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Inledning 
Handlingsplan för trafikbuller är upprättad av Uppsala kommun i enlighet med 
förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Handlingsplanen bedöms uppfylla 
förordningens krav på innehåll för åtgärdsprogram tillsammans med redovisat 
beslutsunderlag vid antagande av handlingsplanen i kommunstyrelsen.   

Handlingsplanen för trafikbuller ska i så hög utsträckning som möjligt arbeta i riktning 
mot ett hållbarare transportsystem där föreslagna åtgärder på ett naturligt sätt 

sammanfaller med önskvärda effekter inom andra områden, som exempelvis 
Åtgärdsprogrammet för luftkvalitet och styrdokument för trafik och mobilitet.   

Möjligheten till att minska buller vid källan är att föredra framför åtgärder för att 
reducera ljudet mellan ”källa” och ”mottagare” eftersom åtgärderna ska komma så 
många människor som möjligt till godo. Att minska ljudet vid källan kan dock var en 

tidskrävande process eftersom det framför allt handlar om att minska trafiken vilket är 

en stor utmaning i en växande stad som Uppsala.  I avvaktan på denna typ av åtgärder 

kommer det att vara nödvändigt att rikta insatser med bullerskyddsåtgärder till 
framför allt enskilda bostäder, bostadsområden och skolor med syftet att minska 
invånarnas dagliga exponering för buller.  Handlingsplan för trafikbuller fokuserar 

därför på skyddsåtgärder och lämnar trafikstyrande åtgärder till styrande dokument 

för trafik och mobilitet.    

Åtgärderna är indelade i åtgärdsområdena Fysisk planering, Fastighetsnära åtgärder, 
Förskolor och skolor, Åtgärder vid källan, Naturområden, parker och tysta områden samt 

Information till allmänheten.  I samband med beskrivning av åtgärden anges vilken 
nämnd som är ansvarig för åtgärden samt när åtgärden ska genomföras.  

Syfte 
Handlingsplan för trafikbuller förtydligar genomförande och uppföljning av de 

långsiktiga målen avseende buller som återfinns i översiktsplan 2016 och i kommunens 

inriktningsmål.  Det huvudsakliga syftet med handlingsplanen är att minska 
kommuninvånarnas exponering för buller. 

I samband med fysisk planering gäller syftet trafikbuller och omgivningsbuller 
generellt, övriga åtgärder är avgränsade till att minska exponeringen av buller från 
vägtrafik i befintlig miljö.   

Omfattning 
Handlingsplan för trafikbuller är upprättad av Uppsala kommun i enlighet med 
förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Handlingsplanen bedöms uppfylla 
förordningens krav på innehåll för åtgärdsprogram tillsammans med redovisat 

beslutsunderlag vid antagande av handlingsplanen i kommunstyrelsen. Förordningen 

anger att ett åtgärdsprogram ska innehålla en långsiktig strategi för hantering av buller 
och effekten av buller, vid behov även en minskning av buller. Denna handlingsplan 
föregås inte av ett specifikt program för omgivningsbuller, kommunen anser dock att 
kommunen har befintliga långsiktiga mål som omfattar omgivningsbuller inom 

kommunens inriktningsmål samt översiktsplan 2016.  
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Handlingsplanen gäller för perioden 2021-2023. Där åtgärden är en utredning tidigare 

än 2023 är avsikten att handlingsplanen ska revideras senast 2022 för att omfatta 
ytterligare åtgärder 2023 baserat på utredningarnas resultat.   

Avgränsning 

Handlingsplanen omfattar inte trafikstyrande åtgärder i befintlig miljö, denna typ av 
åtgärder hanteras i styrande dokument för trafik och mobilitet.    

Kartläggningen av omgivningsbuller i Uppsala kommun 2017 omfattar buller från väg- 
och spårtrafik. Handlingsplan för trafikbuller 2021-2023 omfattar åtgärder vid källan, 
förebyggande åtgärder i planeringsprocessen samt skyddsåtgärder för befintlig miljö. I 
planeringsprocessen har kommunen (Plan – och byggnadsnämnden och Gatu- och 

samhällsmiljönämnden) rådighet att förebygga att invånare exponeras för buller 

oavsett källa. För åtgärder vid källan samt skyddsåtgärder omfattar handlingsplanen 
enbart åtgärder vid kommunala vägar där Gatu- och samhällsmiljönämnden är 

väghållare. Handlingsplanen omfattar inte åtgärder vid enskilda vägar eller statliga 

vägar och spårvägar.  

Ansvar, genomförande och spridning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden är samordnande ansvarig nämnd för merparten av 
åtgärderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är samordningsansvarig för en åtgärd. För 

vissa åtgärder anges en eller flera delansvariga nämnder.  Dessa är: 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) 

 Plan- och byggnadsnämnden (PBN) 

 Utbildningsnämnden (UBN) 

 Kulturnämnden (KTN) 

Målens åtgärder och ansvariga 
Åtgärderna är indelade i åtgärdsområdena Fysisk planering, Fastighetsnära åtgärder, 
Förskolor och skolor, Åtgärder vid källan, Naturområden, parker och tysta områden samt 
Information till allmänheten.   

För varje åtgärdsområde anges ett långsiktigt mål, dessa kommer från specificeringar 

av kommunens inriktningsmål. Långsiktiga mål gällande omgivningsbuller återfinns 
även i Översiktsplan 2016. I samband med beskrivning av åtgärden anges vilken nämnd 

eller nämnder som är ansvarig för åtgärden samt när åtgärden ska genomföras. 

Kommunens inriktningsmål  

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms omfatta hantering av 
omgivningsbuller:  

 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande 
Innebär bland annat att ”…Stads- och landsbygdsutvecklingen ska säkerställa 
likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga 

platser och planeras med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och 

människors hälsa” 
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 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i Innebär bland 

annat att ”…Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer”.  

 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för 
folkhälsa och livskvalitet Innebär bland annat ”…Alla ska erbjudas en livsmiljö 

där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar”.   

Översiktsplan 2016  

En av översiktsplanens prioriteringar är ”Goda ljudmiljöer och god luft- och 
vattenkvalitet” där goda ljudmiljöer innebär en ansvarsfull bullerhantering för 
livskvalitet och stadsutveckling. Vidare anges att tysta platser och områden i stad- och 

tätorter ska identifieras, utvecklas och värnas.     

Bland översiktsplanens tematiska riktlinjer anges att en god hälsosam ljudmiljö ska 

eftersträvas genom att följa riktlinjer för buller, både inomhus och utomhus- samt att 
alla bullerkällor ska beaktas (så som vägtrafikbuller, spårtrafikbuller, industribuller, 
flygbuller). Vidare anges att tillgång till tysta områden samt andra områden med 
lugnare ljudmiljöer (som erbjuder förutsättningar för återhämtning och rekreation 

även i stad- och tätorter), ska beaktas, skapas och värnas.   

I översiktsplanen beskrivs en inriktning i stadens utveckling som innebär en ökad 
bebyggelsetäthet i centrala delar. Vid bostadskomplettering i områden där riktvärden 

för buller överskrids på trafiksidan ska ljudmiljön på innergårdar därför ges särskild 
vikt. Vid etableringar av skolor och förskolor i tätbebyggda områden ska bullerfrågan 

tas i beaktning vid planering av skolgårdar.  Översiktsplanen betonar vikten av att 
skapa nya samt skydda befintliga områden med god ljudmiljö. En god ljudmiljö är inte 

nödvändigtvis en helt tyst miljö, utan snarare en lugn miljö. Den är inte utsatt för 

oönskat eller skadligt ljud orsakat av människors verksamhet. Parker, tätortsnära 

friluftsområden och andra idag opåverkade områden är exempel på sådana miljöer 

och ska därför värnas mot bullerpåverkan. Kommunen ska aktivt arbeta för att 

utveckla stadens grönstruktur så att invånarna får tillgång till olika sociotopsvärden 
inom rimligt avstånd.  

Översiktsplanen lyfter fram användning av ekosystemtjänster som en prioritering och 

anger specifikt att förutsättningar ska säkerställas för att viktiga ekosystemtjänster tas 
tillvara, förstärkas och integreras där så är möjligt i all mark- och bebyggelseutveckling.  

Bullerdämpning är i sig en reglerande ekosystemtjänst när dämpningen kommer från 

naturen (tex. mjuk mark som en gräsyta dämpar bättre än hård mark) Gröna 
bullerskydd kan dock genom grönskan bidra till fler ekosystemtjänster (pollinering, 
renare luft, hälsa och inspiration).   

Fysisk planering 

Mål: Stads- och landsbygdsutvecklingen ska säkerställa likvärdig tillgång till 
boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser och planeras 

med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. 

Syftet med åtgärden att samordna tolkning av gällande lagstiftning är att genom att 
fastställa förhållningssätt avseende tolkning av lagstiftning (framför allt av förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) bidra till att stads-och 

landsbygdsutvecklingen planeras med minsta möjliga påverkan på människors hälsa.    
Att fastställa förhållningssätt till lagstiftningen tjänar även som syfte att öka 
medvetenheten om bullrets negativa effekter på människor och vikten av goda 
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ljudmiljöer, liksom öka medvetenheten om sambandet mellan hållbart resande och 

buller. Genom att följa upp bullersituationen i nybyggda områden fås en återkoppling 
på om målet uppfylls.   

 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Samordna tolkning av gällande 
lagstiftning för buller i 

planeringen. 

GSN PBN 

MHN 

2021–2022 

Följa upp faktisk bullersituation 
jämfört med det som fastslogs 

avseende buller i detaljplan. 

MHN GSN 2021 

Fastighetsnära åtgärder 

Mål: Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett 
individuella förutsättningar.  

Genom bullerskyddsåtgärder vid bostadsfastigheter bidrar kommunen till att 
inomhusmiljön förbättras hos invånare som bor i äldre bostäder där äldre byggregler 

inte ger tillräckligt bullerskydd.  Genom att utreda behovet av att sänka kriteriet på 65 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus och uppdatera riktlinjerna därefter kommer 

kommunen närmare målet.      

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Utreda behov och ekonomiska 
konsekvenser av sänkning av 

gräns (ljudnivå vid fasad) för 

bullerskyddsbidrag. 

GSN  2021 

Uppdatera riktlinjerna för 

bullerskyddsbidrag. 
GSN   2021 

Inventering av skick på befintliga 
bullerskärmar i Uppsala 

kommun och bedömning av 
upprustning eller borttagande 
av dem. Vid bedömning ska 

behov av absorberande 

material, gröna skärmar och 

genomsiktlighet beaktas.  

GSN PBN 2022 

Förskolor och skolor   

Mål: Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett 
individuella förutsättningar  

Målet i översiktsplan är att riktvärden för buller ska nås både inomhus och utomhus. 
För befintliga skolgårdar (inklusive gård vid fritidshem) och förskolegårdar finns 
Naturvårdsverkets riktvärde 55 dBA ekvivalent nivå. Riktvärdet för nyetablering av 
skolor, förskolor och fritidshem är 50 dBA. Båda riktvärden gäller för de delar av gården 

som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.  
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För att uppfylla målet är inriktningen på åtgärdsområdet att samtliga skol- och 

förskolebarn ska kunna vistas utomhus på skol- och fritidsgårdar där 
trafikbullernivåerna är högst 50 dBA ekvivalentnivå på de delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För befintliga skolgårdar kan det 
dock vara svårt att komma ner till 50 dBA utan att göra större trafikåtgärder eller 
omlokaliseringar. För handlingsplanens period innebär det att där åtgärder planeras 
genomföras ska åtgärder för att klara det långsiktiga riktvärdet på 50 dBA utredas samt 
övervägas.   

 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Slutföra bullerskyddsåtgärder 
vid två förskolor enligt tidigare 

åtgärdsprogram.  

GSN   2021-2022 

Genomföra 
bullerskyddsåtgärder för minst 5  
skol/förskole/fritidsgårdar med 

40 procent eller större andel 

över riktvärdet 55 dBA. 

GSN  2021-2023 

Utreda möjligheten (omfattning, 
behov, intresse, praktiska frågor) 

att införa ett bidragssystem för 
att hjälpa (kommunala och 

privata) skolor, förskolor och 
fritidshem och fritidsklubbar att 

bullersanera sina lokaler eller 

vistelseytor. 

GSN UBN  

KNT 

2022 

Åtgärder vid källan 

Mål: Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett 

individuella förutsättningar 

Vägbeläggning och däck är två faktorer som påverkar ljudnivån från trafiken. 
Tillsammans med trafikstyrande åtgärder i styrdokument för trafik och mobilitet är 
minskad användning av dubbdäck och ökad användning av lågbullerbeläggning 

åtgärder vid källan som kan bidra till minskad ljudnivå såväl utomhus som inomhus. 
För vägar som ska tillåtas ett högre trafikflöde kan lågbullrande beläggning 

komplettera andra skyddsåtgärder för att riktvärden inomhus ska nås.  År för 
genomförande avser införande av arbetssätt.  

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Utreda lämplighet och möjlighet 
att införa dubbdäcksförbud på 
ytterligare en centralt belägen, 
särskilt buller- och 

luftföroreningsexponerad gata 
(samordnas med styrande 

dokument för luftkvalitet). 

GSN  2021 
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Aktivt överväga mindre 

bullrande beläggning som 
alternativ vid asfaltsomläggning 

och nyanläggning av gata.   

GSN PBN 2022 

Naturområden, parker och tysta områden  

Mål: Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer 

Genom bullerskyddsåtgärder för att skapa en tystare miljö i områden med höga natur 
och- och kulturvärden bidrar åtgärderna till att göra områdena mer attraktiva. Under 
2020 identifieras tystare områden i Uppsala, dels de tysta under 45 dBA ekvivalent, dels 
de med god ljudmiljö 45–50 dBA ekvivalent och de med lugnare ljudmiljö 50–55 dBA.  

2021 väljs ett särskilt tyst område av Gatu- och samhällsmiljönämnden för att utvecklas 

(med bullerskyddsåtgärder eller andra åtgärder för att öka attraktiviteten) och värnas. 
Även minst en tätortsnära bullerutsatt park väljs ut för att skapa en god ljudmiljö 

centralt i Uppsala. Utredningar sker 2021 med eventuella bullerskyddsåtgärder i en 

reviderad handlingsplan 2022. Det anges i översiktsplan att andra områden med 
lugnare ljudmiljöer ska beaktas, skapas och värnas, en utredning om lämplig placering 

av en låg (och eventuell grön) skärm utreds därför under 2022.   

 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Utreda hur ett särskilt tyst 
område med höga natur- och 
kulturvärden i Uppsala kommun 

ska anordnas. 

GSN KTN 2021 

Utredning om möjlig placering 
av låg bullerskärm (om max en 

meters höjd) längs en särskilt 

trafikerad gata i närhet till 
parker och/eller grönområden, 

skola/förskola och bostäder. 

GSN PBN  

UBN 

KTN 

2021 

Utredning om åtgärder i minst 
en tätortsnära bullerutsatt park 

för att skapa en god ljudmiljö 

centralt i Uppsala. 

GSN  2022 

Information till allmänheten  

Mål: Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett 
individuella förutsättningar  

Information om tillgänglighet och vägbeskrivning 

(gång/cykel/kollektivtrafik/bil/parkering) till tysta områden bidrar till målet genom att 

tillgängliggöra dessa områden. 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Ta fram en informationsbroschyr 
med kartor och väg- och 

GSN  MHN 2022 
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tillgänglighetsbeskrivning för 

tystare områden i Uppsala.   

Uppföljning 
Gatu- och samhällsmiljönämnden är ansvarig för genomförande av handlingsplanen 

och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av 
handlingsplanen. Alla nämnder ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att 
uppfylla de uppställda åtgärderna till kommunstyrelsen. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden följer årligen upp handlingsplanen i ordinarie 

programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid 
behov, dock senast 2022 för att resultat av utredningar ska kunna bli konkreta 

åtgärder. Revidering ska ske genom gemensam beredning och i samråd med externa 
intressenter.  

Relaterade dokument 
 Översiktsplan 2016  

 Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 

 Kommande styrdokument för mobilitet och trafik  

 Åtgärdsprogram för luftkvalitet  

 Riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor  
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