavseende, när nyaman
konstruk-grad såväli högberorljudisoleringbyggnadsdet. En av

byggnadsplat-utförandet pådetmaterialvalochtions- noggrannasom
funktionskontrollbestämmelsernaredovisattidigareharJag omsen.

8.1.4.avsnittjfrventilationssystemav
kankvalitetssäkringenväsentliga forkontrollmätningar ärAtt ytterst
haftSkottland harStorbritannien. Ifrånexempelmedbelysas manett

nyuppfördailjudisoleringenstickprovskontrollobligatorisk aven
obligatoriska.varitintekontrollmätningarEngland harbostadshus. I

bostadshus-nyuppförda% de95SkottlandfrånErfarenheten att avvar
England fannkontrollstudie iminimikrav. Iställdauppfyllde enen

minimikraven.uppfylldebyggnaderna60 %endastatt avman
kvalitetssäkring börkontrollmätning ochförformernaDe närmare

Svenskautarbetasnärvarandeförstandardi denframgå avsom
forISO 9001tillämpamöjlighetKommissionen. En ärElektriska att
fördet inomtidigarehar nämntkvalitetssäkring. Jagsådan att ramen

olikaframCENinomarbetebyggproduktdirektiv pågårEG:s att taett
omfattastandardeuropeiskbyggområdet. Kommerstandarder på atten

skallISO-standard 9001,hänvisningmedeventuelltkvalitetssäkring,
tillämpas.givetvis denna

279



En boendemiljötystare sou 1993:65

En god ljudisolering allmäntär väsentligt intresseett
Det finns flera vägar säkra kontrollmätningatt kommeratt tillen
stånd. En väg iär samband med bygglovetatt begära in underlag för
ljudbedömning, varvid skall ingå krav på kompetent utfördett kontroll

ljudisolering och bullernivåer innan slubevis utfärdas.av Utredningen
för översyn plan- och bygglagen M 1992:03 haren av emellertid
bl.a. uppgift utreda förutsättningarna förattsom avskaffa bygglo-att

inom detaljplanelagtvet område. En sådan utveckling skulle därmed
rycka undan grunden för mitt förslag till ljudklassningen.

En och enligt min mening framkomligannan kanvägmera ettvara
liknande det finnssystem för funktionskontrollen ventilation-som av

sanläggningar. Härför krävs inte någon ändring i plan- och bygglagen.
Regeringen bör med stöd bemyndigandet i 16 kap. l § i dennaav

lag kunna utfärda föreskrifter ljudklassningrör bostäder. För-som av
ordningen 1991 1273 funktionskontroll ventilationssystem: börom av
kunna tjäna förebild, särskilt vad gäller kvalitetssäkringensom av
kontrollmätningar.

8.5 Ljudisoleringen i fzirdigbyggt hus kanett sällan
förbättras

Dålig ljudisolering i det befintliga bostadsbeståndet inte uppfyllersom
minimikraven är svårt i efterhand komma tillatt rätta med eftersom
ljudisoleringsegenskaperna inbyggdaär i huset. Oftast har bristerna
inte till.rättats En radikal förbättring ljudisoleringen kan endastav
ernås riva huset och detatt ersätta medgenom med bättreett nytt
konstruktioner.

Det inteär heller möjligt med känd teknik väsentligtatt förbättra det
befintliga bostadsbeståndets luftljudsisolering till rimlig kostnad.en
Störande ljud från kan endast avhjälpasgrannar deattgenom
sinsemellan visar hänsynstörre varandra. Som exempel härpåmot vill
jag nämna hemstereoanläggningaratt måste användas med stor
restriktivitet i vanliga flerfamiljshus inte skall bli störda.om grannar
Tyvärr framgår inte detta med tillräcklig tydlighet reklamen förav
musikanläggningarna.

Under tider med bostadsbrist har även bullersynpunkt under-ur
måliga hus fyllts med hyresgäster. En del dessa dåliga bostadshusav
från 1960-talet har rivits. Skälet har inte bara varit den dåliganu
ljudisoleringen den har i några fall varit starkt bidragande.men Det
belyser kostnaden för dåligatt ljudisolering kan bli mycket hög,en
den sociala kostnaden oräknad.
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iluftljudsisoleringsegenskapernaåldras bibehållsNär husen stort
konstruktioner,i lägenhetsskiljandeoförändrade. Sprickbildningarsett

försämrarsärskilt i del elementbyggda hus,förekommervilket en
Stegljudsisoleringen kan däremotemellertid dessa egenskaper.

ventilationsanlägg-Vidare tenderar buller frånmedförsämras åren.
i dock husägarenmed Enligt 3 kap. PBLningarna öka åren. äratt
egenskaperna i huvudsakegendomenskyldig underhålla så attatt

bibehålls.
luftljudsisoleringframhållit byggnadshar tidigareJag att somen

ventilationsbullret ligger deti efterhand. Medregel inte kan förbättras
ventilationssystemetGenom ombyggnadannorlunda till. en av

omfattande reparationsarbeten ochsamband medexempelvis i mera
väsentligt reducera fläktbullret.ofta möjligtrenovering detär att

i byggnader8.6 Ljudförhâllandena andra än

bostadshus

ställts skolor, hotell,Ljudisoleringskrav och bullerkrav har påäven
avregleringenSom följd den önskadevårdbyggnader aven avm.m.
betydligt mindrede Byggnadsreglernabyggnadsmarknaden är nya

krav andra byggnadersina föregångare vad på ändetaljerade än avser
bostadshus.

marknaden vadosäkerhetförhållande har skapat påDetta avseren
exempelvis upphandlingi samband medljudkrav bör ställasde avsom

beställarensbyggområdet dessvärrevårdbyggnader.skol- eller Inom är
medförofta begränsade.det akustiska området Dettakunskaper inom

visarbyggnadför upphandlaruppenbara risker att som senareman en
kommunRisken härförha dålig ljudkvalitet. närsig är stor enen

skolbyggnad och endast krävertotalentreprenad upphandlar engenom
uppfyllas. Resultatet kannybyggnadsreglernas miminikrav skallatt

i ljudhänseende.byggnad ganska dåligmycket väl bli ären som
harför ljudklassning bostadshusarbetet med standardUnder aven

klassningfinns behov motsvarandeframkommit detdet att ett avav
SvenskaISO/42 Byggnadsakustik inombyggnadstyper.andra TK

klassnings-därför utarbetaKommissionen kommerElektriska att
vårdbyggnaderskolor, Intestandarder för andra byggnader etc.som

detmed hänsyn tillkontorssidanminst angelägen storaanses vara
Sveriges fastig-har framförtsutbudet lokaler. Dettatomma avav

marknads-ljudklassning skulle värdefull förhetsägarförbund. En vara
föringen hyreslediga lokaler.av
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Detta bör också underlätta kommuners och andra byggherrars
upphandling. En kommun bygga skola kan då iattsom avser entre-en
prenadhandlingarna hänvisa till önskad kvalitetsklass i sådanen
standard. Byggherren kan välja skola precis uppfylleren som
nybyggnadsreglemas minimikrav eller skolbyggnad med god elleren
mycket god ljudkvalitet. finnerJag det angeläget arbetet medatt
sådana klassningsstandarder påskyndas och erforderliga ställsresurser
till kommitténs förfogande för detta angelägna arbete ifr avsnitt 7.2.
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9 Buller i fritidsmiljön

bedömningarMina och förslag i sammanfattning

Nya bullriga företeelser dyker under fritidvår och ljudnivåer-upp
tenderar öka. Ansvaret för skydda sig för buller falleratt attna

heltnästan på den enskilde eller föräldrar. För mildra olikaatt
effekter buller föreligger inforrnationsbehov.ett stortav

Sådana aktiviteter påverkar dessutom inte bara den försom
oväsen omgivningen.stör även Naturupplevelserutan bullerutan

kvalitetär värnaatten om.
Elektronikens frammarsch har medfört högtalaranläggningaratt

används vid olika musikevenemang kan alstra ljudtoppar isom
storleksordningen 130 140 dBA åtskilligapå avstånd frånmeters-
anläggningen. En 100övre gräns dBA på publikplats mättom som
ekvivalentnivå under 10 minuter införs för ljudniåver från
pop/rockkonserter, diskotek och offentligt framförd musik.annan
Socialstyrelsen bör få i uppdrag utfärda anvisningarnärmareatt
härom och föreslå hur kontrollen efterlevnaden härav ochav
sanktioner för överträdelser skall utformas.

Intressekonflikter ofta iuppstår samhället grundpå skott-av
buller. Detta kan undvikas inte tillåta bebyggelse näraattgenom
skjutbanor. Naturvårdsverkets Allmänna råd "Buller från skjut-
banor" bör fotsätta gälla för buller från finkalibriga ochatt vapen
beräkningsmetoden härför i drag rättvisande bildger en grova av
bullerimmissionerna. Om det teknisktär svårt nå tillatt ner
lämpliga bullernivåer bör inskränkningar införas för skjuttider,

kalibrarvapentyper, etc.

9.1 Rätten till tystnad

9.1.1 Fritiden blir allt bullrigare

I dag har vi goda kunskaper buller och dess effekter och hur viom
skall förebygga bullerskador. Jag vill påstå vi så mycket inteatt vet att
någon behöver ådra sig bullerskada olyckshän-utomen genom en ren
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Ökaddelse. hänsyn människor emellan kan bidra till de psykoso-att
matiska följderna oönskat ljud kan minska. Medan vi i arbetslivetav
kan trendbrott det gäller hörselskadornär förhållandet inteärettse
lika i fråga bullriga fritidsaktiviteter. Tvärtom förefallergynnsamt om
det bullriga företeelser ständigt dyker där utövarnasom om nya upp
vanligen ungdomar ochär och ljudnivåerna tenderarattunga vuxna,

öka. Uppmaningar försiktig med hörselsinnet för inteatt att attvara
drabbas hörselnedsättning blir äldrenär tycks inte fåav en man en
avsedd effekt. Denna tid i livet förefaller så oerhört avlägsen för
ungdomar.

Ansvaret skydda sig för buller från olika fritidsaktiviteter ochatt
leksaker faller dessutom helt dennästan på enskilde eller föräldrar.
Det föreligger således informationsbehov för mildra olikaett stort att
effekter buller. Informationen behöver riktas till föräldrar vadav
gäller barns bullriga lekar och leksaker. Yrkeskategorier lärare,som
läkare, hälsovårdare och arkitekter och lagstiftare behöver en
förbättrad utbildning fritidsbuller. Det också viktigt bullrigaär attom
produkter märks lättförståeligtpå Föräldrar och tillverkaresätt.ett av
hörselskadliga leksaker och lärare och miljöansvariga måsteapparater,

för sig och tillsammans försöka bidra till bekämpa skadligtattvar
fritidsbuller.

fritid i förhållandeVår tillär arbetslivet inte reglerad lagargenom
och föreskrifter och aktiv tillsyn från ansvariga myndigheter.en
Intresset för bekämpa olika bullrande aktiviteter i fritidsmiljövåratt

också utvecklat.är svagt

9.1.2 Behovet stillhet ochav ro

Buller från olika fritidsaktiviteter påverkar inte bara utövaren störutan
omgivningen. industrialiseradeäven I vårt och allt motoriserademer

samhälle finns det för människormånga behov komma ifrånett attav
de bullrande miljöerna för uppleva den livskvalitet äratt som
förbunden med stillhet och Förväntningarna ocksåär större attro.
slippa bullerstörningar fritid.på Karaktären hos olika rekreations- och
friluftsområden varierar med naturförutsättningarna, befolknings- och
bebyggelseförhållandena. I många dessa områden förekommer iav
ökad utsträckning motoriserade och andra aktiviteter såväl landpå som
på och i luften. Flera dessa störkällor har jag behandlat i devattnet av
föregående kapitlen. På längre sikt finns det risk för motoriseringenatt
och samhällsutvecklingen spolierar möjligheterna för många människor

inom räckhåll ha områden inte alls eller bara i liten omfattningatt som
bullerförorenade tekniksamhället.är av
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"Lillbullerutredningen" M 1991:02 har förtjänstfulltpå sättett
såväl i betänkandet Angående vattenskotrar SOU 1992:41 i sittsom
slutbetänkande Naturupplevelser buller kvalitet värnautan atten-
SOU 1993:51 lagt fram förslag för komma till medrättaatt
stömingarna från bullrande aktiviteter i värdefulla rekreationsområden,
främst i fjällvärlden och skärgårdarna. Jag har haft fortlöpande
kontakter med utredningen och vi är till tystnadöverens rättenattom

fritid harpå vår betydelse för allt fler människor. Jag delar denstor
vad tystnad ipå så det framställs i kapitelär naturensyn som som

innebär bl.a. tystnad iDen inte kan beskrivas generelltatt naturen
maximal ljudnivå imed dB. sådana rekreationsområdenI dären

ostördheten viktig kvalitet kan i princip frånalla ljud motorisera-är en
de aktiviteter, i fall från intesådana nyttokaraktär,ärvart som av

inte önskvärda ljud, dvs. definierassägas buller. Förslagenvara som
läggs fram för åtminstone bevara naturområden iävenatt tystasom

framtiden förtjänar allt stöd.
följandedet kommer jag fritidsaktiviteterI andra kanatt ta upp som

påverka såväl den störande i den omgivningegna personen som vara
Eftersomde jag tidigare behandlat områden gräsklipp-utövas. såsom

ning och leksaker jag i detta kapitel buller fråntarm.m. upp
pop/rockkonserter, bärspelare och skjutbanor.

9.2 Pop/rockkonserter m.m.

Pop/rockkonsener
sistaUnder de 20 30 har det vuxit framåren mycket intresseett stort-

för modern musik. takt med elektronikens frammarschI har också
högtalaranläggningar och förstärkare gjort musiken kan framförasatt
vid mycket höga ljudnivåer. finnsNumera det högtalaranläggningar

kan alstra ljudtoppar i storleksordningen 130 140 dBA påsom -
åtskilliga avstånd från högtalarna påtaglig ljudförvräng-meters utan
ning och utrustningen skada. Sådana anläggningar brukarutan att tar
användas bl.a. rockgrupper. Ofta drar sådana pop/rockgalorav
10 000-tals åhörare vid enda tillfälle. 1970-Under och 1980-taletett
ökade ljudnivåerna successivt. Det föreföll också finnas inte uttaladen
tävlan mellan de olika orkestrarna kunde producera deom vem som
högsta ljudnivåerna.

För 15 sedan det vanligtår den maximala förstärkareffektenattvar
uppgick till 20 000 det regel undantagär änwatt;ca numera snarare

använda 100 000 i förstärkare vid konserter. Någraatt watt stora
amerikanska Ijudnivåmätningar i samband med rockkonserter har visat
genomsnittsvärde 103 dBA. Vidpå inomhuskonserter Scandinaviumpå
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i Göteborg har ljudnivåer mellan 97 och 110 dBA meduppmätts
toppvärden mellan 124 och 140 dB. Vid 10 konserter ljudnivån ivar
medeltal 101 dBA. Dessa nivåer innebär det föreligger risk föratt en

akustiskt kan omedelbar mekanisk skada. Dennaett trauma som ge en
tillfälliga hörselnedsättning brukar, besvären måttliga,är gå överom
på någon timme.

har iMan Norge påvisat hörselstatus hos norrmänatt unga som
i 18-årsåldern försämrats 1987mönstrat på några år så 35 % deatt av

Årmönstrade uppvisade hörselnedsättning. 1981 motsva-som en var
rande andel %.17 Man detta framför allt beror på musikex-tror att
ponering eftersom 18-åringarna inteännu förnämnvärt utsatts
arbetsbuller.

Föräldrar och myndigheter oroade de höga ljudnivåerär av som
förekommer i samband med modern musik, särskilt den framförsnär

diskotekpå och rockkonserter. Denna för eventuella hörselskad-oro
liga effekter naturlig, betänker miljontalsär när ungdomarattman
årligen besöker denna musikaktivitet. finnsDet emellertidtyp av
mycket få fall kända där exponeringen för musik lett till omedelbaren
hörselnedsättning. Troligen innebär den exponering ungdomar isom
allmänhet för, dvs. fåtal pop/rockkonserterutsätts ochår någotett per
diskoteksbesök vecka under 3 timmar,4 ganska begränsadper en-
exponering alltid tycks innebäranästan den "säkraär påattsom man
sidan".

Bärspelare
finnsDet också uttalad för den utbredda användningenen oro av

bärspelare freestyleapparater. Anledningen till detta bärspelar-är att
kan producera höga ljudnivåer. teoretiskUr synvinkel finns detna

flera faktorer talar för dessa kan skadliga. De iärattsom vara
allmänhet så hög kvalitet de återger alla ljud inkl. impulsljudattav
bättre äldre högtalarutrustning. Genomän de bärbara kanäratt
exponeringstiden bli ifrlång bil. 3. De reproduceraräven impulsljud
bra och bäraren inte omgivningen med frifáltshögtalare.stör såsom
Därför får användarna inte kritik från omgivningen vad gäller
ljudnivåerna.

finns farhågorDet för de använder bärspelare har sämreatt som
hörsel icke användare.än I undersökningar utförda vid Audiologiska
avdelningen, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, har detta inte kunnat
bekräftas det förefaller enligt dessa bärspelare inteutan som om
innebär omedelbar risknågon för hörselnedsättning hos ungdomarna

detpå de i allmänhetsätt används, dvs. under timma/dagnågonsom
eller vecka vid ljudnivåer mellan 85 och 95 dBA.
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Riktvärden för rockkonserter
Varken högtalarfabrikanter, musiker eller konsertarrangörer kan ha

intressenågot deras produkter riskerar åsamka kundkretsen,att attav
dvs. musiklyssnarna, skador i viktigt sinnesorgan. Tvärtom bör detett

intresse för alla skaderiskema elimine-ett gemensamt parter attvara
skulleDetta underlättas reglerar exponeringsnivå-ras. av normer, som

för ljud i hörlurar och vid publika där deterna arrangemang,
förekommer elektronisk ljudförstärkning. Redan för 20 sedanöver år
försökte de hälsovårdande myndigheterna i Göteborg fastställaatt en

95 dBAövre för ljudnivångräns vid musikframföranden ochom
diskotek. fick dockDetta aldrig någon effekt.

Högtalarfabrikanter och musikproducenter verkar den internatio-på
nella marknaden och påverkas internationella marknadskrafter.av
Därför det inte tillräckligtär problemet till behandlingatt tas upp av
nationella myndigheter, frågan exponering för elektronisktutan om
förstärkt ljud bör till diskussion i internationellaäven tas upp organ av
både vetenskaplig och politisk prägel.

Det uppenbart rockmusikerär har betydligt exponeringstörreatt en
för höga ljudnivåer vad åhörarna har. Nyligenän har del kändaen
musiker i USA Peter Townsend, Rod Stewart och Alex Halent.ex. van
medgett de har hörselnedsättning och tinnitus,även deatt en som

orsakad de mycket höga ljudnivåerna i samband medanser av
framförande musik. Man har bildat organisation, HEARav en ny
Hearing Education and Awareness for Rockers och denna organisa-
tion har hel del intresse frånmött media. Emellertid måsteen man
konstatera det hittills finns relativt få bevis för hörselnedsättningaratt
hos rockmusiker såsom dokumenterade resultat i samband med
reguljära hörselundersökningar, individuella audiogram Subj ektivaetc.
uttalanden hörsel och tinnitus naturligtvisär mindre värde änom av
mätresultat källa: Alf Axelsson, Audio 91/3.Nytt nr

Hur kommer det sig då popmusiken framförs vid högasåatt
ljudnivåer villVem ha det höga ljudnivåernaDe kan troligen vara
uttryck för prestigefylld "tävling" mellan musikernaen om vem som
kan högst ljudnivåer med modern högtalarutrustning. Viprestera tror
inte detta uttrycker publikens önskemål i allmänhet. åtminstoneIatt

länder, Storbritannientvå och Nya Zeeland, har börjat intaman en
betydligt restriktiv attityd. Vid rockkonserter på Wembley Stadionmer
har sålunda infört mycket höga bötesbelopp minutman per om man
överskrider 90 dBA- nivån relativt långt fram i auditoriet. harDet
visat sig det ljudteknikern denär kritiskaär iatt som personen
samband med sådana konserter. Musikerna själva har relativt dåligen
uppfattning vilka ljudnivåer går auditoriet eftersomöver deutom som
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befinner sig bakom högtalarna och i närheten sin monitorhög-av egen
talare. Både i Storbritannien och Nya Zeeland har goda erfaren-man
heter de skärpta reglerna och har också fått de flesta rock-av man

följa givna föreskrifter.attgrupperna

ljudniváerna vid rockkonsener fdr 100 dBAinte överstiga
föreslårJag därför 100 dBA publikplatsövre gräns på mättatt en om

ekvivalentnivå under 10 minuter för pop/rockkonserter,sättssom
diskotek och offentligt framförd musik. Det bör ankomma påannan
Socialstyrelsen utfärda anvisningar häromnärmare och hur denatt
skall kontrolleras föreslå sanktioner för överträdelser.samt

9.3 Buller från skjutbanor och skjutfält

företeelse9.3.1 Skytte typisk manligen

Det tycks ganska skillnad mellan pojkar och flickor närstorvara en
det gäller ljud. Pojkar förefaller benägna sig förutsättaattvara mer

ljudnivåerhöga i alla åldrar. Användingen skjutvapennästan bådeav
fritidpå i samband med jakt, militärtjänst naturligtvis mycketärosv.

hos pojkar flickor i allmänhet. Likasåstörre pojkarän är utsattamer
för impulsbuller från påsksmällare och knallpulverpistol. Det
förrädiska med denna ljud vi aldrig kan lära höraärtyp att attav oss
hur impulsljudstarkt grund denpå korta varaktigheten.ärett av

Undersökningar förhållandensvenska visar ungefär 15 %attav av
tonårspojkarna deltar i olika skytteaktiviteter, hemvärn, frivilligt.ex.
befälsutbildning, tävlingsskytte. Jämfört med andra fritids-typer av
buller det helt klart skytteaktiviteterna innebärär betydligt störreatt en
risk för omedelbar och bestående hörselnedsättning elleren en
fortskridande hörselnedsättning. Dessbättre tycks hörselskyddsan-
vändningen i militära sammanhang, i hemvärnet och på skjutbanor ha
förbättrats under år. Pojkarna själva uttrycker emellertid ofiasenare
den åsikten del den "riktiga känslan" reduceras näratt en av man
använder personlig skyddsutrustning.

Skytteaktiviteter
övning ochFör tävling med "armégevär" och motsvarande finnsvapen

Årligen2 000 skjutbanor för civilt skytte med finkalibrigaca vapen.
skjutes 50 miljoner skott alla kalibrar de 200 000närmareca av av
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skytteföreningar inom frivilligamedlemmarna i lokala "Den skytterör-
elsen" dessa banor enligt speciellt syftar tillpå Dettaett attprogram.
bibehålla skjutskickligheten hos befolkningen. Utbildnings- och
tävlingsprogrammen därför utformade i samarbete medär nära
försvaret.

civila "sportskyttar,flera platser utnyttjas de banorna ocksåPå av
med och enligt internationellaskjuter andra regler.gevärstypersom

150 000 och liksom i sportskyttet ingårAntalet sådana skyttar är ca
också "lerduveskjutning" olika slag störningssynpunkt ärav som ur
särskilt besvärande. skjutningar försiggår speciella banor.Dessa på
Härtill kommer 700 jaktskyttebanor.1ca

Pistolskytteförbundet har 19 000 aktiva skyttar med 200ca ca
skjutbanor användes för polisens skytteträning.banor. Dess även

karaktären fritidsverksamhet sker huvuddelengrundPå av avav
skyttet kvällar och under lördagar och söndagar.på

Skottbuller från militär verksamhet utförligare behandlad i kapitelär
bil.l7.10 och

innebär intressekonflikterSkyttet
Större delen skytteverksamheten vid skjutbanorna företas kvällarpåav
och helger, då behovet tystnad och störningsrisken är störst.av som

ofta lägre kringboende nyinflyttadeToleransnivån hos ochärär som
inte förknippade skytteverksamheten.hos de medärsom

Normalt skyddsavstånd 1 000 avståndet starktär ärca m men
immissionspunktens placering i förhållande till skjutrikt-beroende av

topografi och Skyddsavståndet kan tillning, nå ändavapentyp. upp
skjutriktningen,2 000 i dvs. 45° kring skjutriktningen.im

Störningar i bebyggelse placerad i skjutriktningen ochär ett stort
konventionellasvårlöst problem i dagsläget. Detta beror på att

inverkan i framåtriktningen och idéeråtgärder inte har någon att nya
i skjutriktningeninte tillräckligt utprovade. Bullerdämpning börär

framtida arbeten inom skottbullerområdet.prioriteras i
tillräckligt uppmärksammad konflikt mellanvanlig inteEn ärmen

kommuners planering bebyggelse och skytteverksamhet vid tidigareav
skjutbanor. Förbiseende hos kommunen den möjligastörande av

faran underskattning svårigheten finna nylokaliseringeller attav en av
finnsonödiga problem. exempel därskytteverksamheten Det påger

lokalisering fördet har tagit hitta lämplig denåtta åröver att en nya
bör därförskjutbanan. grund de långa skyddsavståndenPå manav

hjälpmycket försiktig i planarbetet omkring skjutbanor. En förvara
skulle uppritade skyddszoner förkommuner i detta sammanhang vara

varje skjutbana.
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Om försöker analysera de konflikter iuppstår samhälletman som
grund skottbuller,på finner mångfald, till sin karaktär heltav man en

skilda problem.
Fritidsskyttarna sig ofta missgynnade i sin hobbyverksamhetanser
de miljövårdande myndigheterna, ålägger dem såväl kostsam-av som
skyddsåtgärder restriktioner beträffande skjuttider. Konflikterma som

mellan till det frivilliga skyttets banor och skytteföreningarnagrarmar
leder ofta till tidsödande utredningar och överklaganden. Stömings-
frekvensen från skjutbanor framgår nedanstående diagram enligtav
olika undersökningar.

Mvk°$°"dI% Australien0 1931Sverige 1979I Sverige 1983A

90100
c

Stömlnqetrekvensvid ljudnivierolika enligtolikaundersökningar.

Killa: Naturvårdsverket

Stadsplanerare detaljplanerar för bebyggelse har iblandsom ny en
kommunens möjlighetövertro på förbjuda eller förflytta störandeatt

verksamhet för tillgodose kommunens markbehov. I den månatt egna
försvarets övningsområden och skjutfalt är har delstötestenen en
kommuner fått inse "kronans mark" oftast inte till salu ochäratt att
försvaret inte har de ekonomiska flytta verksamheten.attresurserna
En faktor här skillnaden i transportkostnadernaär för personaltung
mellan befintligt skjutfält ochregementsnära utlokaliserat.ett ett

sig självtDet i dessasäger sammanhang bör miljöbalkensävenatt
bestämmelser skyddsavstånd tillämpas.om

När det gäller skottbuller från flnkalibriga föreslår jag attav vapen
Naturvårdsverket Allmänna råd "Buller från skjutbanor" SNV RR
1981:2 för acceptabel skottljudsnivå tillämpas.

Vid nylokalisering utgångspunkten förär de riktlinjer finns attsom
fåså människor möjligt skall uppleva sig bli störda. Detta nårsom

vid bullervärden kring 65 70 dBAI dBA impuls eller där-man -
under. Bullernivån intill sjukhus, skolor, och fritidsbebyggelse bör
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5 dBAI lägre. Samtliga riktvärden från den meteorolo-utgårvara ca
giska situation de högsta värdena.som ger

Riktlinjerna 10 högredBAI värde för befintliga banor. Detettanger
innebär till 25 % de närboende riskerar bli störda. Se figur.att upp av
Erfarenheterna visar då kraven för nyetablering klarats det fåäratt

blir mycket störda.som
Om det tekniskt svårt nå till lämpliga bullemivåer,är kan iatt ner

stället inskränkningar införas för skjuttider, kalibrarvapentyper, etc.
Anpassning sådana begränsningar kan ske utifrån förekomstav av
hall, skärmar, vallar och placering i olika skjutplatser.terrängen av
Observeras bör konflikter mellan skytte och omgivning vanligastäratt
beträffande skjutning lör-, och helgdagar.på sön-

9.3.2 Riktvärden

LJUDNIVÅUTOMHUSI dBAimpuls
m m Nyanlâggning bana för Befintligasamt banor för mindresamtav

väsentligombyggnad bet.bana eller tillbyggnad banaav om- av
Dagoch kväll Natt Dagoch kväll Natt

07-22 22-07 07-22 22-01

Bostäder 65 70 55 60 65 80 55 65— - - -
Vårdlokaler 60 65 55 60 60 75 55 65- — — -
Undersvisnings-

60 65lokaler 60 75— — — —Fritidsbebyggelse
rörligtfriluftslivoch
naturupplevelsendär
viktigfaktor ‘ 60 65är 55 60 60 75 65en 55— - — -

k 4

Källa: Allmänna råd "Buller från skjutbanor" 1981:2.SNV RR

Konflikter
finkalibrigaFör gränsvärdet 65 idB AI allmänhetvapen synes vara

acceptabelt under för-vardagar. På vackra och sensommarkvällar samt
under sommarhalvårets lördagar och söndagar uppstår klagomål
sporadiskt gränsvärdet inte överskrides. innebäräven Detta attom
försvarets skjututbildning, sällan upphov till klagomål, medan detger
frivilliga skyttet och speciellt lerduveskyttet drabbas.
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Mätning och beräkningar skottbullernivder.av
Mätning skottbullerimmissioner kan mycket tids- ochav vara
kostnadskrävande. Det därförär naturligt försöker framatt man
metoder beräkna immissionerna data ljudemissionöveratt ur vapnens
och mellan skjutplats immissionspunkt.terrängen och

Naturvårdsverket har anvisningar för beräkning skott-gett ut av
buller från fmkalibriga Statens naturvårdsverk, Meddelandevapen
7/84, bygger på uppsättning och således ärsom en nomogram som
helt manuell. Beräkningsmetoden i drag rättvisande bildger en grova

bullerimmissionema.av

Bullerstörda områden
ñnkalibrigaFör används i den civila skytteverksarnhetenvapen som

kan det i fall krävas 1,5 2 km till bostads-närmasteogynnsamma -
fastighet liggerden i skjutriktningen för Naturvårdsverketsattom
riktvärden skall innehållas.

skjutriktningenI kan inte byggnadstekniska åtgärder normalt slagav
begränsa bullerstörningarna. Ett okonventionella metoder,par som
inte bara fungerar i skjutriktningen har med framgång i andraprovats
länder. Bristande ekonomiska har hindrat anläggningarresurser av
pilotkaraktär i Sverige.

9.4 Motorsport

Även i motorsammanhang tycks det hela tiden dyka bullrigaupp nya
aktiviteter, motorcyklar och bilar med allt starkare motorernya som

olikapå motorbanor såväl deltagare och funktionärerexponerar som
åskådare för höga ljudnivåer. Medan vi i yrkes- ooh privata samman-
hang försöker dämpa ljudet från denna motoriserade aktivitetertyp av
tycks motivationen för detta betydligt mindre i sådana här nöjes-vara
och sportsammanhang.

harDet emellertid inom för utredningen inte varit möjligt attramen
in dettanärmare gå på område.
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militära försvaret10 Buller i det

bedömningar sammanfattningMina i

föreligger 1993 stömingsreaktio-den undersökning höstenNär om
miljömedicinartilleriskjutfält Institutionen för vidruntnerna som

Göteborgs universitet företar uppdrag Naturvårdsverket ochpå av
Fortifikationsförvaltningen bör de få i uppdrag utarbetaatt nya

fir skottljud från artilleri.riktlinjer
övrigt bör det fortsatta milöjöarbetet med avseende bullerI på

finnsinom försvarsmakten inriktas de åtgärder redovisadepå som
Överbefälhavarens ÖBprogramplan 93.i

10.1 i försvarsmaktenOlika bullertyper av

militära verksamheten åstadkommer i vissa fall betydandeDen ett
och skottbuller härvid debuller för omgivningen. Flyg påtag-är mest

fordonsbullerliga buller från sprängningar, fartygs- och kanävenmen
i vissa fall verka störande.

Flygbullerutbredningen har länge varit känd liksom skottbullerut-
bredningen från skarpskjutningsanordningar skjutbanor,permanenta

liknande dethandgranatbanor, sprängplatser och medan har saknats
samlad bild bullerutbredningen från lösskjutningsanordningaren av

m.m.
tillämpningenFörändringar i miljölagstiftningen och dennaav

nödvändigtliksom tillkomsten har gjort det belysaattav vapennya
militärabullrets betydelse förutsättning, för den verksamhetenattsom

oför-planeringen för samhällsutbyggnaden inte skalloch mötas som
enliga intressen.

civila innebära negativ påverkan miljönVissa krav kan påen ur
civila linjetrafiken liksom befintliga civila flyg-bullersynpunkt. Den

orsakar buller-klubbar tillåts disponera den militära flygplatsensom
flottiljflygplatser normalt intestörningar under den tid är öppnanär

för militär flygverksamhet, det vill kvällar lördagar, sönda-säga samt
och helgdagar.gar
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Dessutom finns det önskemål från civila myndigheter, kommuner
och organisationer utnyttja övningsfält och skjutplatseratt kvällarpå
och helger de inte utnyttjasnär försvaret, vilket förlänger eventuelltav
bullerstörande verksamhet för omgivningen.

Dessa frågor har jag behandlat i avsnitt 4.3 flygbuller och iom
avsnitt 9.3 skytte och buller.om

10.2 Försvarsmakten och miljön

Huvuduppgiften för den svenska försvarsmakten sedan länge är att
kunna möta väpnat Försvarsmaktensett syfte ärytterstaangrepp. att
förhindra kriget med sin totala förstörelse liv,att egendom ochav
miljö når svenskt territorium och andraär ändamålmotresurserna - -
awägda för kunna detta krav.att motsvara

Försvarsmakten skall också besitta förmågagod upptäcka ochatt
ingripa kränkningar i fred, krig och under neutralitet.mot

Samma bestämmelser i bullerhänseende gäller i princip för för-
svarsmakten för verksamhet. Försvarsmaktens verksamhetsom annan

alltså redanär väl integrerad i samhället i övrigt detäven gällernärnu
bestämmelser miljö. Det pågående miljöarbetet inom försvarsmak-om

relaterade tillär de nationella miljömålten riksdagen lagt fast påsom
olika områden.

Innebörden försvarsmaktens övergripande mål försvars-ärav att
makten i fred kunnamåste förbereda sig för sin krigsuppgift under så
realistiska förhållanden möjligt vilket kan innebära störningar försom
det civila samhället bl.a. bullersynpunkt.ur

De verksamheter de påtagliga bullerstörningarmest är:som ger

grundläggande krigsförbandsutbildningar-
rekonoceringar och krigsförbandsövningar helaöver landet-
incidentberedskapen-
övrig verksamhet bl.a. provverksamhet.-

Försvarsmaktens behov främst övningsmark ställs inte sällanav mot
behov mark för andra ändamål. Anspråk från det civila samhälletav

utnyttja bullerpåverkade områden förekommeratt allt oftare.
Möjligheter tillgodose andra behov därigenomatt äventyrautan att

försvarsintresset finns främst då det gäller de areella näringarna som
fiske, bevarandet eller kulturvärden, ekologiska ochnatur-av
friluftsintressen.
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Försvarsmakten har enligt uppgift också under lång tid pålagtegen
sig själva restriktioner i uppträdande och verksamhet för minimeraatt
bullerstörningar och omgivningspäverkan.

Försvarsmakten kan enligt min bedömning inte undvika bullerstör-
ningar vissi omfattning väsentlig effektminskning i sina hu-utan en
vuduppgifter, dvs. produktion krigsförband och upprätthållandeav av
incidentberedskapen.

Försvarsmakten dock efter begränsasträvar verkningen särskiltatt
vad gäller flyg- och skottbuller försöker planera verksamheten såsamt

påverkan inom övriga samhällsektorer och för allmänheten skall bliatt
liten möjligt.så som

10.3 Konflikter med civiladet samhället

deTrots restriktioner försvarsmakten ålägger sig förekommer klago-
frånmål allmänheten, både från fastboende och fritidssysselsatta, gäl-

lande framförallt bullerstörningar från flyg- och skottbuller.
I förhållande till verksamhetens omfattning får klagomålsfrekvensen

låg under 20 anmälningar år. Med redovisadestanses vara per-
förslag till åtgärder bedöms möjligheterna till ytterligare reduceringar

goda. Det har under utredningens gång konstaterats vissasom
konflikter mellan försvarsmakten och lokala bebyggelseintressen/
kommuner beträffande möjligheten till planering bebyggelseav
och/eller byggnation inom bullerstörda område.

Konfliktorsaken beror i första hand på avsaknad bedömnings-av
grunder för olika bebyggelse och planeringssituationer.

Flygbuller
Frågan uppmärksammades under den s.k. JAS-utredningen vilket
föranledde Boverket i "JAS Konsekvenser för bebyg-att rapporten -
gelsemiljön, bostadsförsörjningen och övrig markanvändning", dnr
401-1855/90, redovisa överväganden och förslag till bedömnings-
grunder för olika bebyggelse- och planeringssituationer.

Enligt Boverkets uppfattning bör bostadsbebyggelse inte etableras
enstaka husgrupp inom områden där störningsnivån överstigerens som

65FBN dB. I områden med störningsnivåer på LAmax 100 dB
och däröver bör bebyggelse inte alls etableras. områdetI med FBN
mellan och 6455 dB bör särskild utredning från fall till fall,göras att
användas vid bedömning just den bebyggelsen lämplig ellerärom
inte. Boverket har också sitt förslag till bedömningsgrunderpresenterat
i tabellform.
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Försvarsmaktens krav följande motoregenskapergör måsteatt
prioriteras vid utveckling militära flygplanav nya

ökad dragkraft-
minskad frontarea-
minskad volym-
lägre vikt-
minskat behov efterbrännkammare.av-

Dessa krav leder automatiskt till ökande gashastighet i utloppet och
därigenom till ökande bulleremission. Det skall också observeras att
emissionen domineras strålbullret. Erfarenhetsmässigt det mycketärav
svårt åstadkomma någon påtaglig bullerminskning för dennaatt typ av
bullerkälla.

Med hänsyn härtill och min definition i avsnitt 2.3.2 vad ärav som
god miljö jag nybyggnation inte i princip bör före-atten anser

kommma vid FBN dB.55
Under utredningens gång har det också uppmärksammats bris-en

tande avvägning mellan uppgifter och inriktning miljöverksamhetenav
och ställda uppgifter till det militära försvaret från regering och
riksdag.

innebärDetta i vissa fall, det saknas balans mellan de miljökravatt
ställs försvarsmaktenspå verksamhet och möjligheterna för för-som

svarsmakten förbereda sig i fred för sin huvuduppgift.att
Ett exempel i sammanhanget Naturvårdsverketsär krav, 70 dBAatt

Ävenmaxbuller skall tillämpas bullernivå vid flottiljflygplatser.som
Naturvårdsverket har det övergripande för deansvaret attom

nationella miljömålen genomförs, bör konflikter mellan verket och den
för verksamheten ansvariga myndigheten i första hand inte lösas av en
särskild utredning. Det uppgift förär regering och riksdagsnarare en

avvägningar mellan miljömålgöra och försvarsintressen.att

Skottbuller
Skottbuller från finkalibriga behandlas i kapitelvapen

För skjutning med grovkalibriga sprängningar saknassamtvapen
för närvarande riktvärden. Här råder tveksamhet vilketäven om
fysikaliskt ljudmått, skall läggas till grund för störningsbe-som
dömningarna.

Ekonomiska konflikter då kommunernasuppstår lokala intressen
konfronteras med försvarets riksintressen. Artilleri och stridsvagnar
kan kräva till 10 km bullerskyddszon i skjutriktningen.upp som
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infanteriets skjutfält förkringproblemen uppstårDe svåraste
rekylfria och emitterar denpansarbrytande Dessa störstaärvapen.

bakåtriktningen. säkerhetsskäl förläggesljudenergin i Avdelen av
periferi målområdet ligger inom fältet.skjutplatserna i fältets så att

till leder då tillSkyddsavståndet bakåt kan uppgå 5 km. Detta att ett
utanför detskjutfált kan dubbelt områdesådant såstöra stortett som

skjutfältetsjälva upptar.som
grovkalibriga s.k.övnings-vissa försvarets saknasFör vapenav

genomföratillsatsanordningar det möjligtdvs. gör attsomvapen,
med ljudemission. Sådanadelar utbildningen realistiskt lägremenav

förbanden.bör utvecklas och införas vidtillsatsanordningar snarast
för stridsvagnar,finns det övningssimulatorerDäremot pansarvapen

bullerproblemet.radikal lösning bl.a. påm.m. som en

Riktvärden
Följande regler föreligger för närvarande:

1984-12-17, bör be-Enligt Naturvårdsverkets PM permanentav
förfinnas km från skjutplatsbyggelse inte 1,5närmare än en

grovkalibriga nyplanering bostäder börIngen göras närmarevapen. av
särskilda försiktighetsmåttkm från sådan skjutplats4än attutan

vilket till förfång vidvidtages. fysikaliska ljudmåttInga är stortanges
riktkaraktäristik för olika inteskjutfält, då ljudetsanläggande vapenav

kan utnyttjas.
Fortifikationsförvaltningen, för anläggande ochsom ansvarar

tillämpar enkel regel baseradutnyttjande försvarets skjutfält påenav
till 90 Cx viddet enskilda skottet inte får upphov dBänatt merge

för avlossade skottbostadsfastighet. korrektion antaletIngen görs per
tidsenhet. rekommenderar försiktighet vid nattskjutningar.Man

fysikalisktfall har Koncessionsnämnden uttalat sig i bullermått,I ett
Nämndennämligen för skjutfältet Torshamn i Blekinge. har angett

specifikationernagränsvärden 90 till 100 dB Cx, depå närmaremen
inte kända.är

Internationell utblick
allmänhetens reaktionerUSA har mycket undersökningI storen av

skottljud från artilleri lett till amerikansk standard. därMan taren
hänsyn till den totala energimässigt summerade C-vägda bullerbelast-

inteningen, beräknad i genomsnitt Några gränsvärdenår.över ett ges
möjligheti Appendix, inte del standarden,ärett som ges enmen av

förutsäga den procentuella andelen "starkt störda" i grannskapetatt
med från bullerbelastning. Underlaget för dennautgångspunkt nämnda
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standard mycketär omfattande och granskningen från andra veten-
skapliga institutioner har varit rigorös. Denna bedömningsmetod har
i några enstaka fall tillämpats i Sverige, inte funnit stöd frånmen
Naturvårdsverkets sida.

Naturvårdsverket och Fortifikationsförvaltningen har uppdragit
Institutionen för miljömedicin vid Göteborgs universitet utföraatt
undersökning störningsreaktionerna artilleriskjutfált i Sverige.runtav
Uppdraget kan försök från Naturvårdsverkets sidaettses som att
skaffa fram bedömningsmetod och riktlinjer för dennaen typ av
skottbuller, bättre ansluter sig till skottfrekvensen vid svenskasom
skjutfált.

Denna undersökning beräknas bli slutförd tidigt hösten 1993.
Naturvårdsverket i samarbete med Fortifikationsförvaltningen bör
därför få uppdraget utarbeta riktlinjer för buller detta slag.att av

Berdkningsmetoder
De beräkningsmetoder föreligger bör följas jämförelsermedsom upp
med säkra, värden föruppmätta ytterligare förfining församt att
kunna visa beräkningar kan dyra och tidsödandeersättaatt mätningar.
En sammanställning hittills insamlade data kan och bör görasav
omgående.

Alla inköpes till försvaret skall åtföljasvapentypernya som av
ljudemissionsdata från fabrikanten. Detta nödvändigtär underlagett
för immissionsberäkningen.

10.4 Försvarsmaktens inriktning det fortsattaav
arbetet inom bullerområdet

fortsattaDet arbetet i försvarsmakten kommer relateras till redo-att
visad miljöpolicy och handlingsprogram till de nationella miljö-samt
mål riksdagen har ställt upp.

Arbetet kommer i huvudsak ledas den särskilda miljösektionatt av
kommer inrättas i det högkvarteret från ochatt med densom nya

l september 1993 och inriktas bl.a. följande delområden:mot

Utarbeta miljöplan med verksamhetsbeskrivningar, dokumen-en-
tation miljöpåverkan, förslag till åtgärdsprogram, rollspel- ochav
ansvarsförhållande på olika nivåer i försvarsmakten, samverkan
med det civila samhället m.m.
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Kartlägga behovet och genomföra utbildning alla nivåer ipåav
försvarsmakten för förbättra miljömedvetande.att

Klarlägga den konkreta innebörden för försvarsmakten deav
nationella miljömålen.

Påbörja arbete och utveckling interna miljörevisioner enligtav
Naturvårdsverkets förslag.

Beträffande möjligheterna minska och/eller koncentrera buller frånatt
farkoster, ammunition och sprängmedel omgivningspá-samtvapen,
verkan buller bör arbetet inriktas följande åtgärder enligtmotav
försvarsmakten.

Flygbuller

flygvägar, uppdragsprofilerAnpassa med hänsyn till vunna
erfarenheter efter introduktionen JAS 39 Gripen.av

Förbättra gällande instruktioner efterhand fram-rönsom nya
kommer och kontrollera efterlevnaden.

Följa teoretiska beräkningar flygbullerutbredning medupp av
praktiska mätningar för vinna erfarenheterytterligare ochatt
underlag för minimera omgivningspáverkan.att

Överväga möjligheten inskränka och/eller detaljreglera flyg-att
klubbsverksamhet inom flottiljområden.

Undersöka möjligheterna i störningshänseende bullerut-ochatt
bredning skilja den civila och militära flygtrañken vid aktuella
flottiljer.

Skottbuller

Utreda möjligheterna dämpa ljudutbredningen ljudfálloratt genom
vid fasta skjutbanor i anknytning till tätort.

Utreda möjligheterna utnyttja ljuddämpare handeldvapenpåatt
artillerioch pjäser.
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Undersöka möjligheterna utveckla och befintligatt anpassa-
ljudutbredningsmodell för storskalig sprängning den kanså att
utnyttjas vid grovkalibrig skjutning för minska omgivnings-att
påverkan med hänsyn till gällande meteorologiska förhållanden.

Medverka och utarbeta miljökrav vid utveckling och produktion-
av nya vapen m.m.

Undersöka ekonomiska möjligheter och utbildningspåverkan om-
skjutningar med grovkalibrig ammunition koncentreras till färre

skjutfilt.störremen

fortsattaDet miljöarbetet inom försvarsmakten med avseende bullerpå
bör enligt min mening drivas vidare i den inriktning redovisats.som

BOSTÄDER dBA FBN dBALAmcix 100
55-64 652

Befintlig ötgörd FragaIngen isolering Fraga Isoleringom om
bebyggelse kan bli aktuell eller inlösen kan bli

aktuell

Planerad
bebyggelse

Antagen plan med
återstående
genomförandetid

stone område Förhandlingar Förhandlingarom om-
ersöttning PBL ersöttning PBLenl enl

kompletterings- ötgördingen Förhandlingeller om er-- bebyggelse förhandling PBLsanning enlom er-
sattnlng PBLenl

Planering pögör

större Fullföljs Fulltöljsnya e;- exploatering

komplette-- rlngsbebyggelse

enstaka hus- Prövas Fulltöljsi detaljplan.
Avtal kommunaltgrupp om

kan bli aktu-ansvar
ellt

flera husgrupper Prövas fördjupad Fullföljsi e;
inom töt- översiktsplan.samma
ortsomröde Avtal kommunaltom

kan bliansvar
aktuellt

13"‘P9b¢bKfl€1-5°5fall förkrävsSärskilda bullerstudier i vissa att. °aV8°"‘
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samordning bullerfrâgorna11 Bättre av

nödvändig

sammanfattningförslagMina i

bör inrättas för det samladesärskilt bullerkommissionEn att ta
bullerfriare miljöfå stånd anpassning tillför tillansvaret att enen

enlighet medbullerbekämpningsarbetet fortskrider ioch att
bedrivashandlingsplanen. arbete skallförslagen i Dess nära

regeringen.
avseende förtydligas imiljöbalk behöver i vissaFörslaget till

lämpligen i specilamotive-bulleraspekten. kan skefråga Dettaom
bl.a. i 2 kap. 6 § och 3 kap.till olika bestämmelserna,ringen de

regeringskansliet.anslutning till beredningen i8 i
särskild bullerlagtill miljöbalk börGenomförs inte förslaget en

övervägas.

bullerkommission inrättas11.1 börEn

fastställda riksdagen. Vägledandeför bullernationella målenDe är av
råd och riktvärdenmål föreskrifter, allmännaför dessauppnå äratt

Naturvårdsverket, Boverket, Arbetar-utfärdadeinom bullerområdet av
såledesför olika åtgärder bullerm.fl. Ansvaret ärskyddsstyrelsen mot

också omfattandelokal nivå. Det krävssplittrat såväl centralpå som
skall få genomslag.regional lokal nivå för målenåtgärder ochpå att

villkor. Bilden likadelvis särskildaFörsvarsmakten gäller ärFör
och utvecklingfinansieringen forskning-det gällersplittrad när av

bullerområdet i konkurrenslett tillinom alcustikområdet. harDetta att
viktiga miljöhot försummats.med andra

problematiken inom olikabuller beskriverHandlingsplanen mot
och möjligheterolika sektorernasområden och behandlar de attansvar

inriktadedel mina förslag påbullret i samhälle. En ärminska vårt av
omgående. Andra krävergenomföras tämligenåtgärder kansom
uppföljning den strategifortlöpandeemellertid långsiktighet och aven

grund för utvecklingföreslagitoch de mål jag mot ett tystareensom
verksamheter iberöra i allasamhälle. kommerDen stort settatt

allmänheten.offentlig sektornäringsliv och samt
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För förverkliga ambitionernaatt utveckling minskatom moten
buller i vårt samhälle kommer samordnade insatser behövas mellanatt
samhällets olika sektorer och nivåer på sätt både teknisktett ochsom
ekonomiskt leder till effektiv bullersanering med deen gemensamma
resurserna.

Denna bild inteär unik för Sverige. En genomgång EG:sav
initiativ bullerområdetpå visar det i flera generaldirektoratenatt av
transporter, forskning, miljö, inre marknaden m.fl. pågår arbete med

Åtgärdernabekämpa bullret.att varierar emellertid dem emellan
liksom mellan medlemsländerna. Hittills har EG:s åtgärder för
bullerbekämpning bestått framför allt bulleremissionskrav för denav
enskilda produkten, alltifrån bilar till olika maskiner och byggpro-
dukter. I arbetslivet har den varit inriktad på immissionssidan med
krav hörselskyddpå och liknande. Skyddsnivåerna, mätmetoderna och
områden inom vilka åtgärder skall vidtas har hittills varit olika. Det

först iär maj 1993 EG har beslutat utarbeta förslag tillattsom ett en
Ävensamlad handlingsplan buller. OECD har i rådsdeklarationermot

medlemsländernauppmanat samordna insatserna föratt effektivtatt
bekämpa bullret.

Mot bakgrund härav och EES-avtalet och framtida EG-med-ettav
lemskap finns det därför ytterligare grund i Sverigeäven inrättaatten

organisation skall ha till uppgift övervakaen och följasom att attupp
det i högre grad finns överensstämmelse mellan nationella och inter-
nationella åtgärder, acceptabla bullernivåer och liknande inom de olika
sektorerna.

För få till stånd anpassning tillatt bullerfriare miljö ochen en att
bullerbekämpningsarbetet skall få större genomslag i dagett än detär
nödvändigt ställa krav påatt tvärgående bullerbekämpnings-ett en
politik. Olika samhällsintressen kommer behöva vägasatt mot
varandra och det kommer inte bli helt okontroversielltatt att genom-
föra de åtgärder jag har föreslagit i handlingsplanen. finnsDet därför

behov tillskapaett organisationatt kan samlatav en ta ettsom ansvar
för utvecklingen inom bullerområdet. Jag föreslår därför att en
särskild bullerkommission inrättas och dess arbete skall bedrivasatt
nära regeringen för åstadkomma den samordningatt jag nöd-anser
vändig för minska bullret i vårt samhälle.att
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uppgifterBullerkommissionens11.2

ochansvariga myndigheternamed debör samarbetaKommissionen
behöveralla de olika aktörerMed tanke påforskarvärlden. som

störfritt samhälle börtill från bulleromställningenför ettengageras
sammansättning, eftersom frågorallsidigkommissionen somges en

från flerabuller bör behandlasmiljöbelastningen fränrör experterav
förnäringsliv konsumenterna.myndighetsomráden ocholika samt

uppgifter bör bl.a.Kommissionens vara

myndighetersregeringens eller andraunderlag förframatt ta-
gäller inte minst för debullerområdet. Detföreskrifter inom

inom bullerområdet.kan bli aktuellamiljökvalitetsnormer som
näringslivet och derashålla bred kontaktyta gentemotatt en-

konsumentorganisationemamiljö- ochbranschorganisationer samt
målenfölja de ställdaför regeringens räkning samtatt upp-

reglerna efterlevskontrollera att
initierahögskolor följa ochmed "Bullerforsk" ochatti samarbete-

inom bullerområdetforskning
tillinitiativinternationella utvecklingenfölja den samt taatt-

miljömärkningharmonisering ochStandardisering, tystareav
produkter

effekterbuller och dessallsidig informationverka föratt en om-
främjamedvetenhet hos konsumenterökadför att engenom en

produkter.utveckling mot tystare

mellansamarbetsorganBullerkommissionen skall också ettvara
väsentliga myndighets-och harmyndigheter,berörda var ensom

inom bullerområdet.funktioner

11.3 bullerLag om

miljöbalkeni den11.3.l Buller nya

miljöskyddets ochgjorts hälsoskyddets,Sverige insatserharI stora
människor lever i hälsosammaområden. De flestanaturvårdens

i med andramiljöhot har emellertid konkurrensmiljöer. Buller som
Miljöskyddskommittén harhellermiljöhot försummats. Inteangelägna

tillräcklig omfattningmiljöproblem iuppräkningen dagensbland av
uppgiftemellertid lagstiftningensbuller.inbegripet Det är att
det möjligtmiljöpolitiska målen. Bestämmelsersäkerställa de görsom
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skydda människor från bulleratt finns i dag i miljöskyddslagen,
hälsoskyddslagen, Ävenplan- och bygglagen och arbetsmiljölagen. en

betydandeså störningskälla trafiken regleras till viss del såvälsom av
miljöskyddslagen hälsoskyddslagen. Trafikens buller har i delsom en
fall utgöra sanitär olägenhet och föranlettansetts ingripanden meden
stöd hälsoskyddslagen medan störningar från fasta trafikanlägg-av
ningar faller in under miljöskyddslagen. Bestämmelser bulleremis-om
sion från fordon och luftfartyg för de skall lämpliga föratt trafikanses
finns däremot i fordonskungörelsen och luftfartslagen. Buller i
bostäder och störningar från utomhusaktiviteter olika slag reglerasav
i plan- och bygglagen, hälsoskyddslagen och i lokala ordningsstadgor.

Miljöbalken är avsedd skydda människorna,att och miljönnaturen
i Övrigt. I uttrycket och miljön i övrigt innefattasnaturen mark,

luft, biologiskt livvatten, och bebyggelse.även Miljöbalken blir
härmed den centrala och övergripande lagstiftningen vad gäller
skyddet och miljön i övrigt.naturenav

När det gäller åtgärder för människornas hälsa och välbefinnande
behandlar balken påverkan störningar kan orsaka skador ellerav som
olägenheter. Exempel hälsoproblempå regleras miljöbal-som genom
ken luftföroreningar,är gifter, skadlig strålning, buller, stank och
liknande påverkan från omgivningen. Stora problemområden som
sjukvårds-, livsmedels- och trafiksäkerhetsfrågor regleras huvud-
sakligen i andra lagar.

Bestämmelserna i balken skall också tillämpas i frågor om sam-
hällsplanering och samhällsekonomi.

Miljöskyddskommittén har emellertid inte lyckats med samlaatt
lagstiftningen bullerrör under ramlag. Kommitténsom en attanser
bestämmelserna bullerdämpning olikapå fordon hörom snarare
hemma i speciallagstiftningen i miljöbalken.än Däremot anser
kommittén föreskrifter buller frånatt andra rörliga källor demänom

regleras i fordonslagstiftningen bör kunna behandlassom i generella
föreskrifter utfärdade med stöd bemyndigandet i miljöbalken jfrav
avsnitt 3.2.4.

Miljöskyddskommittén förtjänar lovord för den samlade ansats
förslaget till miljöbalk ändå och jagutgör har i handlingsplanen
föreslagit hur kommitténs förslag till miljökvalitetsnormer, skydds-
avstånd, miljökonsekvensbeskrivningar m.fl. skall kunna användas i
bullerbekämpande syfte.
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länderi några andraBullerreglering11.3.2

EG och buller

inriktasväsentligt kommit påi alltbullerbekämpning harEG:s att
förverkligahand förbullerkällor, i förstaolikaproduktnormer för att

dettafria rörlighet. Påoch principeninre marknadenden varorsom
liksomoch nivåerföregångsland. Bullerkravhar EG varitområde ett

i rad olikaredovisas återfinnsskallhur dessabestämmelser enom
tillförslagområde föreliggerarbetsmiljönsjfr bil. 2. Pådirektiv ett

Sverige.närvarande har ivi förvärden demtillåtnalägre än som
gemenskaps-skall fram påbullersamlad handlingsplanEn tasmot

innehålla kvalitets-skallAvsikten den1994.nivå till ärvåren att
föroch instrumentanvisabullerkällorför olika vägar attsamtnormer

inom EG alltmermedlemsländerna. Denbullermiljö ibättreuppnå en
medlemsländernasblirsubsidiaritetsprincipen detförhärskande gör att

målen.deåstadkomma uppsattaattansvar

Finland

Danmarkmiljöområdet ilagstiftningen inomfrånTill skillnad t.ex.
dettalagstiftning påsammanhållenFinland inte någonSverige haroch

för-antal lagar,Miljöskyddslagstiftningen bestårområde. ettav
sektoromfattar särskildochoch anvisningarordningar en ensom var

miljöskyddet.av
nr 382 medbullerbekämpningslagenhärsärskilt intresseAv är

993/92Statsrådets förordning169/88förordningåtföljande samt
för demtill stödskallför bullernivå. Lagenriktvärden att varaom

buller och demorsakar störsbuller, dembekämpar som avsomsom
i finskabestämmelser denfinnsdenna lag ävenbuller. Förutom

grannelagstör-vissaangående469/65 och lagenhälsovårdslagen
verksamheter.tillståndsplikt för olikagällerhållanden 26/20 som

ochstadgandeninnehåller allmännaBullerbekärnpningslagen
myndigheterålägger såvälbullerbekämpning. Denprinciper somom

buller. lagenverksamhet beakta Ibuller i sinorsakardem attsom
främjabehövs föradministrativa styrmedeldedessutom attsomanges

stadgandeninnehållerbullerbekämpningen. Lagenutveckla ävenoch
straff.tvångsmedel ochkontrollövervakning och samtom
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Nederländerna

Även i Nederländerna finns särskild bullerbekämpningslag. Lagenen
innehåller i huvudsak bestämmelser bekämpavägar bullret,tre attom
nämligen vid källan, minskning immissionen bullerzonerav genom
och ljudisolering. Lagen innehåller däremot inte bestämmelser om
flygbuller och buller i arbetsmiljön regleras i den nederländskasom
luftfartslagen arbetsmiljölagen. Lagen innehåller bestämmelserresp.
och riktvärden för samtliga bullerkällor med undantag för de nyss
nämnda.

Med stöd "Nuisance Act" tillståndsprövas etablering ochav
expansion förändringar i befintliga anläggningar kan förorsakaav som
fara, skada eller störning från bl.a. buller. Kommuner kan dessutom
ställa särskilda villkor i anslutning härtill för sådan verksamhet.

Danmark

I Danmark har interdepartementalt bullerutskottett i 1992mars
förslag till handlingsplanpresenterat buller.ett I strategin ingårmoten

inte någon särskild bullerlag det ankommer på de ansvarigautan
myndigheterna fortsätta vidta bullerbekämpande åtgärderatt olikamot
störkällor verka för sammanhängande bullerpolitiksamt inomen mer
EG.

11.3.3 bullerlagEn behövs för tydliggöra problemetatt

Trots sammanföringen de olika lagarnaatt på miljöns och hälso-av
skyddets områden innebär de grundläggande principerna skallatt som

allt miljöarbete inkl. åtgärder buller, blirgenomsyra mot gemensam-
hyser jag för bullerfrågan kan komma i skymundanattma, en oro

med hänsyn till de skilda lagar ligger till grund föratt balken intesom
hittills har beaktat bulleraspekten i tillräcklig utsträckning.

Jag har under utredningsarbetet övervägt vid sidan miljöbal-att av
ken föreslå särskild bullerlag i flera avseenden skulle byggaen som
på i bestämmelser miljöbalkenstort aktsamhetsregler,samma som om
miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, tillsyn Detm.m.

sig självtsäger sådan lag skulle bliatt nära lika omfattandeen nog
miljöbalken.som

Förslaget till miljöbalk remissbehandlas för närvarande och en
proposition miljöbalk enligt uppgiftär från Mil jöskyddskommit-om en
tén tänkt föreläggas riksdagen under riksmötetatt 1993/94. Det kan
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därför inte övergångstid försvarbartunder haattens en vara en
särskild bullerlag statsmakterna i begrepp effektiviserastårnär att
miljölagstiftningen.

jag i motiveringenDäremot det till de olika bestämmelser-attanser
klarare bör framgå omfattar buller.de Låt migäven någraattna ge

exempel.
2 kap. 6 § i balken definieras begreppet miljöpåverkanI och

specialmotiveringen till detta lagrum i första hand ärrmenanger som
kan förorsaka skador hälsa och miljö. förtydligandepå Ett med
avseende på buller önskvärt här.vore

allmänna 3 8 §Balkens aktsamhetsregler i kap. behöver också
förtydligas. Enligt denna paragraf skall hela livslängd beaktasen varas
vid bedömningen risken för hälsa och miljö kan skadas. Attattav en

miljöpåverkan skall livslängd,beaktas hela dess dvs. ända frånvaras
inbegripetkonstruktion hänsynstagande till råvaruutvinning och-

energiförbrukning tillverkningoch till slutligt omhändertagande-
innebär den s.k. kretsloppsprincipen får igenomslag balken.att

allmänt känt maskiner till följd slitage iDet många fallär att av
allt buller. förtydligandehögre Ett begreppet livslängd ävenattavger

miljöpåverkan angivet därföromfattar här slag sin plats.påärav
hänvisar tillJag dessutom avsnitt 5.1 industribuller iexterntom

fråga jag Miljöskyddskommitténshur på förslag till attserom
decentralisera tillsynen miljöfarliga verksamheter till kommuner-över

jag har avvikande uppfattning.där enna,
med exempel velat visa det flera ställen iJag har här några påatt

miljöbalken behövs förtydliganden med avseende buller.på
Skulle det inträffa det inte blir samlad lagstiftningnågon påatt

miljöbalkmiljöområdet jag det uppgift förengenom anser vara en
Bullerkommissionen initiativ till särskild bullerlag kommeratt ta att en

stånd.till
Som jag har vid flera tillfällen i det föregående EGnämnt attavser

samlad handlingsplan buller bl.a. skall innehållautarbeta moten som
för Om Sverigekvalitetsnormer olika bullerkällor. ansluter sig till EG

dessa motsvarighet i svensk lagstiftning. Regeringen ellermåste ges en
myndighet kommer förslaget till miljöbalkden regeringen utser genom
kunna utfärda sådana kvalitetsnormer bl.a. för uppfyllaatt att

internationella förpliktelser jfr avsnitt 3.2.4. Sådana kvalitetsnormer
blir därmed juridiskt bindande till skillnad från Naturvårdsverkets
olika riktlinjer för buller i dag innebär vägledning i planerings-som en

och i för miljöfarligsammanhang tillståndsärenden verksamhet. Utan
ispekulera för mycket framtiden kan särskild bullerlag kommaatt en

nödvändigbli för uppfylla åtaganden EG.våraatt gentemotatt
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utbildningochForskning12

sammanfattningförslag iochbedömningarMina

ochsamhälletibullerområdetkompetensbristen pårådandeDen
de bullerkravtillmed hänsynbl.a.allvarlig,näringslivetinom är

produktredovis-ingå iskallochEG-direktiv ställerolika somsom
kompe-kunskaps- ochlångsiktigadenhärtillSkäletningen. är att

spridningennuvarandedensplittrastensuppbyggnaden avgenom
möjligheternaminskarvilketutbildningslinjer, attolikapåämnet

Ämnesområdet ochljud-effektivt sätt.bullret påangripa ett
disciplinsjälvständigetablerasdärförbehövervibrationer som en

kravframtidens påförhögskolorna möta tystaretekniskavid de att
för sektorsor-basennödvändigadenskapasHärigenommaskiner.

tillkunskapsspridningenvidareför denochFoU-behovganens
nivåer.olikasamhällets

utvecklaförangelägetindustrinmed är tystareSamarbete att
vid-svensktförförutsättningargodafinns attprodukter. Det

blitillvibrationsområdetochakustik-utveckla attkommande
perspektiv.internationelltistarktmycket ett

17föreslåsutvecklingspotentialdenna attåstadkommaFör att
StockholmihögskolanTekniskatillriktasmilj. kr år resp.per

högskola,tekniskatill LundshögskolatekniskaChalmers samt
förstnämnda. konsor-Etttill de tvåkoncentrerasmerpartenvarav

förforskningsinstitutionernaolikade attbildas mellanbörtium
insatserna.effektivisera

effektsidan påbullerområdet påinomkompetenseninteFör att
inomframskjutna platssinförloraSverigeurholkas ochskallsikt

i form8 milj. kr årföreslåsmiljömedicinenbl.a. satsasatt avper
vidforskargrupperberördatillstödetförstärkninglångsiktig av

LinköpingsochuniversitetGöteborgsinstitutet,Karolinska
universitet.
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12.1 Bättre kunskaper buller och dess effekterom

Enligt direktiven till utredningen skall handlingsplanen innehålla en
redovisning behovet forskning och utbildning beträffandeav av akustik
och bullerbekämpning för klara samhälletsatt och näringslivets
försörjning med akustikkunskap. Under de olika kapitlen har jag
redogjort för angelägna forskningsbehov inom sektor och visatresp.
på förvägar fortsatt bullerbekämpning. Detta kapitelen innehåller
förslag till åtgärder för tillgodose behovetatt akustikkunskap ochav
kunskap bullers effekter för bättreom underlagatt förett kost-
nadseffektiva lösningar bullerproblemet.på

Utredningen har i skrivelse den 13 juni 1992 till Miljö-en och
naturresursdepartementet dnr 46/92 angivit övergripande forsknings-
behov inom bullerområdet. Skrivelsen föranledd denvar av av
riksdagen beslutade utskiftningen löntagarfonderna. Senareav
anmodades jag inkomma medatt precisering angelägna forsknings-av
behov inom bullerområdet. Detta gjordes i skrivelse till Miljö- ochen
naturresursdepartementet den 30 september 1992 dnr 64/92.

Jag påpekade härvid den kompetensbrist föreligger påsom
bullerområdet i samhället och inom näringslivet liksom effektsidanatt

eftersatt. Kompetensen, framförpå alltvar effektsidan, håller på att
urholkas till följd forskningsmedlen tillatt bullerområdetav realt sett
har minskat under år. Jag framförde Sverigesenare skulleatt om
kunna bibehålla sin framskjutna plats inom bl.a. miljömedicinen detär
viktigt erforderliga medelatt ställs till förfogande. En förlorad
baskompetens lång tid byggatar igen.att upp

I 1992/93:17O Forskning för kunskapprop. och framstegom
utvecklar regeringen behovet forskning för bättre miljö, 64av en s.
och Regeringen anför bl.a. följande:

"Regeringen vill intensifiera insatserna buller i samhället.mot
Forskning kring utveckling redskap ochtystare maskiner,av
liksom forskning kring skydd existerande buller,mot är an-
gelägen."

Behovet forskning och kommunikationav transporter lyfts fram,om
eftersom utbyggnad och modernisering infrastrukturenen viktigtärav
för åstadkomma ökadatt tillväxt och produktivitet. Miljö- och
naturresursproblemens ökande tyngd vid avvägningar gäller trans-som

utformning framhålls.portsystemets

"Det övergripande målet är erbjuda medborgarnaatt och närings-
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miljövänligsäker ochtillfredsställande,landets olika delarlivet i en
kostnad."samhällsekonomiskamöjligatrafikförsörjning till lägsta

69s.

Forskning i1992/93:17riksdagsbehandlingenVid omprop.av
löntagarfonds-miljarder kronor10rörandefrontlinjen avsättaatt avca

för strategiskstiftelseinrätta bl.a.forskningförmedel att engenom
medicinskteknisk ochnaturvetenskaplig,handi förstaforskning med

forskning, förelåg tvåmiljöstrategiskförstiftelseinriktning och en
behovet1992/93:UB93 berörde1992/93:UB9l ochmotioner avsom

ochforskarutbildning inom buller-ochförstärkning forskningaven
emellertid det inteuttalade ärUtbildningsutskottetakustikområdet. att

anvisningardetaljeradeoch riksdagför regeringuppgift att omgeen
stiftelseberördankomma påinriktning. börDetforskningens att

akustikområdet.ochbuller-projekt inomförslagbedöma t.ex.om
jfr bet. UbUmotionernabifall tilldärmedavstyrkteUtskottet

387.1992/93:16, rskr.
handlingsplansamladenhälligt begärtriksdagen motTrots att en

buller iåtgärdersärskilt markeratregeringenbuller och mottrots att
propositionernatill de bådaanslutninghar de iregeringsdeklarationen

långsiktigt stärkautnyttjat tillfälletinteforskning ändå attom
avsättningbullerområdetinom änforskningen annat avgenom en

teknisk akustikinstitutionen förlokalkostnader förökadeförresurser
342.1992/93:170Stockholm jfrhögskolan itekniskavid s.prop.

inomkompetensförsörjningenlångsiktigamed denProblemet
därmed.bullerområdet kvarstår

bullerområdetinomKompetensbehovet12.2

olikafinns inombullerproblemdejag belystutredningen harI som
hörselfår sinstörda ellerantingenmänniskor ärsektorer. Många

skadad buller.av
förkostnadernafrämstinte påberorbristerna så ettAtt är attstora

verket oftai självaKostnadernahöga. ärbullerskydd ärförbättrat
itidigt skede. Attibullerfaktorn beaktasmåttligatämligen ettom

kostsamt. Dettabullermiljö däremottill dålig ärefterhand rätta en
del bristernaavsnitt 3.1.5. Enbelyst ihar jagförhållande stor av

buller såvälkunskapenofta påbullerområdet berorinom att urom
spridd. Medalltför dåligtvaritoch hareffektsynpunktteknisk ärsom

kunnatbullerproblemdagenskunskap hade mångautbredd aven
bullerproblemenkunna hanterabättre sättundvikas. För på ettatt

ställning inomstarkarevibrationsområdetochbullerkrävs att ges en
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forskningen och utbildningen.
Den kompetensbrist bl.a. lett till dagens situation är emellertidsom

allvarligareännu inför framtiden. Redan i framtidnära måsteen en
allt högre andel Sveriges industriprodukter göras bl.a.av tystare som

följd EES-avtalet. Inte minst viktiga härär maskindirektivet,en av
arbetsmiljödirektivet m.fl. direktiv. Bättre kontroll bullretöver blir
därför viktigt bl.a. för industrins framtida konkurrenskraft. Ut-
redningen har mottagit skrivelser från Arbetsmiljöfonden, Bygg-
forskningsrådet och Industriförbundet i vilka de särskilt påtalat
behovet resurstillskott för möjliggöra långsiktig kunskaps-attav en
och kompetensuppbyggnad inom akustikområdet. Arbetsmiljöfonden
har dessutom bedömt förutsättningarna goda för svensktattsom
vidkommande utveckla området till bli mycket starkt iatt in-ett
ternationellt perspektiv.

Konsumenterna kommer också bli uppmärksammaatt tackmer vare
den ökande egenskapsredovisning krävs i olika EG-direktiv. Desom
förslag jag lagt i handlingsplanen handlar också förbättraattom
informationen produkters och den byggda miljöns bulleregenska-om

Bullriga produkter blir svårsålda även produktensper. övrigaom
prestanda goda.är Marknaden kommer kravdrivande.att vara
Framförallt för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin
kan bristen inom företaget ellerpå tillgång till akustikkunnig personal

sikt innebärapå nedläggning företaget.en av
För kunna vidta kostnadseffektivaatt åtgärder buller detärmot av

vikt ha kunskap bullersstor effekter. Samtidigtatt bullerstör-om som
ningarna ökat har också medvetenheten hälsoeffekterna och deom
ekonomiska konsekvenserna härav ökat. WHO:s kriteriedokument nr
12 hälsa ochrör buller har reviderats. Förutomsom de direkta
effekterna buller jag i det följande kan frågantar ställasav som upp
vilka besparingar i form minskad olycksrisk och ökad produktivitetav
samhället och industrin kan uppnå effektivare bullerbekämp-genom en
mng.

12.3 Forskningsbehov

I handlingsplanens olika delavsnitt har jag pekat konkretapå behov av
forskningsinsatser både vad gäller tekniska åtgärder för reduceraatt
bullret och bedömningsgrunder avseende bullrets effekter, dvs.
skaderisker och störningsrisker.
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forskningTeknisk12.3. l

produktertekniskaexempel på hurbulleravgivningminskad ärEn ett
delområdenmiljövänlighet. På mångahögre krav påskall uppfylla allt

möjligheter Nubullerreduktionsmetodemas uttömts.har de elementära
arbete förgrundforskningsinriktatoftaochmödosamtkrävs attett

de fysikaliskaklarläggamaskinerutveckla atttystare pro-genom
förändrahäravmed ledningbulleralstringen ochbakomcesserna

arbete måsteövrigt. sådantprestanda i Ettbibehållnamaskinen med
erforder-tillverkande industrin. Detsamarbete med deniofta ske nära

grundläg-område frånkompetensbehovetliga spänner över stortett
allthållfasthetsläraströmningslära,mekanik,klassisk fysik,gande etc.

mätteknik med signalbe-avanceradbulleraspekteninriktat på över
kapacitet tillmeddatorerdatorberäkning påhandling och stor

maskiner,konstruktionsvårighetsgrad påolikatillämpningar avav
inte minstprodukterandrabyggnader ochbilar, fartyg,flygplan, samt

arbetsmiljöer.

effektforskningochforskningMedicinsk12.3.2

frågor. Detockså mångasidan bullermedicinskaDen rymmerav
samband mellanbeträffandeåtskilliga oklarheterfortfaranderåder

hörselskadan-och denhos bulleroch varaktighetljudkaraktärljudnivå,
populationerstudier olikalongitudinellabehövsverkan. Härde ava

syfteihörselutvecklingen ävenföljerljudnivåer därmed olika attman
och buller-hörselnåldersnedsättningmellansambandetklarlägga av

variatio-individuellabetydelse förgenetiska faktorer harVilkaskada.
kanfarmakologiskadetFinns ämnenbullerskadekänslighet.i somner

empiriskfrågorNärbesläktadebullerskadaförskydda örat rymmer
hörsel-utveckling bättreochhörselvårdsprogramvärdering avav

sömnstörningbuller,störningpsykologiskområdenaskydd. Inom av
Tillobesvarade frågor.radfinns ocksåsamtalstörningoch en
förbetydelsebullerminskningensocksåeffektforskningen hör

minskadliksomarbetskvalitetsförbättringarochproduktivitets- en
olycksfallsrisk.
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12.3.3 Högskolans roll

Forskning och utbildning i högskolan ingår i där bådaen process
verksamheterna är varandras förutsättning. Forskningen långsiktigtär
nödvändig för den avancerade utbildningenatt skall ha god kvalitet,en
vilket kommeräven utbildning och information på övriga nivåer till
godo.

Figur 12:1 belyser hur forskning och kunskapsspridning koppladeär
till varandra. Den visar också olika aktörers roll för utveckla ochatt
sprida kunskap i syfte na miljö.att tystareen

Figur 12:1 "Folkbildning med påavseende buller"

DJUP BREDD

Gflmdj Tillämpad Spridning Spridningav_ avforskning forskning tillämpningar kunskap och
medvetenhetT

I

Högskole-
utbildning

System för tillgodogöra och sprida resultat forskning och erfarenheteratt av
till alla de tekniker/beslutspåverkare direkt påverkar miljö.vårsom
Infomationsspridningen för skapa efterfrågan miljö.att tyst
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Såväl grundläggande tillämpad forskning och teknikutveck-som mer
ling behövs för lösa angelägna problem och tillvara möjlig-att ta
heterna minska bullret inom olika samhällssektorer. Högskolan böratt
själv för de grundläggande delarna forskningen medanmestsvara av

näringslivetsektorsorganen och bör för tillämpad forskning ochsvara
utvecklingsarbete. Denna principiella finansieringsfördelning bör vara
självklar. Den understryks också uttalandena i forskningspro-av
positionen jfr 1992/93:170 12 beträffande rollstatens attprop. s.
vårda och utveckla den vetenskapliga infrastrukturen. Sektorsorganen
skall enligt gällande forskningspolitiska riktlinjer kunna repliera på
högskolorna för utbildningen och den grundläggande forskningen. Så

det inte i dag inom bullerområdet.är
råder bristande balansDet mellan anslagen till universitetens ochen

högskolornas utbildning och långsiktiga grundforskning och sektor-
stöd. Insatsema inom grundområdena för for-små iärorganens

hållande till den tillämpade forskningen. Dels innebär detta totalten
dålig ekonomi forskningsmedlens användning, dels minskarsett av

möjligheterna teknik med radikalt minskad bulleralstringatt ny
kommer fram.

l2.3.4 Långsiktiga forskningsbehov inom bullerområdet

analysEn de långsiktiga grundforskningsbehoven såväl inom detav
tekniska området inom effektområdet visar olika tillämpningarattsom
i hög grad bygger på eller mycket närbesläktadegemensamma
grunder. Behoven sammanfattas nedan.

angivnaDe forskningsområdena inom effektområdet har fram-
kommit i samråd med Naturvårdsverkets vetenskapliga kommitté för

företrädarebuller, för Socialstyrelsens Folkhälsoenhet, Hörselvårds-
avdelningen vid Sahlgrenska sjukhuset och Institutionen for miljömedi-
cin i Göteborg m.fl.

l Teoretiska och experimentella studier spridning och dämpningav
luftburet ljud.av

2 Teoretisk och experimentell analys vibrations- och/ellerav
stomljudsförlopp innefattande

a spridning och dämpning strukturburet ljudav

b mätning stomljudsenergiutbredning, vibrationsmönsterav
modalanalys, m.m.
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c numeriska beräkningar med finit elementmetodertunga och
boundary elementmetoder FEM BEM och effektiva be-resp.
räkningsmetoder för tidiga konstruktionsfaser, inkl. höga frekvenser.

d byggnadsakustisk forskning inriktad konstruktioner för högmot
ljudisolering i byggnader och tilläggskonstruktioner i befintliganya
byggnader. Metoder fir förhandsberäkning ljudisolering ävenav
inriktad lågfrekvensområdet.mot

e minimering inmatning stomljud från störkällor till struktu-av av
rer.

3 Teoretisk och experimentell analys aerodynamiska och hydrody-av
namiska förlopp innefattande numerisk behandling ljudutbredningav
i kanaler med och ljuddämpare. Strömningsalstrat buller i bl.a.utan
fläktar vindkraftverk.och

4 Teknisk-naturvetenskaplig forskning rörande ljudutbredning
utomhus förgrund förbättrade och detaljerade predikterings-som mer
modeller och mätmetoder.

5 Signalanalys dels inriktad mättekniska problem, dels inriktadmot
s.k. aktiv buller- och vibrationsreglering, metod harmot någraen som

få viktiga tillämpningar.men

6 Effektforskning avseende hörselskada, talinterferens, sömnstörning
och psykologisk störning, innefattande

a hörselskaderisker och risk för tinnitus öronsus vid olika slags
och varaktigheter buller.av

b speciella hörselskaderisker i fritidsmiljön förorsakade musi-av
klyssnande vid mycket hög ljudnivå risker kombination-samt p. g.a.
seffekter arbetsbuller fritidsbuller.ochav

c störning för olika trañkslag i skilda situationer.

d störning bostadsbuller och otillräcklig ljudisolering i olikaav
frekvensområden.

e störning vid flera samtidiga bullerkällor, vägtrañk och tåg.t.ex.
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f hälsoeffekter mångårig exposition. Identifiering känsligaav av
störningseffektema.Ljudisoleringens betydelse förgrupper.

bullrets betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar.g

7 Ekonomisk forskning bl.a. rörande samhällsekonomiska analyser av
och bullerreducerande åtgärder.buller

12.4 Dagsläget beträffande forskning och

utbildning

12.4. 1 Miljöforskningsutredningen

Miljöforskningsutredningen har kartlagt miljöforskningens omfattning
till och med budgetåret 1991/92 SOU 1992:68. omfattarDen både
den miljöforskning Naturvårdsverket stöder och den forskningsom
med miljöanknytning bedrivs inom andra samhällssektorer,som

via fylligarefinansierade statsbudgeten. För få redovisningatt en av
forskningen kring bullerområdet utredningenhar inhämtat uppgifter
hos berörda instanser. förteckning medel till bullerforsk-En över
ningen, såväl den tekniska effektforskningen framgårsom av samman-
ställningen följande sidor. inte anspråkpå Den pågör att vara
fullständig avspeglar ändå fördelningen forskningsmedlenmen av
mellan ile tekniska högskolorna och sektorsorganen. De stora
satsningarna forskningen inom bullerområdetpå har skett inom
arbetsmiljöområdet och inom transportsektorn.
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12.4.2 tekniska områdetDet

Inom den tekniska akustikens område finns det i dag professur ien
teknisk akustik vid Tekniska högskolan i Stockholm KTH samt
professurer i byggnadsakustik vid Lunds tekniska högskola LTH och
Chalmers tekniska högskola CTH. Vid finnsKTH därutöver
adjungerade professurer i byggnadsakustik och akustik inom luftbe-
handlingsområdet. förstnänmdaDen tjänsten upphör år och kanettom
då enligt gällande regler inte förlängas. Vid CTH finns adjungeraden
professur i vibroakustik. Lektorat i teknisk akustik finns vid ochKTH
CTH. Visst tillämpningsinriktat forskningsarbete inom arbetsmiljö-
området bedrivs vid Högskolanockså i Luleå LuTH.

bredaste undervisningsprogrammetDet finns vid CTH med under-
visning vid fem utbildningslinjer. Utbildningen vid LTH huvud-är
sakligen inriktad byggområdet och vid maskinbullerom-KTHmot mot
rådet och byggområdet.

Samtliga professurer arbetar under tvärvetenskapens ogynnsamma
villkor. de ordinarieIngen professurerna har tillkommit påtreav resp.
högskolas begäran. Byggnadsakustikprofessurernatillkomegen genom

från högskolan fristående hade till uppgift överatten grupp som se
utbildningsstrukturen på och vattenbyggnadssektionernaväg- vid
landets tekniska högskolor. Professuren i teknisk akustik på KTH är

donationsprofessur från Atlas Copco, där ämnesvalet hade sinen
grund i företagets ingående erfarenheter bullerproblem ochav
svårigheter finna tillfredsställande kompetens hos civilingen-att nya
jorer.

har varit få tillDet svårt stånd utbildningsprogram inom grund-att
utbildningen riktade ljud och vibrationsområdet. hängerDettamot

med högskolans klassiska, starkt konserverande organisation.samman
Ett utbildningsprogram i bullerteknologi syftar till djupsom en
baskompetens i civilingenjörsexamen kräver teknikgrundandeen
kurser från flera utbildningslinjer. Linjenämnderna försom svarar
utbildningsprogrammen har endast i sällsynta undantagsfall intresse av

jämbördigtpå utveckla och marknadsföra sådana sektions-sättatt ett
överskridande Bullerteknologi således tvärvetenskapligtärprogram.
i tillrelation den befintliga vetenskapliga indelningen högskolanav
och har därmed vetenskapligt sin omgivningstödett svagt oavsettav
vid vilken sektion det placeras. Därför akustikbör och buller etableras

självständig disciplin.som en egen
Genom frånsatsningar högskolan centralt CTHpå och från Arbets-

miljöfonden KTH har det dock varit möjligtpå de årenatt senaste tre
utveckla grundutbildningsprogram inom ljud och vibrationer vid dessa

högskolor.två
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12.4.3 Effektområdet

Forskning och kunskapsutveckling avseende bullerskador hos
mäimiskor sker främst i Göteborg och Linköping. GöteborgI sker
verksamheten vid Projekt Lindholmen AB, har lång traditionsom en

sådan forskning avseende såväl yrkes- fritidsbuller, medav som en
koppling till den yrkesaudiologiska verksamheten vid Sahlgrenska
sjukhuset landetsär yrkesaudiologiskastörsta avdelning.som
Huvuddelen verksamheten beroendeär finansiering. Videxternav av
Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs bullerskyddsverksarnhet,en
inriktad främst på buller i arbetsmiljön, existens likaledes ärvars
beroende forskningsstöd. Båda dessa harexternt ocksåav grupper
bedrivit aktiv fortbildning för yrkesgrupper den primäraen ur
avnämarkategorin. Inga fasta tjänster finns med given inriktning på
denna forskning den huvudsakligenär beroende personligautan av
initiativ och prioriteringar i kombination med projektanslag.externa

Under följd harår bullerskadeforskning också bedrivits viden av
Lunds Universitet inom Yrkesaudiologiskt Centrum i Malmö. Den är
dock för närvarande nedlagd.

Mera grundläggande forskning bullerskador bedrivs framför alltom
vid Institutionen för fysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.
Grundinriktningen där innerörats fysiologiär och del dennasom en av
verksamhet bedriver forskargrupp mycket framgångsriken en
forskning för kartlägga bullrethur skadar innerörat, vilka konse-att
kvenser detta får och vilka teoretiskt möjliga förebyggande mekanis-

kan finnas. Också denna starkt beroendeärmer som externgrupp av
finansiering.

Avnämare bullerskadeforskning framför alltär hörselvården ochav
företagshälsovården också myndigheter med arbetsmiljöansvarmen

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Konsumentverketsom
har intresse forskningen med hänsyn till fritidssysslor.ett mångaav
Svensk industri världsledandeär tillverkare hörselskydd och ärav
också långsiktigt beroende aktiv forskning i Sverige för sinav en
utveckling och sin marknadsföring.

Forskning rörande olika störande effekter buller bedrivs vidav
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen och vid Göteborgs
universitet, Institutionen för miljömedicin. Båda dessa institutioners
bullerforskning bedrivs väsentligen med projektfinansiering från
Naturvårdsverket.

Effektforskning bedrivs vidare vid Arbetarskyddsstyrelsens
forskningsavdelning i Umeå.

Forskningsverksamhet kring bullers inverkan skolbarnspå inlärning
bedrivs vid Statens institut för byggnadsforskning i Gävle SlB.
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inom bullerområdet extemfmansierad, bl.a. viaverksamhetDenna är
Naturvårdsverket.

utblick12.5 Internationell

nuvarande högskoleinstitutionerna inom bullerområdet relativtDe är
med följden produktionskapaciteten vadenhetersmå att avser

civilingenjörer och forskarutbildade med goda kunskaper inom
forsknings- och utvecklings-området, och produktiviteten avseende

varit begränsad. Förhållandena likartade vid radresultat rätt är en
akustikinstitutioner. finns emellertid intemationel-utländska Det några

högproduktiva akustikinstitutioner kanexempel på tassom som
förebild.

TechnologyVid Massachusetts Institute of etablerades direktMIT
efter krigsslutet 1945 akustiklaboratoriumår ett som en gemensam

fysik, elektroteknik arkitektur. utveckladessatsning mellan och Detta
framgångsrik och produktiv institution. Emeller-snabbt till mycketen

akustiklaboratoriet 1954. härförtid lades ned år Ett argumentenav var
byggnadsakustiken till byggområdet, maskinbuller tillborde knytasatt

maskintekniken, kan i efterhand konstatera dessa mindre,Manetc. att
tillämpningsområde förlagda akustikenheter i samladtill resp.

produktivitet och resultat inte kommit i närheten det tidigareav
akustiklaboratoriets.

viktigaste högskoleinstitutionen inom akustiken sedan drygtDen är
20 tillbaka Institute of Sound and Vibration Research, ISVR, vidår

ofUniversity Southampton. Antalet anställda här 175,är ca varav
professorer eller lektorer. Verksamheten idrygt 25 är spänner över

akustiska fältet, all slags akustikområdethela det medstort sett mot
stödfunktioner inom institutet.inriktade vetenskapliga det egna

högproduktiv forsknings- och utbildningsmiljöResultatet är storen av
internationell betydelse, dit svensk industri ofta vänder sig bådeäven

kvalificeradeför fortbildning och konsulttjänster.
forsknings- utbildningsorganisa-jämförelse med dessa nämnda ochI

betydligttioner uppvisar de mindre akustikgrupperna lägreen pro-
duktivitet. detta konstaterande ligger självfallet inget nedvärderandeI

enskilda forskares resultat endast effektiviteten i organisa-rörutanav
tionen. belyser fördelarna etablera samlade, tillräckligtDet att storaav
självständiga enheter inom ljud och vibrationsområdet och markera
ämnesområdet disciplin med ändamålsenlig vetenskap-som en egen en
lig struktur.
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12.6 Bullerforskningen i framtiden

12.6. l Bullerforskning

Åtskilliga angelägna forskningsuppgifter tillämpadeär till sin karaktär
och bearbetas lämpligen i projektform i samarbete mellan företag och
forskningsinstitutioner. Trafikforskningsberedningen har för åren
1993/94 1995/96 fått förstärkta jfr 1992/93: 170, TUresurser prop.-
34, 397.rskr. Dessutom har löntagarfondsmedel medel tillavsattsav
bl.a. stiftelse för strategisk naturvetenskapig-teknisk-medicinsken
forskning och stiftelse för miljöstrategisk forskning jfren prop.
1992/932171, UbU 15, rskr. 388. Detta positivt förär möjligheterna

finansiera tillämpade forskningsprojekt inom bullerområdet.att Dessa
forskningsmedel tillsammans med Arbetsmiljöfondens, Byggforsk-
ningsrådets, NUTEKs och Naturvårdsverkets avsättningar till
bullerområdet bör kunna finansieringsmöjlighetergoda förge
forskningsprojekt såväl den tekniskapå sidan effektsidan.påsom

Sedan tillbakaår bedrivs under "Bullerforsk"ett namnetpar ett
informellt samarbete mellan ovannämnda sektorsorgan rörande insatser
på bullerområdet. Eftersom de skilda tillämpningsområdena vilar på

grundforskningsbas detta samarbeteär värdefullt och bören gemensam
fortsätta. finnerJag dock ingen anledning föreslå formalise-någonatt
ring härav.

12.6.2 långsiktigaDen forskningens behov måste tillgodoses

Det problemet säkerställaär den långsiktiga kunskaps-stora ochatt
metodutvecklingen, med stark ställning för ljud- och vibrationsom-en
rådet nödvändig förär till låg kostnad minska bullerproble-attsom en

Det krävs på tydligtämnet etablerassätt själv-att ettmen. som en
ständig disciplin vid de tekniska högskolorna.

Jag uppskattar rimlig långsiktig medelsförstärkning till högskoloren
och universitet för bullerområdet inkl. effektsidan till 25 milj. kr/år,

17 milj. kr till teknisk forskning och 8 milj. kr till effekt-varav
forskning.

förstärkningDenna ämnesområdet behöver kan inte åstadkom-som
högskolans interna förnyelseprocess. Så internamas genom stora

omföringar detta skulle kräva under alla omständighetertarsom
-,mycket lång tid och särskilt detär svåra här handlarnär ettsom om .

vetenskapsområde skär sektionsgränser inomöver högskolorna.som
Den ökade frihet högskolorna givits ändrar inte på dettasom nu
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förhållande, med eller stiftelsebildning. Förstärkningen kräverutan en
särskild medelstilldelning från sida.statens

förutsätterJag dock del denna förstärkning kan kommaatt atten av
finansieras med de medel tilldelas de forskningsstiftelsemasom nya
för forskning strategisk betydelse, särskilt de forskningsprojektav som

finansieras via stiftelserna skall långsiktigt inriktade.som vara

12.6.3 Resurskoncentration nödvändig

De tekniska högskolorna
Buller problem viktigtär firär samhällevårt och för denett som
svenska industrin. Vill vi angripa det på effektivt bör visättett
koncentrera forsknings- och utbildningsresursema till fåså platser som
möjligt för få intellektuella miljöer någorlunda format. Dettaatt av

med allmänstämmer överens i högskolan.strävanen
Sverige litet land och därförär det tveksamtär vi börett satsaom

på institution.än Jag utredare har emellertid efterstormer en som
samtal med företrädare för de tekniska högskolorna kommit fram till

det nödvändigt med satsningarär större på två platser för fåatt att en
tillfredsställande konkurrens inom landet. ytterligareEtt skäl är att
rörligheten liten mellanär högskoleorterna. Det behövs därför flera
högskoleinstitutioner för få tillräcklig kontaktytaatt gentemot
presumtiva studerande. förutsätterJag profilering institutionernaen av

samtidigt samverkan dem emellan och med de mindremen en
akustikenheterna i landet.

Vid valet de högskolor där de satsningarna börstörre börgöras,av
beakta omfattningen och kvaliteten hos pågående verksam-man nu

heter, vilket stöd dessa har högskolan, vilka laboratorierav man
förfogar och vilken omvärldöver utanför högskolan det finns isom
respektive region.

På KTH bedrivs omfattande forskningsverksamheten som ex-
panderat snabbt. Här har etablerats grundutbildningsprogramstörreett
inom bullerområdet riktat till studerande vid maskinsektionen.
Laboratorieförhållandena visserligen i dag helt undermåligaär men

laboratorier under förverkligandeär tack Wallenbergstif-attnya vare
telsen beslutat ställa 10 milj. kr till förfogande och medel erhållitsnu

frånäven enligt nämnda riksdagsbeslut.staten ovan
CTH förfogar i dag de bästa laboratorierna.över Verksamheten har

de åren expanderat och relativt grundutbildnings-senaste ett sett stort
etablerats frånmed stöd högskolan. Göteborg medär ortprogram en

omfattande industriell verksamhet. Volvo denär enskildastörsta
industriarbetsplatsen för akustiker. Därutöver finns det åtskillig
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exportinriktad verkstadsindustri för vilken produkter viktigärtysta en
konkurrensfaktor både i långt och kort framtidsperspektiv. Det största
akustikkonsultföretaget, DNV Ingemansson, har sitt huvudkontor i
Göteborg. Statens Provningsanstalt i Borås har verksamhetstoren
inom akustikområdet med goda laboratorier och omfattandeett

Äveni den internationella standardiseringen. effekt-engagemang
forskningen i landet har sin tyngdpunkt i Göteborg.

Även harLTH verksamhet god kvalitet meden av men en mer
begränsad omfattning främst inriktad byggområdet. finnsDärmot
heller inte något grundutbildningsprogram.större Forskningen vid
LuTH däremot inte grundforskningsinriktad.är

dennaMot bakgrund föreslår jag de långsiktigastörre, grund-att
forskningsinriktade insatserna inom bullerområdet koncentreras till

ochKTH CTH och där markerasämnet självständigatt som en egen
disciplin. Personalstyrkan vardera högskolanpå behöver ökas från
nuvarande till15 25 vilket minimistorlekenär på effektiv,ca ca en
självständig institution. föreslårPå LTH jag begränsad insats.en mer
Stödet måste långsiktigt och grundforskningsinriktat så attvara
balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning blir bättre än
i dag, liksom balansen mellan långsiktig och kortsiktig finansiering.
Under sådana förhållanden kan sektorsorganens stöd bli, detsåsom är
meningen, tillämpningsinriktat stöd till olika projekt.ett

Jag vill också framhålla mitt val högskoleinstitutioner äratt av en
följd det stöd givits vid de högskolorna.ämnet tvåav

Jag koncentrationerna till CTHKTH och möjligt börattanser om
förknippade med vissa villkor. Högskolans stöd från ordinarievara

budget skall bibehållas minstpå nuvarande nivå. Vid KTH skall de
nuvarande verksamheterna inom byggnadsakustik och teknisk akustik

Ävensammanföras. vid CTH skall verksamheten inom ljud och
vibrationsområdet sammanhållen. Högskoleledningarna skallvara

förverka bullerområdets utveckling. Detta skall bl.a. ske ettgenom
aktivt stöd till sammanhållna utbildningsprogram marknadsförssom

specialiseringar lika villkorpå de traditionella linjebundnasom som
specialiseringarna. Då skapas förutsättningar för attrahera duktigaatt
studerande till grund- och forskarutbildningsprogrammen.

För slagkraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer KTHpåatt
CTHoch bör den fasta akademiska staben, dvs. professorer och

lektorer, utökas från nuvarande till fem vidtvå vardera högskolan.ca
Härigenom skapas förutsättningar för tillfredsställande vetenskapligen
bredd med inriktning på bullerområdet vilket också säkerställer
kontinuitet i verksamheten. Med den decentralisering beslutenav om
tjänstestruktur inkl. professurer utvecklas i Sverige kan intesom nu
satsningarna detaljerade vad tjänster.göras viktigaDet är attavser
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för berörda hög-medbullerområdetriktas tillmedlen ett ansvar
till långsiktigamed hänsyn deutveckla ämnesområdetskoleorgan att

ochtillgången inomutbildningsbehoven ochochforsknings- utom
tillfinnasmöjligt bör det tvåskickliga sökande. Snarastlandet på tre

eller lektorat.likaledes tvåvardera högskolan ochprofessurer på tre
och ytterliga-för professurenlönekostnadendvs. delsprofessur,En

för admini-kringkostnaderdoktorander/forskarassistenter, delstvåre
milj.anslagsökning 2krävaberäknas i dagstrativt stöd omenmm

ochmilj. kr/år till vardera KTHriktas 8föreslår detkr/år. Jag att nu
bullerområdet. Deför förstärkningkr/år till LTHCTH och l milj. av

lokalkostnader.inkluderarangivna beloppen
byggnadsakustiskainom detförstärkasbör verksamhetenKTHPå

område inomviktigt och centraltStomljudsteknikenområdet. såär ett
vid KTH. KTH:svälutvecklatbullerteknologin det måste ävenatt vara

hydrodynamiskt alstrat bullersatsning och ärnuvarande på ettaero-
förprofilområde KTH.lämpligt

vibroakustiskaförstärkas inom detverksamhetenCTH börPå
bulleralstringsmekanis-fordonsindustrin ochbl.a.området inriktat mot

med industrin. Dessutombör ske i samrådi maskiner, där urvaletmer
inriktade stomljudsut-beräkningarnumeriskabör området mottunga

ljudavstrålningbyggnadsstrukturer ochmaskin- ochbredning i
signalanalys medsatsningar påväsentligt. Vidare börförstärkas göras

aktiv bullerreglering.tillämpning på
specialist-till stärkasyftarföreslagna satsningen på LTHDen att

effektivtbyggakustikområdet denna på sättsåkompetensen på ettatt
följande.föreslår i detkonsortium jagnyttiggöras inom detkan som

organiserasbörtekniska forskningsverksamhetenlångsiktigaDen
effektiv samord-förkonsortiebildning nå såinom för att enenramen

bereddinteberörda institutionerna. Jagmöjligt mellan de ärning som
i detalj.skall organiseras Detsådant konsortium ärföreslå hur ettatt

med ledninginstitutioner och högskolorför berördauppgift att aven
andra vetenskaps-från konsortier inomfinnsde erfarenheterbl.a. som

organisation.utarbeta lämpligasteområden

tekniskt-naturvetenskapli-detforskningsinstitutioner inomAndra
områdetga

forskningsin-ytterligare tvåkonsortiet bör knytasTill även
framhållit i kapiteljagDäck/vägbanebullerstitutioner. är som

till medområde för kommaviktigt rättamycket4 attett
forskninglång tid bedrivs angelägenvägtrañkbullret. Sedan en

trañkinstitutet VTIvid ochdäck/vägbanebuller Väg-rörande
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i Linköping.
Vidare ljudutbredningär utomhus viktigt område förett

trañkbullerfrågoma och övriga samhällsbullerfrågor såsom
industribuller och buller från vindkraftverk.externt Forsknings-

verksamhet bedrivs sedan åtskilliga år vid meteorologiska
institutionen vid Uppsala universitet, har forskargruppsom en
med internationellt unik kompetens i gränsområdet mellan
meteorologi och ljudutbredning utomhus. Verksamheten iär
huvudsak finansierad Naturvårdsverket. Resultaten dennaav av
forskning kommer förutgöra grunden arbetet med framatt att ta
tillförlitligare mätmetoder för samhällsbuller och forskargrup-

långsiktiga finansiering därförär angelägen.pens
Genom den ökade medelstilldelningen Transportforsk-som

ningsberedningen erhållit för de budgetårennärmaste bör VTI:s
forskning inom bullerområdet kunna tillförsäkras tillfredsstäl-ett
lande Långsiktigtstöd. tillstöd den meteorologiska institutionen
vid Uppsala universitet bör kunna utgå från stiftelsen för
miljöstrategisk forskning eller Naturvårdsverket, effekt-om
forskningen tillförs den utökade medelsram jag föreslagit.som

Efiekzforskning
Vad effektforskningengäller har jag i avsnitt 12.3.3 angivit
angelägna forskningsbehov. Förhållandena på detta område är
dock något annorlunda inomän det tekniska området. Jag ser
inte behov eller förutsättningar för koncentreraattsamma av nya
forskningssatsningar. Effektforskningen har emellertid knappast
något långsiktigt finansiellt stöd i form basanslag iärutanav
hög grad beroende projektstöd. Vi riskerar förlora vårattav
framskjutna position inom miljömedicinen, liksom inom
yrkesaudiologin, och därmed den vetenskapliga basen för

angelägna projekt på effektsidan. satsningDen medom en
8 milj. kr utökad medelsram till långsiktig effektforskning som
jag föreslår för effektforskningen, bör därför formigöras av en
långsiktig förstärkning tillstödet de forskargrupper jagav som
beskrivit i det föregående vid Karolinska institutet, Göteborgs
universitet Linköpingsoch universitet.

inte bereddJag är lägga preciserat förslag beträffandeatt ett
fördelningen de olika föreslårJag Naturvårds-attgrupperna.
verkets forskningskommitté för buller och Arbetsmiljöfonden
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utarbeta sådant förslag.uppdraget ettattges
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@

Kommittédirektiv
8§i

E

1992:1Dir.

bullerHandlingsplan mot

Dir. 1992:20

1992-02-13.regeringssammanträdeBeslut vid

statsrådet Johansson,naturresursdepartementet,miljö- ochförChefen
anför.

förslagMitt

tillförslagutarbetatillkallas förföreslår särskild utredare ettattJag att en
handlingsplan buller.samlad mot

Bakgrund

bullerhandlingsplansamlad1990 motuttalade höstenRiksdagen att en
27. Rege-1990/9l:17, rskr.JOUriksdagenborde föreläggasskyndsamt

åtgär-ochskall begränsassamhälletbullerstörningarna i attringen attanser
miljöpåverkan.sinförutgå från varje sektorsskallder buller egetmot ansvar

boen-buller i arbets-,beträffandeåtgärdsprogramanalys ochbredEn ett
JoUframjordbruksutskottetenligtfritidsmiljöer skall tasochde-

påtalatsärskilthar utskottetbetänkandet1990/912338. I1990/91:30, rskr.
bullerproblem utgör.debakgrundsamlatvikten mot somett avprogramav

följde utskottet.Riksdagen

samlad aktionsplanBehov av en

bullrande arbets-intensivare trafik,bl.a.i samhälletBullret ökar genom
musik-verktyg,eldrivnaanvändningoch ökadökad ventilationredskap, av

hushållsmaskiner.musik ochmed förstärktanläggningar
långlångtidseffekter. Iochomfattninghar globalBullerproblemen enger

de be-från rankas bullerolika länderundersökningarsociologiskarad av
boendemiljö.både ochi arbets-miljöfaktorerbland störanderörda högst

möjlighetheller ingenfinnsirreversibla. DetbullerHörselskador ärgenom
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kort sikt dagens bullrandeatt ersätta maskiner med tysta.
åtgärderAnsvaret för buller ligger olika myndighetermot i Sverige -

Statens Naturvårdsverk, Boverket, Statens Vägverk, Trafiksäkerhetsverket,
Arbetarskyddsstyrelsen m.fl. Dessa myndigheter har utfärdat föreskrifter,
anvisningar, riktvärden och rekommendationer inom bullerområdet.

Yttre miljö

Buller i den miljön består trafikbuller,yttre industribuller, bul-externtav
frånler byggen, skjutbanor och nöjesfält Trafiken för de heltm.m. svarar

Årdominerande störningarna. 1974 beräknades 2,5 miljoner svenskar vara
exponerade för störande trafikbuller. Av dessa beräknades 750000 vara
mycket utgångspunktstörda med från subjektivt upplevda besvär typenav
sömnstörningar källa: Trafikbullerutredningen,etc. SOU 1974:60. Situa-
tionen i dagär grundsämre den ökade trafikmängdcn.av

Genom förutseende fysisk planering kan emellertid många bullerstör-en
ningar från tågtrafik,vägtrafik, flygplatser, industrier, ochmotorsport
skjutbanor minskas.

Arbetsmiljö

Det hörselskadliga bullret allvarligtär mångaproblem arbetsplat-ett
Antalet bullerexponerade arbetstagare är även antaletser. stort, om an-

mälda arbetsskador på grund buller minskat under år. gårDet attav senare
med god åstadkommaplanering väsentligt förbättrad bullersituationen
de arbetsplatserna. Ett hinder imest utsatta utvecklingen förbättradmot
bullermiljö bristandeär kunskaper åtgärder.förebyggande Snabbareom
maskiner och mångakräver i fall mycket radikala dämpningsåtgär-processer

någotder, oftast nåsbara kan omfattande forsknings- ochsom ut-genom
vecklingsinsatser investeringar. Arbetarskyddsstyrelsensamt stora har när-

redovisat åtgärderutvärdering bullerområdetinom imare en rapportav en
SOU 1990:49, bil. A inom för arbetsmiljökommissionens arbete.ramen

Boendemiljö

Störningarna i boendemiljö kommer utifrån.oftast frånStörningar gran-
lågfrekventoch frånbuller husets maskiner och installationer ocksåärnar

mycket vanliga, oftast beroende bristande ljudisolering.
Brister i konstruktioner inte ovanliga.är De upptäcks sällan eftersom

kontrollmätningar ljudisolering förekommer mycket Ettsparsamt.av annat

x
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ljudisole-ljudisolering intefullgod ävenskälviktigt garanterasär att omen
uppfyllda.ringskraven är

fritidsmiljöBuller i

bullernivåersåväl hörselskadligahögafritidsmiljön förekommerI som
nivåer. hobbymaskiner,Fritidsjakt,låga psykologiskt störandeoch främst

nivåer några vanligahörselskadligabåtmotorer musikavlyssning med äroch
i frilidsmiljön.störkällor

naturmil-sådant känsligakanstörande buller störPsykologiskt somvara
skärgår-fjällområden ochbuller ihar tillsatssärskild utredningjöer. En om

1991:78.dar dir. M

källanBullerminskning vid

källan.angripa bullret vidkostnadseffektivti allmänhetDet är attmest
förmängd produktersåväl industrins maskinparkgällerDetta storsom en

konsumentmarknaden.
89/392/maskindirektiv ref.Frågan EG:saktualiseras bl.a. nr.genom

redovisning buller-ställer omfattande krav183/89EGTEEG, avnr. som
medfrån till grävmaskinergräddvisparnivåer maskinell utrustningför all

inomavstånd. skall tillämpaskravljudnivå dBA Dessa70 1högre än m
till EG.måstefrån år uppfyllas svenskaoch1993EG exportvarorav

och utbildningForskning

härtill liggerpersonal. Orsakenråder akustiskt utbildadi bristdagDet
kunskaperakustikområdcts tvärvetenskapliga Det kräverspeciellai natur.

våra högskolor,ämnesområden tekniskafinns allainom men somsom
och utvecklingsarbetetForskningenutbildningslinjer.spridda olikaligger

området har blivit eftersatt.inomliksom undervisningen

Uppdraget

ovanstående åtgärder bullerproblcm iframgår har ut-storSom motav
måste vidvikt läggashittills.sträckning försummats Jag större attattanser

samlad handlings-åtgärda utarbetabullerproblcm. Förochförebygga att en
utredare tillkallas.särskildbuller börplan mot en

pågårnärvarandeförkartläggningsarbetedetledning bl.a.Med somav
Storstockholms Lo-Boverket,Luftfartsverket, Banverket,inom Vägverket,

utredarenkommuner, börFortifikationsförvaltningen och flerakaltrafik,
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beskriva miljösituationen vad gäller buller och störningsgrad. Arbetar-
skyddsstyrelsens åtgärderutvärdering buller bör utnyttjas.motav

Handlingsplanen områdenaskall innefatta förslag inom bullerminskning
vid källan, bullermiljö, arbetsmiljö, boendemiljö och fritidsnriljöyttre samt
forskning och utbildning. Handlingsplanen målskall ha minskaatt anta-som
let bullerstörda åtgärdsinriktadmänniskor. börDen plan ut-vara en som

åtgärderi konkreta med realistiska möjligheter genomföras. Pla-attmynnar
ocksåbör åtgärderomfatta förebyggande art.nen av

Trafikverken har i nriljöanalyser redovisat sin bullerproblemen ochsyn
åtgärder.föreslagit vissa

Utredaren bör analysera förslagen och hur dessa kan hanteras ise en sam-
lad Utgångspunktenhandlingsplan. skall de kostnadseffektivaatt mestvara
åtgärderna skall vidtas först. Ansvarsfördelningen mellan berörda börparter
klarläggas.

Det angeläget bullerproblemenär aktivt bearbetas i kommunernas pla-att
nering åtgärdsprogramoch i miljöområdet.konkreta Den fysiska plane-
ringen styrinstrument i miljöpolitiken skall Ökad betydelse. Kommu-som

bör involveras i arbetet samlad handlingsplanmed buller, medmotnerna en
stöd den kunskap planering redan frånfinns. Resultaten utred-av om som

åtgärderningen skärgårdarbuller i fjäll och bör utnyttjas i dettamotom
sammanhang.

också föreslå åtgärderUtredaren bör möjliga för främja utvecklingenatt
bostäder med tillfredsställande ljudisolering. Utredaren bör beakta vadav

utredningen stöd för bostadsfinansiering Dir 1991:107 anförstatensom om
förenklingar i dc bostadsbyggandet.regler styrsom

också innehållaHandlingsplanen bör redovisning behovet forsk-en av av
ning och utbildning beträffande akustik bullerbekämpningoch för klaraatt
samhällets och näringslivets försörjning med akustikkunskap.

Utredaren påverkanbör utgångspunktvad gäller näringslivet sin ita
den näringspolitiken inriktad med generell poli-är ekonomiskattnya som
tik och avregleringar förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige.
Vidare skall åtgärder såförslag till utformade konkurrensneutralitetattvara

bibehållaskan tekniskaoch handelshinder undviks.att
En prioriterad uppgift för utredaren skall utförligaatt presenteravara

kostnadsberäkningar och redovisa de samhällsekonomiska kostnaderna för
mål åtgärderde föreslåroch utredningen förslag till finansieringsamtsom
kostnaderna. Utredaren bör belysa de samhällsekonomiska intäk-ävenav

minskat buller.terna av
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arbetsformer,Tidsplan, m.m.
tillbörUtredarenljuli 1993.dentillslutförtbörUtredningsarbetet vara

denför arbetetplan senastredovisanaturresursdepartementetochMiljö- en
åtgärdertilldelförslagframläggasuccessivtfriUtredaren ärmaj 1992. att1

snabbt.genomföraskansom
kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällavidareskallarbetetFör

dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredaresärskildaoch
1988:43.dir.utredningsverksamheteniEG-aspekter1984:5 och

Hemställan

regeringen be-jaghemställeranfört atthartill vad jaghänvisningMed nu
naturresursdepartementetmiljö- ochchefen förmyndigar

kommittéförordiringenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
lul|cr.aktionsplansamlad motutarbetauppgift-med1976:119 att en

biträdeoch utre-sekreterare annatsakkunniga,besluta experter,att om
daren.

skall belastakostnadernabeslutarregeringenjag atthemställerVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnsfjortonde m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

naturresursdepartementetochMiljö-

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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direktiv i frågahandlingsplanen aktuellaFör

omfattas EES-avtaletbuller m.m.om som av

uttömmandeej

Motorfordon

sig buller, fram tillEFTA-länderna får skäl bl.a. hänför tilla somav
sin nationella lagstiftning, inbegripetden januari 1995 tillämpa1
förbjuda försäljning, tagande i tjänstmöjligheten registrera ochatt
omfattas ifrågavarande direktiv ochbruk motorfordoneller avav som
70/157/EEG med ändringar tillvilka uppfyller kraven i direktiv senare

89/491/EEG enligt deras lydelse, och vilkamed direktivoch senaste
156/EEG.enligt kraven i direktiv 70/ Från och medhar typgodkänts

januari 1995 får EFTA-länderna fortsätta tillämpa sinden 1 att
fri rörlighet i enlighetnationella lagstiftning de skall tillåta medmen

förslag till ändring, uppdatering, utvidgning ellerEG:s regelverk. Alla
regelverk frågor omfattas dessautveckling EG:sav om som avannan

allmänna bestämmelserna besluts-direktiv skall underkastas de om
fattande i avtalet.

gäller för motorfordon får EFTA-ländernalikhet med vadI som
förrän den januari 1995 berättigade bevilja EEG-skall inte l attvara

direktivcertifikat förtypgodkännande för helt fordon eller separata
tekniska enheter enligt direktivkomponenter eller deseparatasystem,

i föregående stycke. Se beträffande direktiv detnämns somsom
till i 352 371 l99l/92:170 bil 14.hänvisas avtalet s. prop.-
EES-avtalet: Rådets direktiv 92/97/EEG ändringUtom avom

motorfordon.direktiv 70/157/EG tillåtna bullernivåer förom
direktiv 78/10l5/EEG den 23 november 1978b Rådets av om

ljudnivåtillnärmning medlemsstaternas lagstiftning tillåten ochomav
i dess lydelse enligt rådets direktivför motorcyklaravgassystemet

89/235/EEG.87/56/EEG och
hänför sig till buller ochEFTA-länderna får skäl som av-av

januari 1995 tillämpa sin nationellafram till den 1gassystem
registrera och förbjudalagstiftning inbegripet möjligheten vägraatt att

användning motorcyklarförsäljning,tagande i bruk eller av som
direktiv, kraven i direktivomfattas ifrågavarande vilket avserav

januari 1995 får78/1015/EEG, enligt dess lydelse. Från den 1senaste
tillämpa sin nationella lagstiftning deEFTA-länderna fortsätta att men

rörlighet enligt EG:s regelverk. Alla förslag tillskall tillåta fri
utvidgning utveckling EG:sändring, uppdatering, eller anna av
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regelverk frågor omfattas dessa direktiv skall underkastasom som av
de allmärma bestämmelserna beslutsfattande i avtalet.om

EFTA-länderna skall inte berättigade bevilja certifikat enligtattvara
direktivet förrän den 1 januari 1995.

Parterna skall beaktaäven följande rättsakter:
377 076201:Y Rådets resolution den 29 juni 1977 EEG-av om

typgodkännande personbilar avseende helt fordon EGT C 177,av nr
26.7 1977 1s.

C/281/88/s. Kommissionens skrivelse förfarandet vid typgod-om
kännande och registrering fordon tidigare registrerats iav som ett

medlemsland EGT C 281,annat 4.11.1988 9.nr s.

Hushållsapparater

386 0594:L Rådets direktiv 86/594/EEG den 1 december 1986av om
luftburet buller från hushållsapparater EGT 344,L 6.12.1986,nr s.
24

Bygg- och anläggningsutrustning

379 0113:L Rådets direktiv 79/113/EEG den 19 december 1978av
tillnärmning medlemsstaternas lagar och andra författningarom av om

bestämning buller från bygg- och anläggningsutrustning EGTav nr
8.2.1979 15, i dess lydelse enligts.

381 L 1051: Rådets direktiv 81/1051/EEG den 7 decemberav-
1981 EGT L 376, 30.12.1981, s.49nr

385 0405:L Kommissionens direktiv 85/405/EEG den 11 juli- av
1985 EGT 233,L 30.8.1985, 9nr s.

384 L 0532: Rådets direktiv 84/532/EEG den 17 septemberav
1984 tillnärmning medlemsstaternas lagstiftningom av om gemensam-

bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning EGTma 300,Lnr
19.11.1984, 111 i dess lydelses.

388 L 0665: Kommissionens direktiv 88/665/EEG den 21- av
december 1988 EGT 382,L 31.12.1988, 9.nr s.

384 L 0533: Rådets direktiv 84/533/EEG den 17 septemberav
1984 tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning tillåtenom av om
ljudeffektnivå hos kompressorer EGT 300,L 19. 11 1984, 123nr s..i dess lydelse

385 0406:L Kommissionens direktiv 85 406/EEG den 11 juliav-
1985 EGT L 233, 30.8.1985, 11.nr s.

3844. L 0534: Rådet direktiv 84/534/EEG den 17 septemberav
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andra för-ochlagartillnärmning medlemsstaternas1984 avom
EGT 300,Lljudeffektnivå för tornkranartillåtenfattningar nrom

142 i dess lydelsel9.1l.1984,s.
25 juni 198787/405/EEG denRådets direktiv0405:387 L av-

608.8.1987s.220,EGT Lnr
september84/535/EEG den 17direktiv0535: Rådet3845. L av

fir-och andralagarmedlemsstaternastillnärmning1984 avom
EGT Lljudeffektnivå hostillåtenfattningar svetsgeneratorer nrom

lydelse142 i dess1984300, 19.11. s.
juli85/407/EEG den 11direktivKommissionens385 0407:L av-

30.8.1985, 16.233,EGT L1985 s.nr
september84/536/EEG den 17direktiv0536: Rådet3846. L av

och andra för-lagarmedlemsstaternastillnärmning1984 avom
EGT Lkraftgeneratorerljudeffektnivå hostillåtenfattningar nrom

lydelse1984 149 i dess300, 19.11. s.
juli85/408/EEG den 11direktivKommissionens0408:385 L av-

30.8.1985, 18.233,EGT L1985 s.nr
september84/537/EEG den 17direktiv0537: Rådet384 L7. av

andra för-lagar ochmedlemsstaternastillnärmning1984 avom
handhållnamaskindrivnahos förljudeffektnivåtillåtenfattningar om

1984 156300, 19.11.EGTmejselhammare Lochbetongspett s.nr
lydelsei dess

85/409/EEG den 11 julidirektiv0409: Kommissionens385 L av-
20.30.8.1985,EGT 233,1985 L s.nr

december86/662/EEG den 220662: Rådets direktiv10. 386 L av
grävmaskiner,hydrauliskafrånbegränsning buller1986 avom

384, 31.12.EGT Lgrävlastarelastmaskiner ochschaktmaskiner, nr
enligt1 i dess lydelse1986, s.

den 289/514/EEGdirektivKommissionens389 0514:L av-
30.8.1989, 35.253,EGTaugusti 1989 L s.nr

ändring direktiv93 154COMEES-avtalet: FörslagUtom avom
jordbearbetningsmaskinerbullerbegränsning86/662/EEG avom

machineryeartmoving

Övriga maskiner

1984september84/538/EEG den 17direktiv0538: Rådet384 L av
ljudef-lagstiftning tillåtenmedlemsstaternastillnärmning omavom

i1984 171300, 19.11.EGT Lfor gräsklipparefektnivå hos s.nr
lydelsedess

87/252/EEG den april7direktiv0252: Kommissionens385 L av-
225.5.1987,EGT L 117,1987 s.nr
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388 L 0180: Rådets direktiv 88/180/EEG den 22 1988av- mars
EGT 81,L 26.3.1988, 69.nr s.

388 0181:L Rådets direktiv 88/181/EEG den 22 1988- av mars
EGT 81,L 26.3.1988, 71.nr s.

Miljöskydd

380 0051:L Rådet direktiv 80/51/EEG den 20 december 1979av
begränsning buller från underljudsluftfartygom EGTav L 18,nr

24.1. 1980 26 dess lydelses.
383 L 0206: Rådets direktiv 83/206/EEG den 21 april 1983- av

EGT L 117, 4.5.1983, 15.nr s.
389 0629:L Rådet direktiv 89/629/EEG den 4 december 1989av

begränsning buller från civila jetmotordrivnaom undeljudsflygplanav
EGT L 363, 13.12.1989 27.nr s.

Utom EES-avtalet

Förslag COM 91 459 EKO-previsionssystem.ettom
Förslag till rådets direktiv Integratedett Pollution Preventionom

and Control IPC miljöprövning för fasta anläggningar.

Allmänna bestämmelser inom tekniska handelshinderområdet

383 L 0189: Rådets direktiv 83/189/EEG den 28 1983av mars om
informationsförfarande förett tekniska standarder och föreskrifter

EGT L 109,26.4.1983, 8 i dess lydelse enligtnr s.
851 Anslutningsakten för Spanien och Portugal EGT L 302,- nr

15.11.1985, 214s.
388 L 0182: Rådets direktiv 88/182/EEG den 22 1988av- mars

EGT L 81, 26.3.1988, 75nr s.
389 D 0045: Rådets beslut 89/45/EEG den 21 december 1988av

gemenskapssystem förett snabbt informationsutbyteom farorom som
härrör från användning konsumentprodukter EGT L 17,av nr
21.1.1989, 51 i dess lydelse enligts.

390 0352:D Rådets beslut 90/352/EEG den 29 juni 1990 EGTav-
L 173, 6.7.1990, 49nr s.

390 0683:D Rådets beslut 90/683/EEG den 13 decemberav
1990 moduler för olika stadier i förfaranden vidom bedömning av
överensstämmelse, avsedda användas i tekniska harmoniserings-att
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21.12.1990, 13direktiv EGT 380,L s.nr
övriga rättsakter dei bil. 14Jämför 421även somoms. propen

"new appproach m.m."skall beakta the näravtalsslutande parterna
gäller standarder.det

fria rörlighet allmäntVarors

kommissionen angående10030l: meddelande från380 Y
februari 179 i måletEG-domstolens dom den 20konsekvenserna av

EGT C 256, 3.10. 1980, 2Cassis de Dijon120/78 s.nr
förverkligandetKommissionens meddelande585 PC 0310:2. om

COM85310 Final "vitboken".marknadenden inreav

Byggprodukter

december 1988direktiv 89/106/EEG den 21389 0106: RådetsL av
författningarlagar och andratillnärmning medlemsstaternas omavom

11.2.1989, 12.EGT 40,byggprodukter L s.nr
"EuropeanEFTA-ländernas deltagande i arbetet inomVad gäller

i direktivets bil. 2of Technical Approval", omnämndOrganization
tillämpas.i de institutionella bestämmelsernaskall artikel 111

skyddsutrustningPersonlig

december 1989direktiv 89/686/EEG den 21389 0686: RådetsL av
personliglagstiftningtillnärmning medlemsstaternas omom av

399, 30.12.1989, 18.skyddsutrustning EGT Lnr s.

Leksaker

88/378/EEG 3 maj 1988direktiv den388 0378: RådetsL omav
lagstiftning leksakers säkerhettillnärmning medlemsstaternas omav

1.187, 16.7.1988,EGT L s.nr

Maskiner

89/392/EEG den juni 19890392: Rådet direktiv 14389 L omav
lagstiftning maskiner EGT Ltillnärmning medlemsstaternas omav
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183, 26.9. 1989 9 i dess lydelses.
391 0368:L Rådets direktiv 91/368/EEG den 20 juni 1991av-

EGT 198,L 22.7.1991, 16. Maskindirektivetnr s.

Sverige skall tillämpa bestämmelserna i rättsakten från och med den
januari1 1994.

Arbetsmiljö

EES-avtalet
386 L 0188: Rådets direktiv 86/188/EEG den 12 maj 1986av om

skydd för arbetstagare risker vid exponering för bullermot i arbetet
EGT 137,L 24.5.1986, 28.nr s.

389 L 0391: Rådets direktiv 89/391/EEG den 12 juni 1989av
åtgärder för främja förbättringar arbetstagaresatt säkerhetom ochav

hälsa i arbetet EGT L 183, 29.6.1989, 1.nr s.
389 0654:L Rådets direktiv 89/654/EEG den 30 novemberav

1989 minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen förstaom
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG EGT Lnr
391, 30.12.1989, 1.s.

4. 389 L 0655: Rådets direktiv 89/655/EEG den 30 novemberav
1989 minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagaresom
användning arbetsutrusning i arbetet andra särdirektivet enligtav
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG EGT L 393, 30.12.1989,nr s.
13.

389 L 0656: Rådets direktiv 89/656/EEG den 30 novemberav
1989 minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagaresom
användning personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen tredjeav
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG EGT Lnr
393, 30.12.1989, 18.s.

Utom EES-avtelet: Förslag till COM 92 560 minimikrav förom
hälsa och säkerhet vid exponering arbetstagare för risker frånav
fysiska agents, däribland buller.agenter

Konsumentskydd

387 L 0357: Rådets direktiv 87/357/EEG den 25 juni 1987av om
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning produkterav påom som
grund sina egenskaper, kan förväxlasyttre med andraav produkter
och härigenom riskutgöra för konsumenternas hälsa och säkerheten
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192,EGT L 11.7.1987, 49.nr s.
EES-avtalet:Utom Förordning 92/880/EEG "om ett gemensamt

miljömärke"
"Produktsäkerhetsdirektiv" 92/59/EEG.
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