
Kan vi bygga bostäder i Bullerbyn?  
- En studie av hur regelverk kring buller påverkar bo-
stadsbyggnation 
 

Bullerkrav utomhus vid bostäders fasad har de sen-

aste åren fått stor uppmärksamhet i media. Dis-

kussionen har bland annat berört vilka hinder re-

gelverket kring omgivningsbuller utgör för bostads-

byggnation. För att främja byggnation av bostäder 

genomfördes regelverksändringar under 2015. Frå-

gan är vilken påverkan regelverket som det ser ut 

idag får på produktionen av bostäder i Sverige. 

Vilka kostnadsdrivande faktorer uppstår för fastig-

hetsutvecklare på grund av dagens regelverk? Vilka 

effekter får nyligen gjorda regelverksändringar? 

Hur skulle regelverket kunna utvecklas? Vi har med 

vårt examensarbete undersökt förtätningsprojekt 

och genomfört intervjuer för att besvara dessa frå-

gor. 

 

I Sveriges storstäder råder idag stor bostads-

brist och byggandet av bostäder räcker inte 

till. En utbredd urbanisering i kombination 

med en snabb befolkningsökning är båda 

starka faktorer till detta. Befolkningsök-

ningen sätter stor press på bostadsförsörj-

ningen och Boverkets prognos är att mer än 

75 000 bostäder per år måste färdigställas 

under åren 2015-2020, för att kunna möta 

behoven. 

 

Ett steg i arbetet med att möta det stora be-

hovet av bostäder är att genomföra förtät-

ningar. Att bygga i områden med befintlig 

bebyggelse innanför stadsgränserna ger 

många fördelar, som till exempel ett mer ef-

fektivt utnyttjande av redan befintlig infra-

struktur och kortare resor. Detta medför ett 

mer miljömässigt användande av de resur-

ser som finns och mindre utsläpp av växt-

husgaser. Att bygga bostäder genom förtät-

ning är alltså ett sätt att främja en långsiktigt 

hållbar miljöutveckling. 

 

Genomförandet av förtätningar av bostäder 

har dock inte varit bekymmersfritt. Lagar 

och regler har problematiserat och förhind-

rat många planerade förtätningsprojekt, vil-

ket avsevärt försvårat arbetet med att bygga 

bort bostadsbristen. Ett av regelverken som 

utgör hinder mot förtätning av bostäder och 

som under de senaste åren varit medialt 

uppmärksammat är bullerreglerna. 

 

Idag räknas buller som ett av de större mil-

jöproblemen i samhället, som kan påverka 

välbefinnande och hälsa hos människor. 

Flertalet undersökningar av antalet männi-

skor exponerade för trafikbuller vid sina bo-

städer i Sverige har gjorts, varav en visar att 

1,73 miljoner människor exponerades av 

vägtrafikbuller överstigande en ljudnivå på 

55 dBA Leq vid sina bostäder år 2006. Ef-

tersom buller förekommer i städer och ger 

negativa effekter på människors hälsa regle-

ras omgivningsbuller för att försäkra att ut-

omhusmiljön kring människors bostäder 

ska vara god.  
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Bullernivåer inomhus kan byggnadstek-

niskt åtgärdas relativt enkelt medan riktvär-

den för buller utomhus vid fasad, alltså om-

givningsbuller, är svårare att innehålla. Re-

gelverket kring omgivningsbuller är kom-

plext, eftersom det inte finns någon sam-

manhållen lagstiftning eller reglering. Föru-

tom att regelverket har många beståndsde-

lar, vilket har upplevts oklart och rörigt, 

finns det ett flertal inblandade aktörer med 

olika uppdrag kring regelverket. 

 

Brister med tidigare regelverk 

Riksrevisionen pekade 2009 i sin rapport En 

effektiv och transparent plan- och byggpro-

cess? Exemplet buller ett flertal problem 

med dåvarande regelverk. Brist på central 

samsyn mellan myndigheter medförde stora 

skillnader i kommuners tillämpning av re-

gelverket. Vidare medförde otydligheter 

och oförutsägbarhet kring regelverket svå-

righeter att bygga, i synnerhet små lägen-

heter.  

 

Ändringar i regelverket 

Efter granskningen publicerades ytterligare 

utredningar som slutligen resulterade i ett 

antal åtgärder för att underlätta planering 

och bostadsbyggande. Den 1 juni 2015 bör-

jade en ny förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader att gälla, som bland annat 

innebar lättnader för bullervärden vid bosta-

dens fasad för bostäder om högst 35 kvm 

(SFS 2015:216). Därutöver genomfördes 

samordnande lagändringar i plan- och 

bygglagen och miljöbalken samt nya väg-

ledningar inom industribuller infördes. 

 

Trots de förändringar som gjorts finns åsik-

ter om att hinder och oklarheter kvarstår. 

Någon uppföljning av regelverksändring-

arna är ännu inte gjord. Boverkets regle-

ringsbrev för 2016 (Näringsdepartementet 

2013) klargör att en uppföljning av bestäm-

melserna i förordningen (2015:216) om tra-

fikbuller vid bostadsbyggnader skall publi-

ceras av myndigheten först under våren 

2017. I nuläget saknas alltså utredningar 

kring hur regelverket som det ser ut efter ge-

nomförda ändringar påverkar bostadsbygg-

nation, vilket denna studie delvis ämnar att 

åtgärda. 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är därför att öka kun-

skapen om hur dagens regelverk kring om-

givningsbuller, efter genomförda ändringar, 

påverkar bostadsbyggnation i samband med 

förtätning. För att undersöka denna påver-

kan på bostadsbyggnation har kostnadsdri-

vande faktorer för fastighetsutvecklare 

identifierats och effekter av nyligen gjorda 

regelverksändringar studerats. Slutligen har 

en möjlig framtida utveckling av regelver-

ket diskuterats.  

 

För att undersöka faktiska och upplevda 

problem med regelverket kring omgiv-

ningsbuller har en kvalitativ studie av tre 

förtätningsprojekt genomförts. För att er-

hålla en bredare syn på frågan har studien 

kompletterats med nio intervjuer med aktö-

rer inom samhällsbyggnad såsom Boverket, 

SKL, SABO, ett allmännyttigt bostadsbolag 

samt representanter för en kommunal plan-

avdelning. 

 

Kostnadsdrivande faktorer för bostads-

utvecklare 

Studien visar att regelverket kring omgiv-

ningsbuller har en ekonomisk påverkan för 

fastighetsutvecklare i enskilda projekt, vil-

ket i sin tur kan påverka bostadsbyggnation 

negativt. Utifrån studerade projekt och ge-

nomförda intervjuer har planlösningsan-

passningar på grund av krav på genomgå-

ende lägenheter och extra balkonger be-

dömts ha starkast kostnadsdrivande påver-

kan för fastighetsutvecklare. Detta påverkar 

bostadsbyggnation genom att antalet produ-

cerade bostäder kan bli färre. 

 

Effekter av ändringar i regelverket 

Nyligen gjorda regelverksändringar har fått 

såväl positiva som negativa effekter på bo-

stadsbyggnation. Införandet av förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostads-

byggnader har resulterat i att byggnation av 

små enkelsidiga lägenheter har underlättats. 



Vidare bör förordningen på sikt medföra 

ökad enhetlighet i kommuners och länssty-

relsers bedömningsgrunder, vilket ökar 

transparens för byggherrar och främjar bo-

stadsutveckling. Oklarheter och menings-

skiljaktigheter kan dock konstateras kring 

förordningens tillämpning, vilket bland an-

nat kan leda till tidsfördröjning i processen 

från idé till färdig byggnad. Vald tolkning 

av huruvida förordningen kan tillämpas el-

ler inte kan resultera i en negativ påverkan 

på bostadsbyggnation. 

 

Genomförda lagändringar har ökat samord-

ning mellan PBL och MB och stärkt verk-

samhetsutövares rättssäkerhet. Detta kan 

medföra kortare planprocesser och ha en 

positiv inverkan på bostadsbyggnation. Nya 

krav på redovisning av bullerberäkningar i 

planbeskrivning kan dock resultera i mins-

kad flexibilitet för fastighetsutvecklare samt 

längre planprocesser för kommuner under 

en övergångsperiod. 

 

Nya vägledningar inom industribuller bör 

underlätta hanteringen av industribuller. Att 

det togs fram två vägledningar istället för en 

samordnad skulle kunna medföra oklarheter 

i tillämpning. 

 

Framtida utveckling 

Utrymme finns för ytterligare framtida an-

passning av regelverket. Behovet av stabila 

förutsättningar kan medföra att endast små 

justeringar är möjliga med hänsyn till da-

gens bostadsbrist. Huruvida små justeringar 

verkligen räcker för att skapa en reell skill-

nad för bostadsbyggnation bör dock under-

sökas vidare. Lättnader skulle kunna införas 

på tidsbegränsade bygglov och bostadspro-

jekt för att lösa den speciella situation som 

finns idag med en akut bostadsbrist. Risken 

är dock att tillfälliga lösningar blir perma-

nenta. Lättnader även gällande lägenheter 

större än 35 kvm skulle påverka bostads-

byggnation positivt och är en utveckling 

författarna till denna studie förespråkar. För 

att undvika regionala tolkningar av regel-

verksändringar i framtiden är det viktigt att 

vägledande texter från centrala myndigheter 

är på plats snabbt efter att förändringar av 

regelverket genomförs. 

 

Examensarbetet kan beställas från Bygg-

produktion, LTH eller laddas ned från 

www.bekon.lth.se 
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