
Trafikbuller och detaljplanering 
för bostäder

• Länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen
• Hur ska bullerförordningen tillämpas?
• Att planera för en god ljudmiljö
• Diskussion

Johan Morhed samhällsplanerare



Länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen

• Länsstyrelsen ska ge råd och verka för att bebyggelse blir 
lämplig med hänsyn till människors hälsa (5 kap. 14 och 22 §§
PBL)

• Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa (11 
kap 10 och 11 §§ PBL)



Bullerförordningens tillämpning
• Uttömmande reglering i detaljplanen eller exakt utformning kan hänskjutas 

till bygglovsprövningen?
• Två MÖD-avgöranden som ger lite olika besked:

2019-01-22 mål P 5134-18 - exakt utformning prövas lämpligen vid bygglovsprövningen
2019-04-11 mål P 3433-18 - förordningen ska tillämpas i ärenden om bygglov utom
detaljplan

• Förarbetena (Prop. 2013/14:128): uttömmande reglering ska göras redan i 
detaljplaneskedet

http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20P%205134-18%20Dom%202019-01-22.pdf
http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20P%203433-18%20Dom%202019-04-11.pdf


Att planera för en god ljudmiljö

• Behovet av bullerutredning och utredningens detaljeringsgrad
• Bullerutredningens samband med plankartans utformning
• Tillräcklig reglering på plankartan



Behovet av bullerutredning

• Redovisning av beräknade värden -> om det inte kan anses 
obehövligt

• Preliminär bedömning
• Trafikmängder, hastighetsgränser och avstånd till vägmitt
• Helhetsbedömning av situationen, alla bullerkällor

• Beskriv och motivera i planbeskrivningen

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken_low.pdf


Bullerutredningens detaljeringsgrad

• Högre krav på utredningen ju sämre bullersituationen är
• Redovisning av värden på hög detaljnivå
• Redovisning med tillräcklig prognostid



Bullerutredningens samband med 
plankartans utformning
• Utredningen ska motsvara det som plankartan medger
• I bullerutsatta lägen -> viktigt att vara tydlig och tidig i dialogen 

med:
• Exploatör/byggherre
• konsult som genomför utredning

• Utgå ifrån sämsta tänkbara utfall
• Beskriv och motivera flexibel utformning



Tillräcklig reglering på plankartan

• Utgå ifrån bullerutredningen
• Riskerar förordningens riktvärden att överskridas?
• Utforma plankartan så att sämsta möjliga utfall blir godtagbart
• Möjliggör och beskriv hur bästa möjliga ljudmiljö uppnås

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216
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