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1 INLEDNING
1.1

Bakgrund och syfte

Buller är ett samhällsproblem. Många människor känner sig störda av olika ljud från
exempelvis biltrafik, flygtrafik, fläktar och skjutbanor. I Skåne har det blivit allt svårare att
finna tysta miljöer, fria från oönskade ljud. Samtidigt söker vi ofta stillhet på fritiden och har
en längtan och önskemål om att finna rofyllda platser där vi kan vila. Buller kan påverka oss
på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och en god livskvalitet. Störande buller kan
orsaka sömnsvårigheter, stress, problem att kommunicera samt minskad koncentrationsförmåga. Undersökningar visar att människan mår bra av att vistas i tysta miljöer. Tysta
områden främjar hälsan i vid bemärkelse och kan ge en ökad livskvalitet.
Länsstyrelsen i Skåne driver mot bakgrund av detta ett projekt som syftar till att lyfta
frågan om att skapa och bevara bullerfria områden. I ett första steg genomfördes översiktliga trafikbullerberäkningar för hela Skåne under 2000 och 2001 i samarbete med Vägverket
och Banverket. I kartläggningen ingick flyg-, tåg- och vägtrafikbuller. (Ingemansson, 20002001)
Under 2003 startade Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Vägverket i Skåne ett projekt
som hade till syfte att sprida kunskap om det befintliga materialet och peka på olika
användningsområden. Projektet var indelat i två delar: i del 1 presenterades en lägesrapport
i samarbete med Scandiaconsult Sverige AB (nuvarande Ramböll) under hösten 2003 vid ett
seminarium dit alla Skånes kommuner bjöds in. Som del 2 har två pilotprojekt genomförts
tillsammans med Helsingborgs stad och Hässleholms kommun för att visa på olika
fördjupningsmöjligheter. Studierna ligger som diskussionsunderlag vid seminariet med
Skånes kommuner den 8 december 2004 där förhoppningen är att gemensamma erfarenheter kan dras. Pilotprojekten redovisas under kapitel 5 och 6 nedan.

1.2

Organisation

Projektet har bedrivits med följande organisation:

Initiativtagare

Länsstyrelsen i Skåne

Vägverket Region Skåne

Projektansvarig
Handläggare

Mats Davidsson
Petter Eiring

Jennica Sjöstedt
Kristina Rundcrantz

Konsult

Ramböll Sverige AB

Projektsamordnare

Kristina Hermansson

Pilotprojekten

Hässleholms kommun

Helsingborgs Stad

Medverkande

Helena Holmgren
Rebecca Martinsson

Nils-Olof Bjellvi
Nils Lindgren
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2 BULLERFRITT

Figur 2.1 Foto: Ramböll Sverige AB
Hörseln är ett sinne som är vaksamt hela tiden. När vi minns och ska beskriva en upplevelse
spelar ljuden en stor roll. Ljudmiljön är en viktig del av våra upplevelser inte minst i naturoch kulturmiljöer och i samband med friluftsliv och rekreation. Från våra bullriga vardagsmiljöer söker vi stillhet på fritiden. En stor del av befolkningen går på skogspromenader,
åker skidor, fiskar, badar och så vidare - tystnaden är en viktig del av upplevelsen, eller
snarare frånvaron av oönskade ljud. Vi vill höra fågelsången, lövprassel och vågbruset.
Dessa ljud gör vår vistelse i naturen rikare. Vad som är oönskat ljud (buller) varierar från
person till person. En fågelskådare kan tycka att en råkkoloni är ett positivt ljud medan
någon annan kan uppfatta råkarnas läten som oönskat ljud.
I områden dit vi människor söker oss för att studera fågel- och djurliv påverkas inte bara
människornas upplevelse av bullret utan studier har också visat att vissa fåglar är känsliga
för buller.
I värdefulla kulturmiljöer kan påträngande samhällsbuller innebära att den historiska
närvarokänslan, känslan av att uppleva historiens vingslag, kan spolieras. Många av dessa
miljöer har historiskt sett inte varit tysta, men ljudbilden har varit annorlunda än vad den är
idag.
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3 TEORI
Buller redovisas i enheten decibel, dB, med ett A-filter för att efterlikna vårt öra, dBA.
Ljudnivåerna redovisas dels som ekvivalent ljudnivå, det vill säga medelvärde under en viss
tidsperiod, normalt ett dygn, och dels som maximal ljudnivå, då ett fordon passerar. En
förändring i bullernivån på 3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring medan en
förändring på 8-10 dBA upplevs som en halvering/fördubbling av ljudnivån.
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Figuren visar ljudnivåer i relation till olika platser och händelser. Örats smärtgräns går vid cirka
125 dBA. Det kan inte bullra mer än 194 dBA.

3.1

Riktvärden

Vid beräkning av buller sker normalt en bedömning mot riktvärden. För närvarande finns
dock endast beslutade riktvärden av regeringen för trafikbuller i boendemiljöer. Föreslagna
riktvärden finns för andra bebyggda miljöer samt för friluftsområden i kommunala översiktsplaner.
2002 tog Banverket, Boverket, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Stockholms Stad
och Vägverket fram förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod för ljudkvaliteter i
natur- och kulturmiljöer. Utredningen pekar på att det krävs ett fortsatt arbete för att
utvärdera mätetalens lämplighet. För närvarande bedrivs bland annat ett pilotprojekt i
Nynäshamn med den nya inventeringsmetoden som presenteras i utredningen.
I utredningen föreslås följande riktvärden:

Områden helt utan samhällsbuller
40 dBA bör inte överskridas mer än 10 min per vecka

Områden med mycket begränsat samhällsbuller
40 dBA bör inte överskridas mer än 5 min per dag

Friluftsområden i kommunala översiktsplaner
45 dBA bör inte överskridas mer än 60 min per dag

Tätortsnära rekreationsområden
45 dBA bör inte överskridas mer än 120 min per dag

Parker
Den ekvivalenta ljudnivån under den tid parken besöks bör ligga 20 dBA under nivån för
omgivande gator, eller på högst 45-50 dBA, beroende på vilket som ger den högsta
ljudnivån.
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4 TIDIGARE BULLERBERÄKNINGAR

Trafikbuller utgör en betydande del av samhällsbullret. Innan de ovan föreslagna
riktvärdena togs fram gjordes i Skåne en kartläggning av flygbuller, buller från väg och
järnväg åren 2000 till 2001, se kartan ovan. Beräkningarna är grova och bör användas med
försiktighet eftersom endast de statliga vägarna är inkluderade och ingen hänsyn har tagits
till eventuella skärmar i form av t ex naturliga topografiska variationer. Vidare kan klimatet
och markens akustiska egenskaper medföra stora variationer. Bullermaterialet visar enbart
trafikbullerkällor i Skåne. En stor bullerkälla som påverkar de västra delarna av Skåne är
Kastrups flygplats. Att Kastrup inte finns med som bullerkälla ger delvis en felaktig bild av
bullerstörningen på vissa platser. Samtidigt är de områden som är störda av Kastrup redan
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starkt påverkade av trafikbuller i Skåne. Materialet bedöms dock vara ett bra underlag för
fortsatta studier.
Materialet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen dels som en rapport och dels i digitalt format
som shape-filer (som kan användas i GIS-programmet ArcView). Noggrannheten i indata
och beräkningsmetodik medför att kartmaterialet ej bör förstoras till en större detaljeringsnivå än 1:100 000.
Karta 1 redovisar vilka områden som översiktligt beräknas ha en dygnsekvivalent ljudnivå
över 30 dBA (ekvivalent betyder medelljudnivå under en given tidsrymd, exempelvis ett
dygn). På kartan redovisas även vilka områden som har en dygnsekvivalent ljudnivå över 40
dBA. Områden med ljudnivåer mellan 30 och 40 dBA kan vara intressant att beakta i de mer
högexploaterade områdena där avstånden till ”30dBA-områdena” är förhållandevis stora.
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5 EXEMPEL HÄSSLEHOLM
Kommuntäckande analys och en fördjupningsstudie av Hovdalaområdet
5.1

Inledning

För Hässleholms kommun är det viktigt att studien om bullerfria områden omfattar hela
kommunens yta för att resultatet ska kunna användas som ett underlag till översiktsplanen.
Hovdalaområdet, sydöst om Hässleholms tätort, är ett före detta militärt övningsområde
som planeras att utvecklas som ett av kommunens viktiga framtida friluftsområden.
Kommunen har därför valt att göra en mer fördjupad studie om bullerfrihet i detta område.

5.2

Metod

Analysen av bullerfria områden i Hässleholms kommun har gjorts över hela kommunens yta.
De trafikbullerberäkningar för hela Skåne, som kort visas i kapitel 4, har använts som ett
underlag för att finna bullerfria områden i kommunen. Utbredningszonerna för trafikbuller
har knutits till Hässleholms kommuns digitala baskarta. Bullerutbredningen har sedan
kopplats samman med kommunens bullrande verksamheter och naturvårdsinventering.
Miljökontoret har sammanställt tabeller med kommunens tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter enligt Miljöbalken (B-objekt), bullrande verksamhetstyper, skjutbanor samt
täkter och angivit koordinater för deras geografiska lägen. Tabellerna har kopplats till
kommunens digitala baskarta som punkter illustrerade med symboler.

5.3

Kommuntäckande studie

Karta 1 - översiktskarta
Denna karta är en övergripande inventeringskarta för Hässleholms kommun. Kartan visar
vilka områden som enligt trafikbullerberäkningarna (se kapitel 4) har en ekvivalent ljudnivå
över 30 respektive 40 dBA.

Observationer
Trafikbullerutbredningen sammanstrålar i kommunens geografiska centrum: Hässleholm,
mönstret bildar en stjärna. Mellan de stora trafikstråken skapas bullerfria ”tårtbitar”. De
flesta bullrande verksamheterna ligger inom den redan trafikbullerstörda zonen.
Den västra halvan av kommunen ser relativt bullerfri ut, bortsett från väg 21 förbi Tyringe.
Alla förutom två tillståndspliktiga verksamheter ligger inom den redan trafikbullerstörda
zonen. Dessa två verksamheter är tillståndspliktiga på grund av djurhållning.
Ett par täkter ligger inom den bullerfria zonen och flera i gränsen till den redan
trafikbullerstörda zonen.
En skjutbana ligger inom ett i övrigt bullerfritt område.
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Figur 5.1 Översiktskarta över Hässleholms kommun och bullrande verksamheter.
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Karta 2 –Upplevd tystnad
Kommunen har under de senaste två åren arbetat med att ta fram ett naturvårdsprogram
för kommunen. Under arbetets gång har 500 områden inventerats. Vid inventeringstillfället
har inventeraren gjort en subjektiv bedömning om hur tyst området upplevts. Detta resultat
har på karta ”upplevd tystnad” kopplats till bullerkällorna inom kommunen.

Observationer
Överensstämmelsen mellan den beräknade trafikbullerutbredningen, närheten till tätorter
och verksamheter och den i fält bedömda tystheten kan konstateras vara god.
Där överensstämmelsen är mindre bra bedöms geografiska förhållanden eller andra
tillfälligheter, som exempelvis att det inte har passerat något tåg vid inventeringstillfället,
påverka ljudmattan.

Karta 3 –Naturvårdsobjekt
På denna karta finns värdeklassade områden från kommunens naturvårdsprogram
markerade samt indelning i storområden, större områden med flera intressanta områden.
Även kommunens riksintressen för natur- och kulturmiljövård är kopplade till kartan.

Observationer
Samtliga riksintressen för natur- och kulturmiljövård i kommunen ligger inom den bullerfria
zonen vilket är bra.
Naturvårdsprogrammets utpekade storområden, många områden med höga naturvärden,
ligger både inom zon för buller och zon för bullerfritt.

Osäkerhetsfaktorer
Analysen i detta pilotprojekt är översiktlig och ska ses som ett första steg att inventera och
analysera bullerfria områden i kommunen. Nedan beskrivs ett antal faktorer som har
kommit upp till diskussion under arbetets gång.
•
•

•
•
•
•

Alla tillståndspliktiga verksamheter bullrar inte till exempel större lantbruk.
Bullrande verksamhetstyp innefattar sågverk/snickerifabriker, krossanläggningar för
rivningsavfall, bilskrotar, motorbanorna och mindre flygfält. Övriga c-verksamheter som
mindre mekaniska verkstäder, plasttillverkare där buller normalt inte utgör något större
omgivningsproblem har inte tagits med. Trafiken till dessa verksamheter tas med i den
generella trafikbullerutredningen.
Skjutbanor är markerade med en symbol på kartorna. En skjutbana medför enbart
störningar under begränsade tider, dock ofta under kvällar och helger.
Täkter medför oftast enbart störningar under begränsad tid på vardagar och dagtid.
Hänsyn har inte tagits till faktisk bullerutbredning för något av bullerobjekten.
Trafikbullerberäkningarna tar ingen hänsyn till topografin.

5.4

Särskilt värdefulla områden

De i naturvårdsprogrammet utpekade storområdena som även innehåller kvaliteten tystnad
har ett stort skyddsvärde. Störst skyddsvärde har de storområden som även har stora
rekreationsvärden och det är Vieån, Vedema och Hovdala. Samtliga storområden beskrivs i
kommunens Naturvårdsprogram. Eftersom Hovdala området har ett stort skyddsvärde och
utvecklingspotential har kommunen valt att göra en fördjupad studie av detta område.
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Figur 5.2 Karta över Hässleholms kommun med upplevd tystnad.
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Figur 5.3 Karta över Hässleholms kommun med naturvårdsobjekt.
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5.5

Fördjupad studie av Hovdala

Hovdalaområdet ligger strax söder om Hässleholms tätort invid Finjasjön. Området anses ha
stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. Huvudsakligen består markerna av lövskog och
öppna betesmarker som genomkorsars av bland annat Hovdalaån och andra mindre
skogsbäckar. Hovdalaområdet är kuperat vilka ger spännande formationer och utblickspunkter över Finjasjön och dess omgivningar. Hovdala slott, med snart en 500-årig historia,
ligger beläget en bit ifrån Finjasjöns strandkant. Många vägar och stigar genomkorsar
området. De senaste 50 åren har området utgjort militärt övningsområde.

Figur 5.4 Bilder från Hovdalaområdet. Till höger slottet. Foto: Sven Persson.

Karta 4 - Hovdala
Utifrån topografin har bedömningar om huruvida de schematiska beräkningarna för
trafikbuller stämmer och zonerna har korrigerats efter en mer trolig bullerutbredning.
Bullerutbredningskartor för skjutbanan som påverkar området fanns tillgänglig och lades
runt symbolen (60 dBA Impulsljud).
En genomgång av vilka tillståndspliktiga verksamheter och bullrande verksamhetstyper
inom området och en uppskattning av deras bullerutbredning har gjorts. Det visar sig ej
vara aktuellt då det enbart finns trafikbuller inom området.

Observationer
Halva Hovdalaområdet och området väster om den kommunalt ägda marken verkar helt fri
från bullrande verksamheter.
Vid studie av Hovdalaområdet i jämförelse med de tidigare bullerberäkningar som har gjorts
i Skåne, som presenteras i kapitel 4, är den östra delen av Hovdalaområdet bullerstört. I
Hässleholms naturvårdsprogram har en bedömning gjorts av hur tyst 500 områden har
upplevts. Detta presenteras i figur 5.2. Studerar man Hovdalaområdet ser man att områden
som är bullerstörda av trafik har upplevts som områden med litet ”buller” och bara
naturljud. Detta föranledde till att en fördjupad analys gjordes av Hovdalaområdet.
Materialet från kapitel 4 syftar enbart till att användas i storformat, kartmaterialet bör ej
förstoras till en större detaljeringsnivå än 1:100 000. För att kunna göra fördjupningen har
materialet använts i en felaktig skala. Trafikbullerutbredningen har jämförts gentemot en
topografisk karta och de utpekade områdena med litet ”buller” och bara naturljud. Vid
jämförelsen kan det konstateras att där trafikbullerberäkningen och den uppskattade
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tystheten motsäger varandra kan det härledas till topografiska förhållanden. De två
områden som upplevts ha bara naturljud ligger i väl avgränsade sänkor. De områden som
upplevts ha litet ”buller” ligger högre och delvis bakom en höjdrygg. Denna fördjupning
visar på vikten av att använda rätt skala beroende på ändamål. Bullerberäkningarna som
gjorts i kapitel 4 syftar till att kartlägga bullersituationen i Skåne och därmed passar skalan.
Vid en studie av ett avgränsat område likt Hovdala är det viktigt att göra en djupare analys
för att få ett riktigt resultat.

Figur 5.5 Karta över Hovdalaområdet.
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Osäkerhetsfaktorer
Hänsyn har inte tagits till tillfälliga verksamheter:
•
I området har sedan militärens tid skett enduroåkning och träning för terrängkörande
bilar på vissa tider.
•
Sommarens fritidsbåtar i Finjasjön, hur mycket bullrar de?
•
Hötorkar på somrarna. Hur påverkar de området?

5.6

Fortsättning

Detta pilotprojekt har startat upp ett arbete inom kommunen med att kartlägga bullerfria
områden. Arbetet fortsätter efter pilotprojektets slut.

5.7

Användning

Hässleholms kommun har kommit fram till ett flertal användningsområden, frågeställningar
och förslag kring hur man kan skydda, utveckla och använda bullerfria områden:
•
Kan tysta områden bli framtida riksintresseområden för sin tysthet? Är det en önskvärd
utveckling?
•
Områden med tystnad redovisas och prioriteras gentemot andra intressen i kommunens
översiktsplan. Vilket ger intresset en ökad eller minskad tyngd.
•
Genom att veta var det finns bullerfria områdena i kommunen och värdera dem, kan
hänsyn tas vid planering och vid lokalisering av nya bullrande verksamheter.
Inventeringen kan bli ett värdefullt och starkt argument vid lokaliseringsprövning enligt
Miljöbalken eller vid bygglovsprövning. En enda liten men bullrade verksamhet kan
förstöra ett mycket stort område med kvaliteten tystnad.
•
Närhet till områden med höga natur- och kulturvärden med kvaliteten tystnad kan lyftas
fram och marknadsföras. I ett regionalt samt europeiskt perspektiv är detta unika
kvaliteter som kan locka turister och nya kommuninvånare.
•
En framtida strategi kanske kan vara att hänvisa sporter/fritidsaktiviteter som bullrar till
andra mer bullertåliga områden.
•
Inom Hovdala finns ett stort antal mindre vägar. Vissa vägar kan kanske stängas av för
motorfordonstrafik.
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6 EXEMPEL HELSINGBORG
Inventering och analys av 4 ”tysta områden” i Helsingborgs
centralort
6.1

Inledning

Begreppet ”tysta områden” har tagits in i den långsiktiga planeringen i Helsingborg. För
närvarande används begreppet för arbetet med trafikplanen och den fördjupade översiktsplanen för Söder. I nästa översiktsplan har det föreslagits att en indikator som mäter
förekomsten av och/eller kvaliteten hos tysta områden i relation till befolkning, area,
tillgänglighet eller till någon annan parameter ska tas med.
I en stad som Helsingborg är förekomsten av bullerfrihet begränsad. I föreliggande studie
har fyra grönområden inom olika geografiska delar av centralorten inventerats och
analyserats med hänsyn till bullervärdena. Områdena är:
• Fredriksdal
• Ramlösaravinen
• Pålsjö skog
• Vasatorp
Det är viktigt att staden värnar om de områden som har förutsättningar att förbli tysta inte
minst mot bakgrund av den kraftiga tillväxt som sker i staden av befolkning och bebyggelse.
Materialet bör därför kunna komma till användning i samband med nästa revidering av
Helsingborgs översiktsplan.

6.2

Använda kriterier för tyst område i Helsingborg

I Helsingborgs stad har villkoren för att områden ska få betraktas som tysta områden
diskuterats. För de aktuella områdena Fredriksdal, Ramlösaravinen, Pålsjö skog och Vastorp
har följande kriterier bedömts som viktiga:
• Upplevd tystnad (40dBA och lägre dygnsekvivalent nivå)
• Närhet
• Tillgänglighet till fots; med cykel; med bil; med kollektivtrafik
• Inslag av natur och kultur

Inventerade och analyserade områden
I samråd med Länsstyrelsen och Vägverket beslutades det i inledningen av pilotprojektet att
Helsingborg skulle koncentrera sin del av samarbetsprojektet på centralorten. Hässleholm å
andra sidan med sin betydligt glesare befolkningsfördelning, skulle inventera och analysera
områden inom hela kommunen. I Helsingborg är målet att så småningom täcka in hela
kommunen så att tysta områden på sikt blir en likvärdig del av den föreslagna markanvändningen enligt översiktsplanen tillsammans med områden för rekreation, friluftsliv,
transporter, verksamheter och boende.

Fredriksdal
Det första området som har detaljstuderats är Fredriksdals friluftsmuseum med tillhörande
parkområde. Tack vare att det här finns en stor yta som är befriad från motorfordonstrafik
har man i dess centrala avsnitt ett relativt stort delområde vilket uppfyller alla ovannämnda
kriterier.
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Figur 6.1 Bilder från Fredriksdal. Till vänster herrgården och till höger möllan. Foto: Helsingborgs stadsbyggnadskontor.
Analysen av det tysta området i Fredriksdal togs fram i samband med arbetet med en
fördjupad översiktsplan (Föp) för stadsdelen Olympia-Fredriksdal. Den trafikbefriade ytan
omgärdas av Hävertgatan i norr, Lägervägen i öster, Filbornavägen i söder och Mellersta
Stenbocksgatan samt Ringstorpsvägen i väster. Beräkningarna av vägtrafikbullret enligt
Naturvårdsverkets modell (uppdaterad 1996), visar att fordonstrafiken utmed de nämnda
gatorna överskrider angivna riktvärden för boende (55dBA). Störningen från vägtrafiken är
högst från Mellersta Stenbocksgatan och Ringstorpsvägen med ljudnivåer, ekvivalent 66
respektive 64 dBA. Från övriga angränsande gator är bullerstörningen mellan 1 och 3 dBA
lägre. Någon väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen är inte att vänta.
Eftersom detta relativt centralt belägna område har en så stor yta var det intressant att se
vilka bullernivåer som kan beräknas i det centrala avsnittet. Det visade sig då att ca 180
meter från angränsande gator, finns ett tyst område där bullret från fordonstrafiken inte
överskrider 40 dBA (dygnsekvivalent nivå). I Miljöprogram för Skåne 1995 anges att krav på
område med låga bullernivåer bör ställas i områden för fritidsverksamhet och rörligt
friluftsliv med låg bakgrundsnivå och där naturupplevelsen är en viktig faktor. Fredriksdal
med dess botaniska anläggningar bedöms som ett sådant område.
Bullerstörning i samband med idrottsarrangemang är lokaliserade till väst-sydvästra delen
av ytan. Störningen är tidvis mycket stor men temporär. Evenemangen bedöms ändå bidra
positivt till områdets karaktär. Störningen från tillfällig evenemangstrafik på angränsande
och kringliggande gator bedöms i varje fall underskrida riktvärdena för trafikbuller enligt
Prop. 1996/97:53.
Målet med den fördjupade översiktsplanen för Olympia-Fredriksdalsområdet är att förstärka
områdets förutsättningar inom idrott, kultur och park genom att renodla dessa och göra
dem mera tillgängliga. Till detta kommer behovet av att befästa området i mitten som tyst
område. Bland föreslagna åtgärder kan nämnas att parken behöver förstärka sin identitet,
som ett tillgängligt natur- och skogsområde. Kulturverksamheten behöver främst en ny
entré till Fredriksdal.
Följande prioriteringar anges i den fördjupade översiktsplanen: Området skall renodlas för
tre kärnaktiviteter: Idrott, kultur och park/natur. Långsiktiga mål och åtgärder som stärker
kärnaktiviteterna ska prioriteras. Tillgängligheten och säkerheten ska ökas. Området har
med sitt centrala läge och verksamhetsutbud i form av kultur- och idrottsevenemang stor
betydelse för såväl kommuninvånare som för marknadsföringen av staden. Den unika
tillgången på natur, med träd och skog inne i staden, ger platsen ett stort värde som
rekreationsområde.
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Det finns en förhållandevis stor andel bostäder i omgivningen utan eller med endast liten
trädgård, för vilka natur- och skogsområdet är en stor tillgång. En större tillgänglighet och
ökad trygghet är därför av stort allmänt intresse.

Figur 6.2 Karta över Fredriksdal, inom markerat område underskrider trafikbullret
40dBA Leq.
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Ramlösaravinen
Vid en hastig överblick av tätorten Helsingborg kan man konstatera att antalet och storleken
på grönområden samt deras närhet till större transportstråk och industriområden är ganska
ojämnt fördelad mellan den norra och den södra tätortshalvan. I söder är inslaget av
transportkorridorer och industriområden betydligt större än i norr. De grönområden som
finns på söder är därmed också mera utsatta för buller än de på norr.

Figur 6.3 Bilder från Ramlösaravinen. Foto: Helsingborgs stadsbyggnadskontor.
Den stora höjdskillnaden gör att Ramlösaravinen är ett intressant undantag. I själva
ravinen, som ligger mer än tio meter lägre än omgivningen, förmår inte de höga ljudnivåerna från främst motorvägstrafiken att tränga ner. Det har gjorts en mängd bullerberäkningar i ravinen och på höjderna alldeles ovanför denna. Dessa visar att man kan
uppnå en hög grad av tystnad på flera ställen i ravinen; värden på ca 30 dBA har kunnat
beräknas. Godstågen på järnvägen Helsingborg-Hässleholm (Skånebanan) bidrar till att den
östra delen av ravinen inte blir lika tyst som ravinen i övrigt. Buller från tågtrafik sprider sig
på ett annorlunda sätt i jämförelse med vägtrafik beroende på att ljudet har en annan
frekvens.
Det tysta området inom den långsmala ravinen är 630 m långt och omkring 50 m brett. Det
ligger i öst-västlig riktning mellan Clausgatan och Södra Brunnsvägen i norr, Södra
Brunnsvägen i öster, Folke Bernadottes väg samt Skånebanan i söder och sydväst samt
södra motorvägsinfarten med Ramlösarondellen och Lagmansgatan i söder och väster. Det
kortaste avståndet till motorvägen är 400 m i västsydväst. Där är öppningen in i ravinen
särskilt smal och därmed blir påverkan i ravinen minimal. Däremot är bullret från
motorvägen så stort att ljudet på andra sidan ravinen (i norr) med god marginal överstiger
40 dBA. Samma fenomen fast i mindre hög grad uppstår för tågbullret från Skånebanan.
Hade inte motorvägen legat där den ligger, hade nordgränsen för det tysta området för
Ramlösaravinen legat upp emot 100 m längre norrut i den övre delen av grönområdet hade
bredden på det tysta området ökat till 150 meter som mest. Trots bullervallar och många
byggnader mellan vägen och ravinen sprider sig bullret från motorvägen hundratals meter in
i tätorten. Om det längs Skånebanan vid den östra delen av ravinen hade funnits en
bullerskärm, hade det tysta området kunnat utökas till en längd på 800 m; eller till så gott
som 100% av den tillgängliga ravinens fulla längd.
Eftersom Ramlösaravinen är en unik tillgång inte minst från tystnadssynpunkt är det av stor
vikt att man befäster denna för framtiden genom någon form av skyddsåtgärd. Förutom
tystnaden uppfylls även övriga kriterier för området enligt ovannämnda definition. Närheten
är påtaglig då bebyggelsen och gatunätet samt gång- och cykelvägar ansluter helt fram till
ravinen. En stombusslinje med hög turtäthet stannar alldeles vid Brunnsparken och Ramlösa
järnvägsstation ligger endast 500 meter västerut.
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Figur 6.4 Karta över Ramlösaravinen, inom markerat område underskrider trafikbullret
40dBA Leq.
Även inslaget av natur och kultur är stort. Floran består av gammal bokskog med inslag av
ek, lind och avenbok. I ravinen förekommer gulsippa och skogsbingel. I bäcken finns en
mycket sällsynt mossa som hör till de hotade i landet.
I anslutning till ravinen ligger Ramlösa hälsobrunn med dess park. Själva brunnshotellet är
en av landets största träbyggnader. Brunnens kulturhistoriska värden kan sägas börja vid
1600-talets slut. Slutligen kan det konstateras att området redan idag är ett flitigt använt
rekreationsområde.
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Pålsjö skog
Område nummer tre ligger i norra delen av centralorten och är ett av Helsingborgarnas
mest omtyckta frilufts- och rekreationsområden. Skogen inom vilken det tysta området
ligger, omges av Christer Boijes väg i norr, Romares väg i öster, den enkelspåriga, slingriga
och kraftigt lutande järnvägen mot Ängelholm (nuvarande Västkustbanan) i söder och
Mattias Gülichs lugna bostadsgata i väster.

Figur 6.5 Bilder från Pålsjö skog. Till vänster slottet och till höger skogen i höstskrud. Foto:
Helsingborgs stadsbyggnadskontor.
Inslaget av natur och kultur är stort. Pålsjö skog är en välbevarad ädellövskog där ek och
bok dominerar. Det finns ett rikt fågelliv. Hela skogen ingår i förslaget enligt översiktsplanen
till nationalstadspark. Under sommartid finns en liten servering i den inre delen av skogen.
Stenmurar från medeltiden finns kvar men är delvis raserade. Dessa finns utmärkta på
lantmäterikartor från 1700-talet.
Det tysta området är stort tack vare att den omgivande trafiken är relativt begränsad.
Romares väg med sin genomfartstrafik från den nya Mariastaden är det mest störande
elementet vilket gör att det tysta området först börjar 120-125 meter in i skogen från öster.
Övrig vägtrafik i norr och väster är sparsam. Järnvägen i söder är mycket speciell med sina
kurvor och stigningar. Det är relativt komplicerat rent geometriskt att få fram relevanta
bullervärden på grund av topografin. Tack vare att järnvägen endast trafikeras av persontåg
(som är lättare och mindre bullrande än godståg), att spåret ligger i en djup skärning 7-8
meter under den omgivande marknivån och att skogen för övrigt i huvudsak ligger högre än
järnvägen med en markant sluttning i sydväst, har järnvägstrafiken endast marginell
påverkan på skogen från bullersynpunkt. Däremot är spåret en barriär som visserligen
överbryggas av ett par planskilda gångbroar. Tillgängligheten kan därför ändå sägas vara
god.
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Figur 6.6 Karta över Pålsjö skog, inom markerat område underskrider trafikbullret
40dBA Leq.

Vasatorp
Genom en särskild donation från Sven-Ingvar Bruce har staden köpt in ett stort område
(110 ha) vid Vasatorp öster om bebyggelsen vid Filborna. Området består både av skogsoch åkermark. Intill området ligger kommunägd, skogsplanterad mark varvid grönområdets
totala areal uppgår till ca 200 ha. I enlighet med donatorns önskemål skall området komma
till gagn för alla stadens invånare som ett fritids- och rekreationsområde. Området ligger i
sin tur i ett av översiktsplanens planerade grönstråk som börjar centralt i staden och
sträcker sig som ett brett band åt öster ut på landsbygden. I stråket ligger för övrigt
ytterligare ett tyst område; Fredriksdal.
Genom preliminära bullerberäkningar, utförda på Helsingborgs stadsbyggnadskontor, har
det konstaterats att den delen av området som ligger mellan motorvägen E4/E6/E20 och
Långebergavägen är alltför bullerstörd för att kriterierna för tyst område skall kunna
uppfyllas. Avståndet mellan de båda trafiklederna med en hög andel tung trafik är alldeles
för kort. Även med kraftiga bullervallar skulle ljudnivån bli för hög.
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Figur 6.7 Bilder från Vasatorp. Till vänster bullervallen vid Långebergavägen och till höger
en damm. Foto: Helsingborgs stadsbyggnadskontor.
Däremot finns det förutsättningar för ett tyst område väster om Långebergavägen och öster
om Österleden. Detta område avgränsas av Filborna industriområde och Depågatan i norr,
Långebergavägen i öster, Fältarpsvägen i söder och Österleden i väster. Eftersom trafiken
på en del av dessa trafikleder är mycket intensiv kan emellertid ytan för den tysta delen av
området inte bli så stor som man skulle önska med tanke på den stora grönytan för övrigt.
Längs Långebergavägen har det nyligen (2004) byggts en 600 meter lång och 1,5 meter
hög bullervall med hjälp av överskottsmassor från utbyggnaden av ett bostadsområde
söderut. Denna vall innebär att det tysta området kan bli 40 meter bredare; det vill säga
kan komma 40 meter närmare Långebergavägen i öster. Förutsättningen för denna effekt är
emellertid att jordvallar med samma höjd anläggs längs både Österleden och Fältarpsvägen
i så gott som hela dess längder. Om denna åtgärd vidtas, vilket naturligtvis får avvägas mot
ekonomin, kan hela det tysta området utökas söderut med ca 600 m.
Österleden och Fältarpsvägen har båda mycket trafik med stor andel tung trafik och höga
hastigheter varför avståndet till det tysta området blir särskilt stort ifrån väster och söder.
Eftersom de verksamheter som genererar en stor del av den tunga trafiken även är i gång
under helgen finns det heller inte möjlighet att utöka området tidsmässigt.
På en halv kilometers avstånd in i området västerifrån räcker det inte ens att anlägga en två
meter hög bullervall. Man måste in 750 meter för att klara 40 dBA-gränsen. Med en två
meter hög bullervall minskar detta avstånd till 650 meter. Längre söderut samverkar
emellertid bullret från Fältarpsvägen med Österleden och förstärker den totala effekten.
Detta medför att det tysta området blir ganska litet ytmässigt och placerat i det nordöstra
hörnet av grönytan.
En ny trafikplats med namnet Vasatorp planeras att byggas på motorvägen E4/E6/E20 just
där Hjortshögsvägen passerar denna på bro. När detta är klart, vilket tidigast kan ske om
något år, kommer trafikmängderna att öka på Hjortshögsvägen och Långebergavägen. På
Långebergavägen blir nuvarande trafikmängd (2000 fordon/dygn med 25% tung trafik) mer
än fördubblad. Detta betyder i sin tur att det tysta området krymper österifrån eftersom
bullernivån höjs med 3 dBA. I stället för ett avstånd på 140 meter från vägen där jordvallen
befinner sig, blir avståndet här 200 meter från vägen till 40dBA-gränsen. I den södra delen
(den eventuella utökningen med 600 meter söderut) ökar avståndet från Långebergavägen
från 180 meter till 270 meter (utan jordvall).
Liksom i övriga tre inventerade och analyserade områden finns i Vasatorp inslag av såväl
natur som kultur. Skogspartierna har lång kontinuitet som trädbärande mark även om
trädslagen och tätheten har varierat över tiden. Stora delar av det som idag är skog har
varit betade marker fram till 1940- och 1950-talen. Bland vegetationstyper kan nämnas ekoch bokskogar av hed- och ängstyp, askskog med inslag av hassel, alkärr och ljunghed.
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Häckande korp, kattuggla och ormvråk har påträffats och området har en skyddande
karaktär för vilt.
Som kulturvärden bör särskilt nämnas den gamla gränsen mellan Helsingborgs stad och
landsförsamling som är tydligt utsatt på geometrisk karta från 1704. I terrängen framstår
den som en ansenlig träd-, busk- och örtbevuxen jordvall med en bitvis blottad stenmur.
Totalt sträcker sig gränsen ca 1,5 km med växlande bredd, ibland över 10 m. Större delen
av detta gränsområde ligger på Vasatorps ägor, men delvis även på Ljusekulla gårds (vid
Fältarpsvägen).

Figur 6.8 Karta över Vasatorp, inom markerat område underskrider trafikbullret 40dBA Leq.
Det kan påpekas att det markerade områdets storlek påverkas av jordvallar längs
Österleden och Fältarpsvägen. Frågan är dock om det ekonomiskt och estetiskt kan
motiveras med så mycket bullerskydd för den utökning av det tysta området som blir
resultatet.

6.3

Jämförelser och statistiska uppgifter

Av de fyra undersökta tysta områdena har Fredriksdal den största ytan, 368 000 m2. Detta
område ger också tillgång för flest boende (72 223 invånare enligt statistik från 2004-0308) inom en radie på 3 km av de fyra. I fråga om ytstorlek ligger Vasatorp på en god
andraplats med sina 353 000 m2. Området skulle även kunna bli större om man anlade
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långa bullervallar på 1,5 m höjd längs hela Österleden och hela Fältarpsvägen utmed
grönområdet. Däremot skulle Vasatorp fortfarande vara det minsta området i fråga om
tillgänglighet. Här bor endast 26 996 invånare (29 580 med bullervallar) inom 3 km radie till
det tysta området. I framtiden planeras nya bostäder i anslutning till Vasatorp. Med den nya
trafikplatsen enligt ovan krymper arealen dock något. Pålsjö skog kommer på tredje plats i
fråga om yta, 177 000 m2, men på andra plats i fråga om antal boende inom 3 km radie (48
350 inv). Det minsta området, Ramlösaravinen, är endast 28 000 m2 men ger ändå tillgång
för 46 266 invånare.
Tillsammans har de fyra områdena en yta på 926 000 m2 (1 149 000 m2 med tillägg för
eventuell utökning av Vasatorp) och ger de tillgång för så gott som hela centralortens
befolkning. Totalt bor det 90 684 (90 726 med tillägg) invånare inom 3 km radie till de fyra
områdena varav en del bor i Laröds tätort norr om Helsingborgs centralort. Endast 398
invånare i sydligaste centralorten (sydligaste Råå + Örby) ligger utanför räckvidden. Med
flera tysta områden skulle dessa invånare emellertid enkelt kunna ges motsvarande tillgång.
Exempel på sådana nya tysta områden kan vara Rååns dalgång eller kvarteret Blyet vid
Koppargatan.
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Figur 6.9 Diagrammet visar vad de hittills inventerade och analyserade tysta
områdena (bullernivå under 40dBA) i Helsingborgs tätort innebär som
tillgång för Helsingborgs invånare.
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7 DISKUSSION & SUMMERING

Figur 7.1 Foto: Kristina Hermansson, Ramböll Sverige AB
De båda kommunernas exempel visar på att det finns olika sätt att behandla frågan om
bullerfria områden. Gemensamt är bland annat att frågan kopplas till kommunernas
översiktliga planering. Boverket skriver i sin publikation ”Planera för en god ljudmiljö” att
översiktsplanen även bör visa områden där ostördhet och tystnad är ett värde som bör
värnas.
För en storstadskommun kan det vara av särskilt intresse att identifiera och försöka värna
om de tätortsnära områdenas tystare delar som också har kvaliteter i andra avseenden än
bullerfrihet. För kommuner med medelstora eller mindre tätorter bör normalt ”rena” natureller kulturområden vara mer lättåtkomliga och där torde det vara lämpligt att värna om
tystnaden i sådana områden. Det kan också finnas starka skäl att studera områden med
relativ bullerfrihet såväl inom tätorter som i mer perifera delar av en kommun.
Gemensamt för all planering är att de bullerfria områdena bör vägas mot andra allmänna
intressen varvid behovet av skydd mot exploatering med mera som kan försämra områdets
status i detta avseende blir tydligare. Områdets tillgänglighet har också stort värde vid
denna avvägning.
Denna rapport tar inte ställning till vilka bullernivåer som skall tillämpas som kriterier för
bullerfria områden. Dock bör beaktas att man med fördel bör tillämpa en ”relativ skala” där
till exempel bullerfria områden i storstadsmiljöer kan ges en högre nivå än vad som kan
betraktas som en bullerfri miljö i ett naturområde.
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7.1

Användningsområden

Denna rapport har många användningsområden och kan vara en början för fortsatt arbete
med bullerfria områden runt om i Skåne.
Nedan har Vägverket redogjort för hur denna rapport kan användas som ett regionalt
underlag i Vägverkets planering:
•
Den strategiska planeringen som anger huvudinriktningen för fortsatt planering, här kan
underlaget tjäna som ett material som visar betydelsen av bullerfria miljöer.
•
I Vägverkets planeringsprocess, med förstudie, vägutredning och arbetsplan och
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kan rapporten användas som ett kunskapsunderlag vilket visar vilka områden som bör beaktas vid vägåtgärder.
•
Vid MKB-framtagande för Vägverkets konsulter och vid Vägverkets interna
granskningsprocess.
•
Fungera som ett exempel för andra Vägverksregioner hur man kan arbeta med buller
och bevarande av bullerfria områden.
•
I planeringen av riktade miljöåtgärder. Till exempel bullerskydd i syfte att bevara en
värdefull ”tyst miljö”.
•
Bullerfria områden bör undvikas i samband med planering av vägkorridorer för nya vägprojekt.
•
Om bullerfria områden inte kan undvikas i samband med planering av nya vägprojekt
kan särskilda bullerskyddsåtgärder vara aktuella för att området ska behålla sina
kvaliteter.
•
Bullerfria områden ska nyttjas som en resurs för att öka kvaliteterna för resenärer som
vill rasta och inhämta information på rast- och informationsplatser, samt för våra resenärer som tar sig fram till fots och cykel. Cykelvägars sträckning får gärna genomkorsa
bullerfria områden (men utan mopedtrafik).
•
I Vägverkets och Vägverkets samverkanspartners "Guide till naturen i Skåne" och
motsvarande infomaterial tipsar vi om färdvägar till de "bullerfria områdena".
Hässleholms kommun har kommit fram till ett flertal användningsområden, frågeställningar
och förslag kring hur man kan skydda, utveckla och använda bullerfria områden:
•
Kan tysta områden bli framtida riksintresseområden för sin tysthet? Är det en önskvärd
utveckling?
•
Områden med tystnad redovisas och prioriteras gentemot andra intressen i kommunens
översiktsplan. Vilket ger intresset en ökad eller minskad tyngd.
•
Genom att veta var det finns bullerfria områdena i kommunen och värdera dem, kan
hänsyn tas vid planering och vid lokalisering av nya bullrande verksamheter.
Inventeringen kan bli ett värdefullt och starkt argument vid lokaliseringsprövning enligt
Miljöbalken eller vid bygglovsprövning. En liten men bullrade verksamhet kan förstöra
ett mycket stort område med kvaliteten tystnad.
•
Närhet till områden med höga natur- och kulturvärden med kvaliteten tystnad kan lyftas
fram och marknadsföras. I ett regionalt samt europeiskt perspektiv är detta unika
kvaliteter som kan locka turister och nya kommuninvånare.
•
En framtida strategi kanske kan vara att hänvisa sporter/fritidsaktiviteter som bullrar till
andra mer bullertåliga områden.
Helsingborgs stad har kommit fram till ett flertal användningsområden i sitt pilotprojekt och
här följer två inlägg/diskussionspunkter angående bullerfria områden:
•
Bidrar tysta områden i grannskapet (i bostadsområdets närhet) till att höja attraktionsvärdet i bostadsområdet och kan det till och med påverka marknadsvärdet för husen?
•
Hur nära är närhet till ett tyst område? Helsingborgs Stad har tittat på ett geografiskt
avstånd (3 km-radie), men skall man använda sig av tidsavstånd och ta hänsyn till de
varierande restiderna med olika trafikslag? Exempelvis 30 minuter till fots, 15 minuter
med cykel, 20 minuter med buss och 10 minuter med bil.
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8 LÄSTIPS & REFERENSER
Här följer en rad lästips för dig som vill fördjupa dig eller läsa om andra projekt inom ämnet
bullerfria områden:
•

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer – Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod,
Naturvårdsverket 2002.

•

Planera bygga bo nr 5 2003, artikel om ”Ljud som planeringsresurs”, Krister Zeidler,
2003.

•

Planera för god ljudmiljö – en första vägledning, Boverket 2000.

•

Tysta områden, en kartläggning av Växjö kommuns orörda kvaliteter, Växjö kommun,
Linda Ranbro, juni 2003

•

Tysta områden i Västra Götalands län, Länsstyrelsen Västra Götaland, Kerstin
Harvenberg, 2001:18.

•

Vägverkets temablad om buller, www.vv.se.
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