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1.  Sammanfattning 
detta dokument, Fördjupningsdokument miljö – mindre buller, syftar till att visa kostnadseffek-
tivt sätt att nå krav och förväntningar från medborgare och näringsliv inom ramen för lagstift-
ning samt etappmål och långsiktiga mål för trafikbuller beslutade av riksdag och regering. det 
är en strategi för hur Vägverket ska kunna nå målen så bra som möjligt. 

strategin omfattar vägtrafikbuller som uppstår vid användning av vägtransportsystemet. stra-
tegin hanterar inte buller som uppkommer vid vägbyggnation, eftersom det regleras vid varje 
vägbyggnadsobjekt, och bulleremissioner från terräng- och snöskotrar samt arbetsmaskiner för 
utomhusbruk eftersom samverkan kring dessa regelverk redan pågår med naturvårdsverket. 

För att nå etappmålet 2010 behövs åtgärder för omkring 270 000 personer, varav 40 000 perso-
ner längs statliga vägar. För att nå det långsiktiga målet 2020 behöver bullret minskas för över 
2 miljoner personer. Vägverket bedömer att målen inte kan nås helt med de målavvägningar 
som behöver göras och de resurser som är möjliga att anskaffa. istället utgår strategin från vad 
som bedöms vara möjligt att göra. en viktig del är att aktivt driva på att kommunerna genomför 
bullerminskande åtgärder vid kommunala vägar. 

strategin bygger på åtgärdsområden, strukturerade enligt utmaningarna i strategisk plan, med 
samverkande åtgärder som tillsammans leder mot bästa måluppfyllelse och störningsminsk-
ning enligt följande: 

Ljuddämpande	fasader,	tystare	beläggningar	och	bättre	stöd

Åtgärderna består av:

bullerdämpande fasadåtgärder samt utveckling och val av beläggningar som ger mindre 
buller vid statliga vägar

att aktivt driva på och stödja kommunerna så att bullerminskande åtgärder genomförs i 
större omfattning

forskning, kvalitetssäkring av regelverk och utveckling av kunskap

Tystare	trafik

Åtgärderna består av: 

• kontroll av fordon med avseende på buller 

• stöd till trafikanter att anpassa hastighet med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll  
 (Atk)

Tystare	fordon	och	däck 

Åtgärderna består av:

skärpta bullerkrav på nya fordon och däck 

bullerkrav vid upphandling och miljöbilsdefinition 

konsumentupplysning om fordons och däcks bullrande egenskaper

Strategins	samlade	effekter	och	kostnader	om	strategin	genomförs

För det statliga vägnätet uppnås etappmålet 2010 helt. den samhällsekonomiska kostnaden för 
bullerstörningarna minskar med 80 miljoner kr/år. investeringsbehovet är omkring �50 miljoner 
kr.

För det kommunala vägnätet uppnås etappmålet 2010 till 25 procent när det gäller antal ut-
satta över riktvärdena inomhus och till 50 procent när det gäller de mest utsatta. den samhälls-
ekonomiska kostnaden för bullerstörningarna minskar med 110 miljoner kr/år. investeringsbe-
hovet är omkring 215 miljoner kr.

För att uppnå dessa positiva effekter behöver verksamheter byggas upp för åtgärder som leder 
till tystare fordon, däck och beläggningar, liksom stöd till sektorns aktörer. i arbetet ligger 
också att informera om åtgärderna. det minskar missnöjet hos utsatta och stimulerar aktörerna 
att göra mera.
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2.  Mål och krav från omvärlden

2.1  Miljöbalken och förordning om omgivnings-  
 buller
Buller från vägtrafiken regleras i lagar och förordningar främst genom eg-direktivet (2002/49/
eg) och förordning om omgivningsbuller (sFs 2004:675). Förordningen är kopplad till miljökva-
litetsnormer i miljöbalken. enligt förordningen ska buller från bl.a. vägtrafiken kartläggas för 
de största vägarna och de största kommunerna, åtgärdsprogram upprättas och information till 
allmänheten om kartläggningen och åtgärdsprogrammen göras. detta ska ske åren 2007 och 
2008 och därefter 2012 och 201�.

Vägverket föreslår att de åtgärdsprogram som upprättas enligt förordningen ska innehålla åt-
gärder för att nå målen år 2010 och 2020 enligt nedan. de svenska målen och eu- kraven upp-
fylls med samma strategi och åtgärder, men det tillkommer ett arbete för sortering och beskriv-
ning av åtgärder och en samrådsprocess.

2.2   Långsiktigt mål för ljudmiljö och buller till   
  år 2020
riksdagen har beslutat om ett antal miljökvalitetsmål (se proposition 2004/05:150). målet god 
bebyggd miljö beskriver bl.a. en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan be-
byggd miljö. det innebär att ljudmiljön är god där människor vistas och att betydande problem 
med buller från vägtrafiken inte finns. målet ska uppnås inom en generation, till år 2020. Bover-
ket har konkretiserat målet som att riktvärdena för trafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, 
ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer (ur Boverkets rapport god bebyggd miljö, 1999). det 
betyder: 

till år 2020 har ingen i sin boendemiljö bullernivåer överstigande beslutade riktvärden:

�0 dBA ekvivalentnivå inomhus, 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

2.3  Etappmål för buller, till år 2010
i samband med beslut om miljökvalitetsmålen och målet om en god bebyggd miljö beslutade 
riksdagen om etappmål för buller. i den nya propositionen moderna transporter (2005/6:160), 
som tagits av riksdagen, har målet kompletteras med en preciserad inriktning för att nå bul-
lermålet. etappmålet har sedan preciserats ytterligare i regleringsbrevet för budgetåret 2007 
avseende Vägverket. därmed är nu gällande formulering följande:

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 
procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effekti-
vaste reduktion av störningar och prioritering av de mest bullerutsatta människorna.

 

•

•

•

•
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2.4  Problembeskrivning
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i sverige. över 2 miljoner människor är 
utsatta för vägtrafikbuller över något av riktvärdena. om inget extra görs för att minska bul-
lerproblemen kommer bullret att öka framöver i alla miljöer. till år 2020 bedöms bulleremissio-
nerna öka med omkring 20 procent. Antalet personer som exponeras för buller kommer att öka 
än mer. det beror dels på att bullret sprids längre, dels på fortsatt urbanisering och förtätning 
av de större städernas mer centrala delar, vilket i allmänhet innebär att människor flyttar från 
mindre bullriga miljöer till mer bullriga. problemen är störst längs kommunala vägar. 

detta dokument, Fördjupningsdokument miljö – mindre buller, syftar till att visa kostnadseffek-
tiva sätt att nå krav och förväntningar från medborgare och näringsliv inom ramen för lagstift-
ningen samt etappmål och långsiktiga mål för trafikbuller beslutade av riksdag och regering. 
det är en strategi för hur Vägverket ska kunna nå målen så bra som möjligt. 

strategin omfattar vägtrafikbuller som uppstår vid användning av vägtransportsystemet. stra-
tegin hanterar inte buller som uppkommer vid vägbyggnation, eftersom det regleras vid varje 
vägbyggnadsobjekt, och bulleremissioner från terräng- och snöskotrar samt arbetsmaskiner för 
utomhusbruk eftersom samverkan kring dessa regelverk redan pågår med naturvårdsverket.

3.  Strategiska mål
det konkretiserade målet för vägtransportsektorns aktörers verksamhet utgörs av differensen 
mellan de beslutade miljökvalitets- och etappmålen och vad som blir utfallet om strategin inte 
genomförs. strategin bör leda till att målet 2010 nås, som en del i att uppnå det långsiktiga 
målet 2020.

För att nå etappmålet år 2010 behövs åtgärder för omkring 270 000 personer, varav 40 000 per-
soner bor längs statliga vägar och 2�0 000 personer längs icke statliga vägar. Bedömningen är 
att �0 000 av dem som är utsatta längs de statliga vägarna och 60 000 längs de kommunala till-
hör de mest prioriterade, eftersom de är utsatta för bullernivåer som ligger mer än 10 dB över 
riktvärdena inomhus. etappmålet bedöms kunna nås längs statliga vägar, i och med att �0 000 
av de mest utsatta samt 10 000 som har bullernivåer över något av riktvärdena får åtgärder. 
etappmålet bedöms inte kunna nås längs kommunala vägar. 

i det strategiska målet (mål 1) är etappmålet konkretiserat till en realistisk nivå. om vi åtgär-
dar dessa innebär det att etappmålet för statliga vägar nås till 100 procent medan etappmå-
let för kommunala vägar nås till 25 procent. mål 2 är ett stödjande mål för att säkerställa att 
bulleremissionerna utvecklas	åt	rätt	håll,	en	förutsättning	för	att	kunna	nå	det	långsiktiga	
målet	2020.

Mål	1. År 2010 ska antalet människor som utsätts för buller från vägtrafiken som över-
stiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ha minskat 
med 40 000 längs det statliga vägnätet och med 60 000 längs det kommunala vägnätet 
jämfört med antalet utsatta vid utgången av år 2007. de mest bullerutsatta ska priorite-
ras.

Mål	2. Buller från nyregistrerade bilar ska år 2012 ha minskat med i genomsnitt 2 dB 
jämfört med 2004.

3.1  Mått
Statliga	vägar	–	tillståndet	vid	årets	slut

nytt mått: Antal personer längs statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafikbuller 
över riktvärdet �0 dBA ekvivalentnivå inomhus 
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Befintligt mått: Antal personer längs statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafik-
buller över riktvärdet 45 dBA maxnivå inomhus nattetid, (1�790)  

nytt mått: Antal personer längs statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafikbuller 
över 40 dBA ekvivalentnivå inomhus (mest utsatta)

 
nytt mått: Antal personer längs statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafikbuller 
över 55 dBA maxnivå inomhus nattetid (mest utsatta) 

Icke	statliga	vägar	–	tillstånd	vid	årets	slut	

nytt mått: Antal personer längs icke statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafik-
buller över riktvärdet �0 dBA ekvivalentnivå inomhus 

nytt mått: Antal personer längs icke statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafik-
buller över riktvärdet 45 dB A maxnivå inomhus nattetid 

nytt mått: Antal personer längs icke statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafik-
buller över 40 dBA ekvivalentnivå inomhus (mest utsatta)

nytt mått: Antal personer längs icke statliga vägar som i sin boendemiljö utsätts för vägtrafik-
buller över 55 dBA maxnivå inomhus nattetid (mest utsatta)

Buller	från	nyregistrerade	bilar

nytt mått (behöver definieras närmare): Bulleremissioner från nyregistrerade bilar, genomsnitt 
dB (för att kunna jämföra med 2004). 

4.  Strategi och åtgärdsområden

4.1  Strategi 
på kort sikt, till år 2010, ska antalet utsatta över riktvärdena inomhus i bostäder minska, varvid 
de mest utsatta prioriteras. på lång sikt, till år 2020, ska bullret minska för alla boendemiljöer, 
både inom- och utomhus. Även trafikbuller i arbets- och fritidsmiljöer måste minskas för att 
nå innebörden av miljökvalitetsmålen. inriktningen för strategin är att kombinera kostnadsef-
fektiva åtgärder för att nå målen både på kort och på lång sikt. de åtgärder som görs för målet 
2010 ska bidra till målet 2020.

För att nå målet 2010 behöver åtgärder genomföras så att riktvärdena inomhus underskrids, 
framför allt fasadåtgärder. dessa åtgärder räcker dock inte till för att nå etappmålet om 5 
procent minskning av antal utsatta över riktvärdena till år 2010. kompletterande åtgärder som 
även påverkar utomhusnivån behöver genomföras, t.ex. tystare beläggning och stöd för lämplig 
hastighet genom Atk så att trafiken blir tystare. om man inte gör dessa åtgärder kommer anta-
let utsatta att öka eftersom trafikökningen medför att emissionerna och exponeringen ökar så 
att det tillkommer nya bullerutsatta över riktvärdena i samma omfattning som riktade åtgärder 
genomförs. Av den anledningen är det viktigt att i större utsträckning än tidigare styra inrikt-
ningen för att kunna minska bullret vid källan. 

de nya åtgärderna ska leda till att tystare fordon, däck, vägbeläggningar m.m. används och 
utvecklas framöver. Fordons- och däcksindustrin förväntas inte utveckla tystare produkter för 
omgivningen, så länge detta inte efterfrågas eller krävs. internationella eu-krav för en positiv 
utveckling behöver skapas.

till strategin hör också att stödja arbetet med mål och åtgärder vid viktiga processer som på-
verkar bullret, både internt i Vägverket och externt, där bl.a. kommunerna har en nyckelroll. Att 
åtgärda bullret är i mycket frågor om värderingar och politik samt insikt och kunskap. Aktörer-
na har varierande kunskap och värderar därför ibland bullret olika utan egentliga skäl. Buller 
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är en hälsofråga men det finns andra aktörer som anser ett det är en komfortfråga. Värderingar 
och ståndpunkter bör utgå från fakta, och en del av ståndpunkterna bör vara nationellt gemen-
samma, främst i fråga om hälsa samt mål och riktvärden för buller som riksdagen ställt sig 
bakom.

strategin bygger på en optimal kombination av samverkande direkta åtgärder samt krav och 
stöd inom följande åtgärdsområden: 

 • ljuddämpande fasader, tystare beläggningar och bättre stöd
 • tystare trafik
 • tystare fordon och däck 

Åtgärdsområdena har olika tyngdpunkter i arbetsinsatser och olika verkan över tiden. syftet är  
att nå både målet 2010 och målet 2020 och att göra det som är effektivast för att minska stör-
ningarna. till en början behöver vi arbeta parallellt med samtliga områden. 

Åtgärder som direkt minskar bullret inomhus, främst fasadåtgärder, för de mest utsatta pågår 
för fullt och minskar efter år 2010 längs statliga vägar. För kommunala vägar bör dessa åtgär-
der öka framöver och minska senare eftersom så många fler behöver åtgärdas. 

Åtgärder som minskar bullret utomhus, främst val av tystare beläggningar och val och använd-
ning av tystare fordon och däck utvecklas de närmaste åren för att därefter plana ut på en ef-
fektiv nivå. Åtgärderna förväntas få betydande effekter om 5-10 år. 

krav och stimulans för bättre bullerprestanda hos nya fordon och däck bör utvecklas kraftigt 
de närmaste åren och sedan hålla en verksam nivå. resultatet förväntas bli tystare fordon och 
däck på marknaden som efter hand ersätter bullrigare fordon och däck. omsättningstiden för 
fordon är lång och betydande effekter kan förväntas om först 10–20 år. För däck går utbytet 
snabbare, vilket gör att betydande effekter kan förväntas inom 5–10 år.

Hänsynen till buller vid planering av samhälle och vägsystem behöver utvecklas de närmaste 
åren för att därefter plana ut på en effektiv nivå. Åtgärderna förväntas få betydande effekter 
om 5–�0 år, snabbast vid åtgärder för vägtransportsystemet och långsammast vid omdaning av 
samhällsstrukturer. 

Figur 1. Bullerutvecklingen framöver i bostäder inomhus med den nya strategin:
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Figur 2. Bullerutvecklingen framöver vid bostäder utomhus med den nya strategin:

 

strategin förutsätter att vissa åtgärder genomförs som ingår i andra strategier och utmaningar 
och som minskar bullret. ett exempel är åtgärder för transporteffektivt samhälle. om inte så-
dana åtgärder genomförs måste mer göras för att nå målen för buller. 

4.2  Attraktiva tätorter och storstäder med  
 bättre transportsystem – ljuddämpande  
 fasader, tystare beläggningar och bättre stöd

 4.2.1  Fasadåtgärder

Åtgärden består av bullerdämpande tilläggsrutor eller byte till bullerdämpande fönster och 
dämpande ventilationsdon. Åtgärderna ska vara anpassade estetiskt till den rådande miljön 
och i övrigt fylla andra funktionella krav såsom värmeisolering och enkelhet i skötsel.

För att nå målet 2010 ska �0 000 personer få ljudnivåer under riktvärdena inomhus så att inga 
är utsatta för högre bullernivåer än 10 dBA över riktvärdena inomhus. kostnaden för åtgärder-
na beräknas vara totalt 210 miljoner kr till år 2010. Bullerstörningarna beräknas minska med 
över 50 miljoner kr/år i samhällsekonomisk värdering. 

mellan år 2010 och 2020 erbjuds åtgärderna för nytillkommande utsatta som inte kostnads-
effektivt kunnat få andra bullerdämpande åtgärder, uppskattningsvis högst 500 personer/år 
närmast efter 2010. därefter beräknas tillkommande utsatta minska i takt med minskande 
emissioner.

 4.2.2  Speciellt tysta beläggningar vid bullerkänsliga  
  miljöer

speciellt tyst (men betydligt dyrare) beläggning kan komma ifråga vid ljudnivåer mer än 5 dBA 
över riktvärdena utomhus, där många personer vistas.  
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För att nå målet 2010 bör minst 200 personer få ljudnivåer under riktvärdena inomhus. till år 
2020 beräknas åtgärderna omfatta omkring �0 000 personer. 10 000 av dessa personer beräk-
nas få ljudnivåer under riktvärdena utomhus och 1000 personer beräknas få ljudnivåer under 
riktvärdena inomhus.

merkostnaden beräknas till omkring 200 miljoner kr till år 2020. Bullerstörningarna beräknas 
minska med 65 miljoner kr/år i samhällsekonomisk värdering efter år 2020. 

utveckling av tystare beläggningar behöver ytterligare stödjas. utvecklingen bör definieras när-
mare i samband med Fud-planering.

  4.2.3  Tystare standardbeläggning vid bullerkänsliga  
    miljöer

Åtgärderna innebär att tystare standardbeläggning alltid väljs i bullerkänsliga omgivningar. 
detta omfattar åtgärder för de personer som har ljudnivåer över riktvärdena utomhus, speci-
ellt för dem som tillhör eller riskerar tillhöra den mest utsatta gruppen. Åtgärderna omfattar 
omkring 1�0 000 personer fram till år 2020. 

För att nå målet 2010 bör minst 1000 personer få ljudnivåer under riktvärdena inomhus. till 
år 2020 bör minst 50 000 personer få ljudnivåer under riktvärdena utomhus och 5000 personer 
nivåer under riktvärdena inomhus. 

merkostnad beräknas till omkring totalt 200 miljoner kr till år 2020. Bullerstörningarna beräk-
nas minska med 65 miljoner kr/år i samhällsekonomisk kostnad efter år 2020. 

 4.2.4  Stöd till fasadåtgärder längs kommunala vägar

Åtgärden består av att aktivt driva på och stödja kommunerna så att bullerminskande åtgärder 
genomförs i större omfattning, t ex genom att utveckla finansieringsformen och utöka statsbi-
drag för planering.

För att nå målet 2010 ska �0 000 personer få ljudnivåer under riktvärdena inomhus. statsbidrag 
med 50 procent ger en bidragskostnad på totalt omkring 90 miljoner kr till 2010. Bullerstör-
ningarna beräknas minska med över 50 miljoner kr/år i samhällsekonomisk kostnad. 

 4.2.5  Stöd till kommuner för val av lämplig  
   beläggning

Åtgärden består framför allt av stöd för val och upphandling av speciellt tyst beläggning av typ 
dränasfalt i dubbla lager vid ljudnivåer mer än 5 dBA över riktvärdena utomhus och där det bor 
många personer. till viss del består den även av stöd för val av tystare standardbeläggning vid 
känsliga miljöer.  Åtgärderna beräknas omfatta omkring �0 000 personer fram till år 2020 varav 
10 000 kommer att få ljudnivåer under riktvärdena utomhus och 1000 personer nivåer under 
riktvärdena inomhus. till år 2010 kommer omkring 200 personer få ljudnivåer under riktvär-
dena inomhus.

merkostnad beräknas till totalt omkring 200 miljoner kr till år 2020. Bullerstörningarna beräk-
nas minska med 65 miljoner kr/år i samhällsekonomisk kostnad efter år 2020. 

  4.2.6  Stöd vid kvalitetssäkring av regler för samhälle  
    och bostadsbyggande

Åtgärden består av stöd till andra myndigheter som socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, natur-
vårdsverket, Boverket och sveriges kommuner och landsting för översyn av regelverk för indi-
katorer och riktvärden för buller, planering och utformning av samhälle och bostäder mm med 
avseende på buller samt förslag till ändringar i regelverken med hänsyn till buller. 
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 4.2.7  Stöd vid kvalitetssäkring av regler för  
   vägtransportsystemet

Åtgärden består av en översyn av regelverk för planering och utformning av åtgärder med avse-
ende på buller samt förslag till ändringar i regelverken med hänsyn till buller. Bland annat bör 
regelverket Vgu samt reglerna för bestämning av tillåtna hastigheter samt om ledning, styrning 
och reglering av trafik undersökas. 

de viktigaste regelverken som påverkar buller bör vara genomgångna och kvalitetssäkrade med 
avseende på buller till år 2008. Åtgärden bör kunna leda till att ett betydande antal personer 
får ljudnivåer minskade till under riktvärdena.

 4.2.8  Stöd för styrning av verksamheter som  
   medför buller

Åtgärden består av forskning och kunskapsutveckling samt en allmänt tillgänglig kunskapsbas 
om trafikljud, buller, påverkan, bullertillstånd, mål, åtgärdsmöjligheter samt metoder och hjälp-
medel för att beräkna bullerbelastningen och att planera, genomföra och följa upp åtgärder och 
verksamheter som ger upphov till buller. exempelvis behöver stöd utvecklas för att kunna följa 
upp utvecklingen mot målen 2010 och 2020.

4.3 Klok användning av transportsystemet  
 – tystare trafik

 4.3.1  Överenskommelse om kontroll av fordon med  
   avseende på buller 

Åtgärden består av att polisen kontrollerar fordon, främst tvåhjulingar, med avseende på buller. 
Vägverkets insats är en överenskommelse med polisen om omfattning samt om stöd och regel-
verk omkring kontrollen.

Antalet tvåhjulingar som bör kontrolleras/år samt effekter, kostnader och bidrag till de beslu-
tade målen behöver specificeras med berörda. nyttan bedöms som stor jämfört med kostnaden.

 4.3.2  Anpassning av hastighet – statligt och  
   kommunalt vägnät 

Automatisk övervakning med kameror (Atk) kan stödja trafiken till lämplig hastighet i buller-
känsliga bostadsmiljöer. längs det statliga vägnätet bör 100 kameror kunna leda till att om-
kring 5 000 personer får ljudnivåer under riktvärdena inom- och utomhus.

till år 2010 beräknas merkostnaden till 20 miljoner kr om inte intäkter från böter räknas in. 
den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar beräknas vara omkring 2 
miljoner kr/år.

effekterna av lägre hastighet (100 kameror) vid bullerkänsliga bostadsmiljöer längs det kom-
munala vägnätet kan leda till att 10 000 personer får ljudnivåer minskade till under riktvär-
dena till år 2010.  till år 2010 beräknas merkostnaden till 20 miljoner kr. Bullerstörningarna 
beräknas minska med 4 miljoner kr/år i samhällsekonomisk kostnad.
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4.4 Säkra och energieffektiva fordon med  
 uthållig drivmedelsförsörjning – tystare  
 fordon och däck

 4.4.1  Skärpta bullerkrav på nya fordon och däck 

Åtgärderna avser att påverka viktiga aktörer på bullerområdet, främst fordons- och däckindu-
strin, genom att få upp bullerfrågorna samhällsdebatten och påverka den nationella och inter-
nationella politiken. Åtgärderna består främst av direkt påverkan i eu-arbetet om gränsvärden 
för fordon samt stöd för opinion och politiker att driva frågan om tystare fordon och däck

effekter: om alla fordon var 1 dB tystare skulle målet för antalet utsatta över riktvärdena 
inomhus år 2010 vara uppfyllt utan att några andra åtgärder görs. Bullerstörningarna skulle 
minska med omkring 15 miljarder kr/år i samhällsekonomisk kostnad enbart i sverige. om en-
bart de bullrigaste personbilarna, de vars bullernivåer underskrider tillåtna gränsvärden med 
mindre än 5 dB fasas ut med 50 procent till år 2020, skulle bullernivån minska med omkring 
15 dB och den samhällsekonomiska kostnaden för bullerstörningarna minska med omkring 2 
miljarder kr/år. 

 4.4.2  Bullerkrav vid upphandling och i  
   miljöbilsdefinition 

Åtgärden består av att bullerkrav ställs vid upphandlingar för inköp och leasing av fordon och 
för transporttjänster samt att bullerkrav arbetas in i miljöbilsdefinitionen vid nästa översyn.

målet är att lägre bullrande bilar, minst 2 dB tystare än dagens bilar, börjar köpas från år 2008 
och framöver. År 2020 kan bullernivån ha sjunkit med 0,5 dB i medeltal för alla bilar i använd-
ning beroende på de tystare bilarna. effekt till år 2020: generell sänkning av bullernivån med 
0,5 dBA medför att omkring 75 000 personer får sänkta ljudnivåer under riktvärdena inomhus 
och 150 000 personer sänkta nivåer utomhus.

merkostnaden för bullerkraven är låg. den samhällsekonomiska värderingen av minskade bul-
lerstörningar beräknas år 2020 vara omkring �50 miljoner kr/år för att därefter minska ännu 
mera åren framöver. 

 4.4.3  Konsumentupplysning om fordons och däcks  
   bullrande egenskaper 

Åtgärderna består av att konsumentupplysning om fordons och däcks bullrande egenskaper ar-
betas in i Vägverkets och konsumentverkets bilportal. syftet är att tystare fordon och däck väljs 
oftare när uppgifter om bulleregenskaper finns vid köptillfället.

effekten av en generell sänkning av bullernivån med 0,1 dBA medför att omkring 15 000 perso-
ner får ljudnivåerna sänkta till under riktvärdena inomhus.

merkostnaden för konsumentupplysningen är låg i förhållande till nyttan. om målet uppfylls 
beräknas den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar år 2010 vara om-
kring 70 miljoner kr/år för att därefter minska ännu mera i takt med att andelen tystare fordon 
ökar utöver 5 procent. 
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5.  Effekter och kostnader 
strategin avser att nå högsta måluppfyllelse på kostnadseffektivaste sätt för de anspråk av 
resurser som bedömts vara tillgängliga för att lösa bullerproblemen. det bör dock påpekas att 
tillgången på resurser inte är säkerställda för dessa ändamål.
sammanfattningsvis bör målet för år 2010 kunna nås helt för det statliga vägnätet medan må-
let nås till hälften för de mest utsatta längs det kommunala vägnätet om åtgärderna genomförs. 

målet för år 2020, att alla människor har bullernivåer under riktvärdena, kan inte uppfyllas 
vare sig längs statliga vägar eller längs kommunala vägar. utvecklingen och måluppfyllelsen på 
lång sikt är till största del avhängig av hur fordonens och beläggningarnas emissionsegenska-
per utvecklas samt av samhälls- och trafikutvecklingen. målet kan uppfyllas till en större del 
och det mesta av störningarna elimineras under förutsättning att åtgärder för minskade emis-
sioner lyckas.

5.1  Statliga vägnätet

 5.1.1  Etappmålet år 2010

etappmålet år 2010 kan nås helt, till 100 procent (40 000 personer, varav �0 000 är mest utsat-
ta).
den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 80 miljoner 
kr/år.

investeringskostnaderna uppgår till omkring �50 miljoner kr, varav

• Fasadåtgärder:  år 2008-2010, totalt: 210 mnkr
• tystare beläggningar: merkostnad  år 2008-2010, totalt:   90 mnkr
• tystare trafik, Atk- kameror: merkostnad buller  år 2008-2010, totalt:   20 mnkr
• Fordonskontroller, tystare fordon, köpstöd mm       år 2008-2010, totalt:   �0 mnkr

 5.1.2  Det långsiktiga målet år 2020

målet 2020 kan nås till 80 procent när det gäller antal utsatta över riktvärdena under förutsätt-
ning att arbetet med att minska emissionerna medför att bullernivån minskar med 8 dB. det 
kan uppnås genom att nya bilar som säljs framöver har bullerprestanda som exempelvis toyota 
prius (5 dB tystare än maximalt tillåtet) och att hälften av fordonsflottan bytts ut mot sådana 
bilar, samtidigt som 5 dB tystare beläggningar används vid vägavsnitt där människor vistas.

den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 1 miljard kr/år 
– en minskning av kostnaderna med 90 procent. 

investeringskostnaderna uppgår till omkring 500 miljoner kr. 

5.2  Kommunala vägnätet

 5.2.1  Etappmålet år 2010

etappmålet år 2010 kan nås till 25 procent (närmare 60 000 personer) när det gäller antal ut-
satta över riktvärdena och till uppskattningsvis 50 procent (�0 000 personer) när det gäller de 
mest utsatta.

den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 110 miljoner 
kr/år.
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investeringskostnaderna för Vägverket uppgår till omkring 215 miljoner kr, varav

• Fasadåtgärder, VV statsbidrag 50 %                år 2008-2010, totalt: 90 mnkr 
• tystare beläggningar: VV statsbidrag 50 %     år 2008-2010, totalt:  45 mnkr 
• tystare trafik, Atk- kameror: merkostnad buller  år 2008-2010, totalt:  20 mnkr 
• övriga bullernedsättande åtgärder  år 2008-2010, totalt:  60 mnkr 

 5.2.2  Det långsiktiga målet år 2020

målet 2020 kan nås till över 50 procent när det gäller antal utsatta över riktvärdena under för-
utsättning att arbetet med att minska emissionerna medför att bullernivån minskar med 5 dB. 
det kan uppnås genom att nya bilar som säljs framöver har bullerprestanda som exempelvis 
toyota prius (5 dB tystare än maximalt tillåtet) och att hälften av fordonsflottan bytts ut mot 
sådana bilar, samtidigt som 2 dB tystare beläggningar används vid vägavsnitt där människor 
vistas.

den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 4 miljarder 
kr/år – en minskning med 60 procent. 

investeringskostnaderna uppgår till omkring 500 miljoner kr.

5.3  Hela vägnätet

 5.3.1  Etappmålet år 2010

etappmålet år 2010 kan nås till �5 procent (närmare 100 000 personer) när det gäller antal 
utsatta över riktvärdena inomhus och till uppskattningsvis 65 procent (60 000 personer) när det 
gäller de mest utsatta.

den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 190 miljoner 
kr/år.

investeringskostnaderna för Vägverket uppgår till omkring 565 miljoner kr. 

 5.3.2  Det långsiktiga målet år 2020

målet 2020 kan nås till 60 procent när det gäller antal utsatta över riktvärdena under förutsätt-
ning att arbetet med att minska emissionerna medför att bullernivån minskar med 6 dB. det 
kan uppnås genom att nya bilar som säljs framöver har bullerprestanda som exempelvis toyota 
prius (5 dB tystare än maximalt tillåtet) och att hälften av fordonsflottan bytts ut mot sådana 
bilar, samtidigt som i genomsnitt � dB tystare beläggningar används vid vägavsnitt där män-
niskor vistas.

den samhällsekonomiska värderingen av minskade bullerstörningar är omkring 5 miljarder 
kr/år – en minskning av kostnaden med 70 procent.

investeringskostnaderna uppgår till omkring 1 miljard kr. det tillkommer kostnader för indu-
strin att ta fram tystare produkter, kostnader som köpare av produkterna får betala.
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