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Inledning
Vägtrafikbuller påverkar både människor och djur negativt. Det upplevs som störande
och leder till stress och ohälsa. Hittills har Trafikverket hanterat problemet främst i
bebyggd miljö, men även naturmiljöer påverkas allvarligt av buller där rekreationsvärde
för människor försämras samtidigt som djurlivet påverkas. Studier har visat att buller
påverkar fåglar negativt och att det kan ändra fåglars beteende, försämra
reproduktionen, öka dödligheten och minska populationstätheten (Ware et al, 2015).

I Trafikverkets Riktlinje Landskap, TDOK 2015:0323, är ett av målen att ingen allvarlig
bullerstörning från trafik ska förekomma i ekologiskt viktiga miljöer. Det innebär att ett
kunskapsunderlag som identifierar konfliktpunkter mellan naturmiljöer och buller ska
finnas för att veta var riktade miljöåtgärder ska sättas in samt för att peka ut områden
som bör undvikas vid nybyggnation. Med riktade miljöåtgärder menas åtgärder som
görs vid befintlig transportinfrastruktur. De åtgärder som kan utföras är exempelvis
ljuddämpande skärmar, vallar och vägbeläggningar. Även sänkt hastighet är en åtgärd
som kan sänka bullernivån.

Med hjälp av geografisk data har ett kunskapsunderlag som identifierar konfliktpunkter
mellan naturmiljöer och vägtrafikbuller tagits fram. För att avgränsa underlaget är de
naturtyper som valts ut gräsmarker, myrar, sjöar och ädellövskog. Metoden inriktar sig
på buller från vägar och hur det påverkar fåglar.

Rapporten har tagits fram av två sommarjobbare vid Trafikverket, Erik Dalman och
Anna Sjöberg. Erik gör för närvarande sitt avslutande exjobb på Masterprogrammet i
Biologi, Uppsala Universitet och Anna har tagit ut sin kandidatexamen från
biologprogrammet vid Kristianstad högskola. Handledare har varit miljöspecialister i en
arbetsgrupp med inriktning på djur och infrastruktur.

Rapportens syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur resultatet från metodrapporten Trafikbuller i
värdefulla naturmiljöer – metodbeskrivning (Bergsten et al, 2016), kan användas för
prioritering av områden och som ett första urval för planering av riktade miljöåtgärder.
För att få en uppfattning om hur träffsäkert kunskapsunderlaget är för att identifiera
viktiga, bullerutsatta naturmiljöer kontaktades externa experter med lokalkännedom
hos kommuner, länsstyrelser och ornitologiska föreningar med information (bilaga 2
och 3) och en enkät (bilaga 1) i vilken de fick svara på frågor och kommentera områdena
som valts ut i deras område.

Den här rapporten är en sammanställning av de externa experternas enkätsvar och
kommer användas i Trafikverkets fortsatta arbete för att minimera trafikbullerpåverkan
i värdefulla naturmiljöer. Utifrån resultatet får sedan fler samråd göras med externa
parter inför ytterligare urval och detaljplaneringen av åtgärder.
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Tillvägagångssätt

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – metodbeskrivning

Rapporten ”Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – metodbeskrivning” redovisar en
metod som identifierar värdefulla naturområden (Figur 1) där det finns dokumenterad
förekomst av fågelarter känsliga för bullerstörning. I Figur 2 redovisas trafikbuller från
det svenska vägnätet samt konfliktpunkter där trafikbuller och värdefulla naturområden
överlappar.

Figur 1. Kartan visar funktionella habitat över de fyra utvalda naturmiljöerna.
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Figur 2. Kartan visar bullerutbredning >50 dBA längs med vägnätet, samma område som figur 1.

Fyra naturtyper; gräsmarker, myrar, sjöar och ädellövskog, ingår i metoden och är
utvalda för deras generella värden för fågellivet. Naturområdena rankas utifrån deras
skydds- och biotopvärden. I poängsättningen för varje objekt sätts poäng i tre
kategorier; artpoäng (max 5 poäng), biotoppoäng (max 5 poäng) och poäng för nationellt
och internationellt skydd (max 5 poäng). En utvärdering av värdepoäng har gjorts för
dessa naturtyper (Tabell 1 & 2).

Barr-, bland- och triviallövskog är inte medtagna i metoden. Bullerutbredning för vägar
med mer än 3000 fordon/dygn och med en hastighet över 80 km/h har räknats ut och
lagts i en karta.

Tabell 1 Beräkning av värdepoäng för gräsmarker. Indikatorarter för gräsmark; tornfalk, storspov,
göktyta, stare (häckningsindicier), buskskvätta samt stenskvätta.

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt
skydd

5 poäng för 6
indikatorarter, 4 poäng för
5 indikatorarter etc. till 0
poäng för 1 eller 0
indikatorart.

1-5 poäng beroende på hur
tät ansamlingen av
funktionellt habitat är
inom systemen

5 poäng om Natura 2000-
område (SCI eller SPA). 4
poäng om naturreservat,
nationalpark eller
fågelskyddsområde. 1 poäng
om riksintresse för naturvård.
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Tabell 2. Beräkning av värdepoäng för ädellövskog. Indikatorarter för ädellövskog; skogsduva,
mindre hackspett, göktyta, svarthätta samt härmsångare.

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt
skydd

5 poäng för
indikatorarter, 4 poäng
för 4 indikatorarter etc.
till 1 poäng för 1
indikatorart.

2 poäng om
nyckelbiotop eller
biotopskydd. 1 poäng
om enbart
naturvärdesobjekt. 0-3
poäng beroende på hur
tät ansamlingen av
ädellövskogsobjekt är.

5 poäng om Natura 2000-område
(SCI eller SPA). 4 poäng om
naturreservat, nationalpark eller
fågelskyddsområde. 1 poäng om
riksintresse för naturvård.

Begränsning av data, urval och sammanslagning av områden

I föreliggande arbete användes de områden där naturtyperna överlappar med två klasser
av bullerstörning. De två klasserna av bullerstörning är 50-55 och 55+ dB(a)Lew24h och
valdes i enlighet med Trafikverkets Riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och
järnväg (Tabell 3).

Tabell 3. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg.

Antalet områden som enligt metodrapportens resultat påverkas av bullerstörningar som
är 50 dB(a)Lew24h eller högre är 15074 stycken. För att minska antalet områden till en
hanterbar mängd och möjliggöra prioritering för riktade miljöåtgärder gjordes ett urval
bland gräsmarker och ädellövskog som är de naturtyperna med flest områden som
dessutom är små och fragmenterade. För sjöar och myrar fanns inget behov av att
minska antalet områden eftersom de redan från början var få till antalet.

Områden valdes ut baserat på egenskaper och riktvärden som finns i metodrapporten. I
det första steget i urvalet av gräsmarker och ädellövskog sållades områden med mindre
än 10 ha kärnområde bort. Gränsvärdet 10 ha har tagits från metodbeskrivningen och
används i arbetet med Ostlänkens landskapsanalyser (Askling et al, 2015). Ett område
med mindre än 10 ha kärnområde anses inte vara funktionellt habitat.

I det andra steget prioriterades områden som redan omfattas av skydd. De områden som
behölls efter urvalet var områden som enligt metodrapporten ger 4 och 5 poäng, alltså

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå, Leq24h, utomhus

Parker och andra rekreationsytor i tätorter 45-55 dBA

Friluftsområden 40 dBA

Betydelsefulla fågelområden 50 dBA
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naturreservat och Natura 2000-områden. Argumentet är att de skyddade områdena
redan har ett långsiktigt skydd vilket medför att de löper lägre risk att exploateras och
att de riktade åtgärderna får verka på lång sikt.

I det tredje och sista steget har de gräsmarker med mindre än 4 poäng i skydd sparats
om de haft minst 3 poäng i artpoäng eller biotoppoäng. För ädellövskog har områden
med mindre än 4 poäng i skydd sparats om de är nyckelbiotoper eller har minst 3 poäng
i artpoäng. Områdena behålls i materialet för att skyddsvärd natur utanför naturreservat
och Natura 2000-områden också hyser värdefulla miljöer.

Efter urvalet uppfyllde de områden med gräsmarker eller ädellövskog som fanns kvar
något eller flera av kriterierna:

· Större än 10 ha kärnområde

· Naturreservat eller Natura 2000-område

· Områden med 3 poäng i artpoäng (motsvarande 3 respektive 4 indikatorarter,
(Tabell 1 & 2)

· Gräsmarker med 3 poäng i biotoppoäng (Tabell 1)

· Ädellövskog som är nyckelbiotoper (Tabell 2)

Många små områden, av framförallt gräsmark och ädellövskog, placerade nära varandra
gjorde individuell numrering av områdena rörig. Ett nytt lager skapades därför där en
buffertyta på 300 meter runt alla områden beräknades. De buffertytor som överlappade
varandra slogs ihop och områdena inom ytan fick ett gemensamt nummer. Efter urvalet
och sammanslagningen av närliggande områden var det totala antalet 858 stycken. I
kartmaterialet som skickades ut tillsammans med enkäten visas de sammanslagna
buffertzonerna belysta av en transparent grön färg som nämns som ”highlight” i
legenden. De sammanslagna belysta områdena omsluter de bullerstörda miljöerna som
visas inuti med orange eller röd färg (Figur 3).
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Figur 3. Exempel på PDF som skickats ut till externa aktörer.

Kartmaterial

Materialet presenterades för de externa intressenterna i form av pdf-kartor eller shape-
filer. Dessa skapades för varje kommun och visar tydligt var konfliktområdena är
lokaliserade med hjälp av den belysta buffertzonen som även tilldelats individuella
nummer per område.
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Insamling av data

En enkät (bilaga 1) skapades via programvaran E-marketeer där de externa aktörerna
fick möjlighet att prioritera bland de belysta bullerstörda områdena i PDF-kartorna och
följa upp med en motivering av sina val. Övriga frågor om metoden lades till i enkäten
för att få synpunkter på metodrapporten samt det utskickade materialet. Möjlighet att
lämna egna tankar och kommentarer gavs också.

Kommuner, länsstyrelser och ornitologiska regionalföreningar som hade mer än två
bullerstörda områden enligt kartmaterialet kontaktades. Information (bilaga 3), enkät
samt tillhörande PDF-kartor skickades till aktörerna per e-post (bilaga 2) den 7 och 8
juni 2017. Tidsgränsen för att besvara enkäten sattes till den 18 augusti 2017. De
tillfrågade ombads lämna ett svar per kommun som deras geografiska yta täcker, vilket
gör det möjligt att få tre enkätsvar per kommun; ett för varje aktör.

Enkäten skickades till 186 kommuner, alla 21 länsstyrelser och 25 ornitologiska
regionalföreningar varav 72 kommuner, 8 länsstyrelser och 7 ornitologiska föreningar
besvarade den.

Enkät – Bullerstörningar i naturmiljöer

Enkätsvar

Sammanlagt omfattar svaren på enkäten 156 kommuner där 72 av svaren är från
kommuner, 74 från länsstyrelser och 10 från ornitologiska föreningar.
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Figur 4. Kontaktade kommuner och vilka av dem som omfattas av ett eller flera svar. Kartan gör
ingen skillnad på vilken extern aktör som besvarat enkäten för en viss kommun. Tre svar,
mörkgrön, betyder att enkäten blivit besvarad av samtliga aktörer; kommun, länsstyrelse och
ornitologisk förening, i den berörda kommunen. Ett svar; ljusgrön, betyder att enkätsvar kommit in
från någon av de tre externa aktörerna i berörd kommun.

Enbart fyra kommuner har resulterat i svar från samtliga aktörer. Dessa är Alvesta,
Göteborg, Halmstad och Växjö, som är markerade i mörkgrönt (Figur 4). De kommuner
med svar från två aktörer är 27 stycken varav många ligger i Västra Götaland och östra
Skåne, och de med svar från en aktör är 90 stycken. Av de kommuner som kontaktats
med utskicket saknas svar från 74 stycken, som är markerade i gult, där ingen av
aktörerna besvarat enkäten.
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Externa aktörers prioritering

Totalt har de externa aktörerna gett 119 olika områden prioritering 1, 95 prioritering 2
och 123 prioritering 3-9. Ett nytt attribut har lagts till för lagret ”Highlight” i GIS där de
prioriterade områdena får ett nummer mellan 0 och 3 där 0 är områden utan
prioritering och 1 är högst prioritering. De prioriterade områdena är belysta i rött,
orange och gult (Figur 5).

Figur 5. Ett exempel på hur resultatet ser ut i GIS. Kartan visar områden som prioriterats omkring
Växjö där röda områden är aktörernas prioritering 1, orange är prioritering 2, gul är prioritering 3-9
och de grå områdena är områdena som inte har fått prioritering. Grön punkt markerar områden
som är utpekade av de tillfrågade aktörerna.
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Trafikverket har inte genomfört någon egen prioritering utöver metoden och det urval
som beskrivs i rapporten. Tanken är att aktörernas svar med prioritering ska kunna
fungera som en vägledning var man kan börja kolla närmare inför planering och
genomförande av riktade miljöåtgärder. Detta betyder att områden som inte har fått
någon prioritering kan vara lika viktiga som de som har blivit högre prioriterade.

Fungerar vår metod och materialet?

Fråga 3 ”Är detta en bra metod för att ta fram områden för riktade åtgärder för att
skydda bullerutsatta naturområden?” var obligatorisk och besvarades av 156 aktörer. Av
dessa svarade 88 av dem ja, 10 svarade nej och resterande 58 svarade vet ej (Tabell 4).

Tabell 4. Enkätresultat fråga 3

Komplettering av kunskap inför eventuella åtgärder är ett behov som efterfrågas av
många aktörer vilket gör att denna fråga dominerar svaren. En aktör anser att en
nackdel med metoden är att den leder till att den lokala dialogen saknas men också att
teoretiska analyser kan brista i verklighetsförankring, metoden kan vara bra men
behöver kompletteras. En andra aktör vill att urvalet ska kompletteras med
lokalkännedom om värdefulla fågellokaler, en annan tycker att platsens förutsättningar
bör spela mer roll såsom död ved eller geologi. En fjärde anser att det borde finnas
viktigare naturområden än de i urvalet och att de borde kompletteras med artportalens
data om artförekomster.

Flera av de som svarade att de inte tyckte metoden var bra anser ändå att metoden fyller
en funktion som ett första steg eller fingervisning över var det finns bullerproblematik,
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men att den behöver kompletteras med lokal dialog och kunskap. En oro för att viktiga
områden skulle missas finns.

Flera av aktörerna som var kritiska mot metoden anser att fel områden valts ut eller att
lokalt kända fågellokaler saknas bland områdena. Två aktörer hade velat se järnväg som
en bullerkälla i metodrapporten. Det verkar även som att det varit svårt att förstå
metodiken bakom bullerstudien, urvalet av områden och att svarstiden för enkäten varit
för kort. En aktör anser att prioriteringarna som är gjorda inte är godtagbara för att ge
en bild av verkligheten och vill se alla områden utsatta för buller.

Tabell 5: Enkätsvar fråga 4

På fråga 4 om hur väl metodrapporten stämmer överens med verkligheten, som även
den var obligatorisk, svarade 156 aktörer. Två ansåg att den stämmer mycket bra och 99
svarade att den stämmer bra. 12 aktörer svarade stämmer inte bra och 43 av de svarande
vet inte om den stämmer eller ej.

Finns det områden som inte är med som borde vara det?

Responsen på frågan ”Finns det områden som ni borde ha varit med som inte är det?”
var ganska stor, totalt kom 92 svar in på frågan via enkäten. Ytterligare några kom in via
mail. Svaren genererade totalt 100 punkter som har lagts in i ett nytt lager i GIS. Många
av punkterna är i andra miljöer än vad materialet har utgått från, exempelvis barrskog
och havsvikar och en del stämmer överens med områden som blivit bortsållade innan vi
skickade ut enkäten.
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Figur 6. Karta med aktörernas egna förslag på områden.

Förslag på ytterligare naturmiljöer för metoden

Fråga 5 i handlade om andra naturmiljöer utöver ädellövskog, gräsmark, sjöar och
myrar borde tas med i metoden, och i sådana fall vilka. Det vanligaste svaret på frågan
blev barrskogsmiljöer av olika karaktär, men främst pekades äldre barrskog ut som en
saknad naturmiljö i metoden. Argumenten för barrskog är att den hyser en annan
fågelfauna än de fyra naturmiljöer som berörs av metoden och att den är viktig för
fåglars bobyggande samt friluftsliv och rekreation.
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Nio aktörer ville se rinnande vatten inklusive strandzon samt grunda havsvikar,
kustområden och stranddyner ingå i metoden. Även våtmarker såsom strandängar och
sumpskogar såsom alsumpskogar pekades ut som önskade naturmiljöer.

Övriga synpunkter

Andra svar tog upp att järnväg- och flygbuller bör ingå i analysen, att ett mosaikindex
skulle kunna komplettera för viktiga miljöer knutna till odlingslandskap, att alla Natura
2000-områden och naturreservat borde ingå och att hänsyn bör tas till topografin
eftersom branter kan utgöra viktiga fågelmiljöer.

Många aktörer ställer sig positiva till att buller i naturmiljöer inventeras och att åtgärder
för att minska trafikbuller i dessa miljöer är ett efterlängtat initiativ. Man tyckte i många
fall att det var bra att det går att komplettera med områden som inte finns med i
materialet som gick ut.

Några är förvånade över att vissa områden är utpekade och ställer sig frågan på vilka
grunder de är utvalda. Det påpekas av flera att det har varit en dåligt vald tidpunkt för
att skicka ut material på remiss då många har haft sin semester lagd under perioden.

En kommun är väldigt kritisk till att ett urval av områden gjorts, att en enkät skickats ut
och ifrågasätter det mesta med metoden.

Många synpunkter, frågor och förslag har kommit in med enkäten, här nedan följer
några:

• Natura 2000-områden och naturreservat kan i framtiden också bli bullerutsatta
genom närliggande exploatering, även om själva kärnområdena idag är skyddade.
Även här hade ett underlag som visar konfliktpunkter mellan skyddad natur och
buller varit ett värdefullt verktyg i kommunens fysiska planering.

• Varför tittar man bara på fåglar? Varför inte på fladdermöss också? ”Vi ser även att
vibrationers påverkan på naturmiljön (t.ex. hur fisk påverkas av vibrationer vid broar
över vatten) borde undersökas närmare.”

• Några vill ha med bullerpåverkan på friluftsliv och rekreation i metoden. Åtgärder
som sänkt hastighet och tyst beläggning önskas före bullerplank och vallar som
skadar landskapsbilden.

• Kommuner där fragmenteringen av natur är stor faller ur metoden eftersom
kärnområdena då är för små (<10 ha), vilket påpekas som ett problem eftersom
områden som inte är lämpliga som häckningslokaler ändå kan vara av stor vikt för
fågellivet som refuger eller rastlokaler.

• Någon upplever att den bifogade metodbeskrivningen är svår att ta till sig.

• Otydligt i brevet vad vi menade med skyddade områden – det går inte att vara för
tydlig.
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• En närmare studie för att försäkra att indata stämmer, inrapporterade arter i
Artportalen är beroende av att intresserade personer finns i området, många
områden saknar därför observationer. Fågellivet kan störas vid även lägre
bullernivåer än Trafikverket har satt.

Utvärdering

Synpunkter från länsstyrelsen, kommuner och ornitologiska föreningar

Fokus bör ligga på dialog med berörda kommuner för att komma fram till områden där
riktade åtgärder mot buller är lämpliga. Resultatet från metodrapporten kompletterat
med det urval som gjorts för enkäten skulle kunna fungera som underlag.

Många av de externa aktörerna är osäkra gällande metoden och svarade vet ej, det kan
bero på att metoden i sig är svår att hastigt sätta sig in i och faktiskt förstå hur och vad
som har gjorts i GIS.

En felaktighet som har upptäckts via enkätsvaren var att hela sjöar tillskrevs attribut för
naturreservat eller Natura 2000-områden om någon del av sjöns funktionella habitat
överlappade med ett skyddat område. Det här medförde att bullerutsatta naturmiljöer
vid sjön men inte inom skyddat område hanterades som områden med skydd och kom
med i urvalet genom höga poäng. Därför visade kartorna ibland områden med låga
naturvärden vilket också mottagarna har märkt, den mest tydliga var de bullerstörda
områdena kring sjön Runn i Falu kommun som inte alls var skyddade på något sätt och
kommunen var osäker på vilka grunder just de områdena valts ut.

Efter att ha fått in svaren från enkäten finns det några punkter som bör tänkas över en
extra gång innan man går vidare:

• Är kartmaterialet uppdaterat?

• Är ljudnivåerna rimliga? Förslag på 40 dB har föreslagits i svar på enkäten.

• Hur kan man presentera och sammanfatta metoden på bästa sätt så att fler förstår
bakgrunden?

• Är detta en bra metod för att få fram en första prioritering eller bör en bättre dialog
finnas med aktörerna redan från början?

Prioriteringen

Den prioritering som erhållits i ett nytt GIS-lager är lättöverskådligt inför vidare arbete
med riktade åtgärder i bullerstörda naturmiljöer. Det som är viktigt att tänka på är att
det inte har kommit in svar från alla som har blivit tillfrågade vilket kan göra materialet
en aning missvisande. Många aktörer menar att egna utpekade områden i många fall är
viktigare än Trafikverkets och en dialog är därför av högsta vikt.
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Synpunkter och framtida arbete

För framtida arbete är det viktigt att tänka på att detta enbart är ett initialt test för att se
hur metoden skulle kunna användas. Den öppna dialogen och en mer noggrann
granskning av aktuella områden är mycket viktig. Materialet från metodrapporten är
väldigt stort och är svårt att arbeta med utan någon form av sållning. Samtidigt som
metodrapporten missar viktiga naturtyper såsom barrskog, havsvikar och rinnande
vatten.

Trots att de bifogade PDF-kartorna hade god kvalitet medförde formatet att information
från GIS-lager så som områdets namn, skyddsklass och arter saknades. Det kan därför
vara en god ide att hitta ett annat sätt att presentera materialet på, exempelvis via
webGIS.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkäten som aktörerna fick ta emot.

Trafikbuller i skyddsvärd natur
Fråga med * är obligatorisk

Personuppgifter

Förnamn *

Efternamn *

E-post *
Organisation *

Mobil
Svaren avser område (kommun) *

1. Prioritera områden i ordning 1-10, där 1 är högst prioriterat.

Välj minst 2 prioriterade områden, ange med områdes-nummer med siffror.

Nr 1 prioriterat område *

Motivering område 1 *

Nr 2 prioriterat område *

Motivering område 2 *

Övriga prioriterade områden i ordning 3-10.

Nr 3 prioriterat område
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Nr 4 prioriterat område

Nr 5 prioriterat område

Nr 6 prioriterat område

Nr 7 prioriterat område

Nr 8 prioriterat område

Nr 9 prioriterat område

Nr 10 prioriterat område

Motivering område 3-10

2. Finns det områden som ni tycker borde ha varit med som inte är det?

3. Är detta en bra metod för att ta fram områden för riktade åtgärder för att skydda bullerutsatta naturområden? *

Ja Nej Vet ej

I fall du svarat nej. På vilket sätt är det inte en bra metod?

4. Hur väl stämmer metodrapporten överens med verkligheten? *

Stämmer inte alls bra Stämmer inte bra Stämmer bra Stämmer mycket bra Vet ej

5. I denna metodrapport är enbart ädellövskog, gräsmark, sjöar och myrar med. Tycker ni att andra naturmiljöer
borde tas med, vilka?

6. Övriga synpunkter?
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Bilaga 2. E-post för att kontakta aktörerna i samband med enkäten.

Ämne: Förankring av Trafikverkets riktade miljöåtgärder i bullerutsatta naturområden

Hej!

Trafikverket håller på att ta fram ett prioriteringsunderlag för riktade miljöåtgärder i
bullerutsatta naturområden och behöver er hjälp.

Därför skulle vi nu vilja komma i kontakt med någon som har kunskap om värdefulla
naturområden. Gärna någon som har kunskap om kända fågellokaler.

Enkäten går till länsstyrelser, kommuner samt ornitologiska föreningar på regional nivå.

I bifogade filer finns all den information som behövs: Bakgrundsinformation, praktiskt
information, länk till enkäten samt aktuella pdf-kartor.

Vi vill ha in ert svar senast den 18/8 2017 sedan stängs enkäten.

Har ni några frågor är ni välkomna med dessa till oss innan den 22/6 då vi går på
sommaruppehåll.
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Förankring av Trafikverkets riktade miljöåtgärder i
bullerutsatta naturområden
Bakgrund
Vägtrafikbuller påverkar både människor och djur negativt. Det upplevs som störande
och leder till stress och ohälsa. Hittills har Trafikverket hanterat problemet främst i
bebyggd miljö, men även naturmiljöer påverkas allvarligt av buller där rekreationsvärde
för människor försämras samtidigt som djurlivet påverkas. Studier har visat att buller
påverkar fåglar negativt och att det kan ändra fåglars beteende, försämra
reproduktionen, öka dödligheten och minska populationstätheten.

I Trafikverkets Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323) är ett av målen att ingen allvarlig
bullerstörning från trafik i ekologiskt viktiga miljöer ska förekomma. Det innebär att ett
kunskapsunderlag som identifierar konfliktpunkter mellan naturmiljöer och buller ska
finnas för att veta var riktade miljöåtgärder ska sättas in. Exempel på riktade
miljöåtgärder som kan göras är bullerdämpande skärmar, vallar och beläggning.

Urval av bullerutsatta områden
Med hjälp av geografisk data har ett kunskapsunderlag som identifierar konfliktpunkter
mellan naturmiljöer och buller tagits fram. För att avgränsa underlaget är de naturtyper
som valts ut gräsmarker, myrar, sjöar och ädellövskog.

Metodrapporten där det står mer om detta finns här:
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-
US/16086/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_036_trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljo
er.pdf

I Trafikverkets Riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK
2014:1021) ligger gränsvärdet för betydelsefulla fågelområden på 50 Leq dBA och vi har
därför valt att sortera bort alla polygoner med ljudnivåer under detta. Det ursprungliga
materialet enligt metodrapporten var fortfarande väldigt stort, 15 074 polygoner, och
behövde minskas för att göra prioriteringsunderlaget hanterbart. Ytterligare
prioriteringar har därför gjorts på ädellövskog och gräsmarker. Sjöar och myrar var
redan lågt till antal, därför gjordes inte ytterligare prioritering på dessa.

Redan skyddade områden såsom naturreservat och Natura 2000-områden har valts ut
då dessa områden berör naturmiljöer med ett långsiktigt skydd och inte riskerar att
exploateras för t.ex. bostäder eller andra ändamål. För att inte missa värdefull natur
utanför redan skyddade områden har vi även valt att ta med polygoner med högre poäng
för artförekomst och biotopvärde enligt metodrapporten. Efter detta har vi 8765
polygoner.

Då många områden, speciellt gräsmarker och ädellövskog, var väldigt splittrade över
samma område lade vi en buffertzon på 300 meter runt samtliga polygoner. Detta gjorde
att vi fick mer samlade områden, 858 stycken, som vi sedan har märkt med ett id.

lunulr01
Stämpel
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Därför kontaktar vi er
Trafikverket behöver undersöka underlagets kvalitet och användbarhet när det gäller
åtgärder vid identifierade konfliktpunkter, så för att utvärdera hur väl kartan stämmer
överens med verkligheten behöver vi er hjälp. Med återkopplingen vill Trafikverket reda
ut vilka områden ni med er lokalkännedom anser viktigast och om det finns bullerutsatta
naturmiljöer som saknas i underlaget.

Via en enkät vill vi att ni prioriterar mellan olika naturområden som finns numrerade på
bifogade pdf-kartor samt svarar på några frågor När ni gör prioriteringarna är det viktigt
för oss att ni även motiverar ert val. Enkäten hittar ni HÄR!

Resultatet kommer att sammanfattas i en rapport i syfte att användas som underlag vid
riktade miljöåtgärder i befintlig infrastruktur. Beslut om eventuella åtgärder tas i ett
senare skede.

Praktisk information
Vi vill att ni fyller i enkäten kommunvis för att få ett jämnare resultat, detta innebär att
länsstyrelser och ornitologiska föreningar får fylla i enkäten flera gånger – en gång för
varje kommun. Vi vill att ni prioriterar minst två områden per enkät.

Är där något område ni tycker borde vara prioriterat men som inte är med går det bra att
meddela oss detta via mail.

Shapefiler finns och kan fås ut efter begäran. OBS innan den 22/6.

Om ni har några frågor om kunskapsunderlaget så är ni varmt välkomna att kontakta
oss. Vi finns på plats för att svara på frågor fram till 22/6 för att sedan ta ett
sommaruppehåll. Vi är tillbaka i slutet av augusti då vi hoppas att alla har haft möjlighet
att skicka in sina svar.

Vi vill ha in era svar senast den 18/8 2017, därefter stängs enkäten.

Vi som arbetar med detta och kan svara på era frågor är:
Erik Dalman, PLkvm – e-post erik.dalman@trafikverket.se och telefon 010-123 06 04.
Anna Sjöberg, PLkvm – e-post anna.sjoberg@trafikverket.se och telefon010-123 06 02.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97

www.trafikverket.se


