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I 

 

Sammanfattning 

Vid både ny- till- och ombyggnation sker ofta arbete tätt inpå redan befintlig bebyggelse. Då dessa 

innehåller både kontor, bostäder samt övriga verksamheter är risken stor att dessa påverkas negativt av 

buller från närliggande byggarbetsplatser. I dagsläget finns allmänna råd som Naturvårdsverket har tagit 

fram. I dessa går det att utläsa vilka ljudnivåer buller från byggarbetsplatser inte bör överstiga samt under 

vilka tider på dygnet dessa gäller. Det är viktigt att komma ihåg att allmänna råd inte är bindande utan 

endast riktvärden som i möjligaste mån bör följas. Tillsynsmyndigheten på Länsstyrelsen ansvarar för att 

dessa följs och tar beslut i samband med byggnation vilka bullernivåer som är lämpliga. Trots 

förekomsten av de allmänna råden uppkommer det i stor utsträckning tvister mellan den byggande parten 

och tredje man. Det behöver inte enbart handla om att råden inte efterföljs utan kan i fler fall bero på 

andra faktorer, till exempel att informationen om kommande störningar varit otydlig. Klagomål kan även 

förekomma då riktvärdena följs.   

 

Genom att diskutera bullerproblematiken med byggföretaget STRABAG Projektutveckling AB har 

kunskap om deras syn och erfarenhet av ämnet inhämtats. Företaget lägger stort fokus på att informera 

tredje man genom att skylta om kommande störningar. Enligt oss bör företaget dock arbeta mer med 

bland annat planering av avskärmningar mot omgivande bebyggelse. Hur bullerskärmar bör placeras i 

förhållande till omgivningen, hur de ska utformas och vilka områden som ska skyddas är viktiga frågor att 

ta upp redan under planering av projekt. Ytterligare information har inhämtats genom en 

enkätundersökning och intervjuer med Naturvårdsverket, kommuner och Tillsynsmyndigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

[Buller] [Tredje man] [Bullerskärm]  
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Abstract 

Construction work is often performed in close contact to existing buildings such as offices, homes and 

stores. The people working and living in these buildings may thereby be affected negatively by the noise 

occurring from the construction site. There are guidelines compiled by Environmental Protection Agency 

regarding the level of noise that should not be exceeded. It’s important to remember that these guidelines 

are only guidelines and not binding values. “Tillsynsmyndigheten” at “Länsstyrelsen” is responsible for 

the adherence of the guidelines and make decisions related to which noise levels are appropriate at the 

construction site. Even though the existence of the guidelines there are times when the construction 

company can disturb the third party. This does not always have to do with the fact that the noise levels 

have been exceeded. It could also occur if the information about upcoming disturbances has been unclear. 

Complaints may also occur when the guidelines are followed. 

 

By interviewing representatives at STRABAG Projektutveckling AB about disturbance caused by noise 

we have received their opinions and experience in the matter.  The company puts great effort to distribute 

the information about upcoming noise and posting it on billboards. By our opinion more effort should be 

added to planning upcoming projects and deciding what kind of protection should be used and the most 

efficient way of placing it due to its surroundings. These are questions that are to be decided in an early 

stage of the planning process. Additional information has been obtained through a questionnaire survey 

and interviews with Environmental Protection Agency, municipality and “Tillsynsmyndigheten”. 
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Förord 

Det här examensarbetet skrevs vid Kungliga Tekniska högskolan i samarbete med STRABAG 

Projektutveckling AB vårterminen 2014. Examensarbetet motsvarade 15 högskolepoäng och var den 

avslutande kursen inom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design med inriktning 

produktion/byggekonomi och organisation.  

 

Under de 10 veckorna arbetet på gått har vi fått en djupare förståelse för bullerproblematiken och dess 

konsekvenser.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer och deltagit i enkätundersökningen.  

 

Vi vill även tacka våra handledare Sten Hebert och Wen Lu samt Thomas Nyström som hjälpt oss med 

referenshantering.  

 

Stockholm, maj 2014 

 

 

 

  
 

Desiré Åhström 
 

Carl Karlin 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vid både ny- till- och ombyggnation sker ofta arbete tätt inpå redan befintliga byggnader. Då dessa 

innehåller både kontor, bostäder samt övriga verksamheter är risken stor att dessa påverkas negativt av 

buller från närliggande byggarbetsplatser. I dagsläget finns allmänna råd som naturvårdsverket har tagit 

fram. I dessa går det att utläsa vilka bullernivåer som inte bör överskridas samt under vilka tider på 

dygnet dessa gäller. 

 

Efter att ha gett förslag på ämnen diskuterade vi möjliga frågeställningar med STRABAG 

Projektutveckling AB. Just bullerproblematik vid byggnation är något vi ville undersöka och som de kan 

dra nytta av vid framtida projekt. Tanken är att förslag på relativt enkla och billiga förbättringsåtgärder 

inom området ska tas fram om det krävs. En möjlig slutsats av arbetet är att STRABAG Projektutveckling 

AB i dagsläget redan vidtar tillräckliga åtgärder för att inte överskrida de rekommenderade 

bullernivåerna. STRABAG Projektutveckling AB vill även genom detta arbete uppmärksamma 

omgivningen i form av boende och verksamheter att de bryr sig och ständigt vill bli bättre inom detta 

problemområde. 

 

1.2 Målformulering 

Målet är att identifiera problemen som hänger ihop med buller gentemot tredje man
1
 och ge STRABAG 

Projektutveckling AB förslag på hur dessa ska hanteras. Frågeställningen som arbetet grundats på är: 

”Hur påverkas människor av bullerstörningar från byggarbetsplatser och hur kan vi aktivt arbeta 

för att motverka problemet?”. Genom intervjuer med relevanta personer har vi kunnat bilda oss en 

tydlig uppfattning om hur arbetet sköts idag och vilka problemområden som är störst. Utifrån insamlad 

information är målet att sedan kunna hitta förslag till nya rutiner kring vilka metoder som bör användas 

för att undvika att tredje man störs i största möjliga mån under byggprocessen.  

 

Några delmål är att: 

 Kartlägga hur tredje man påverkas av höga bullernivåer under byggprocessen. 

 Få en uppfattning om hur STRABAG Projektutveckling AB arbetar med bullerfrågan i dagsläget. 

                                                      
1
 Fysisk eller juridisk person som berörs av avtal eller tvist utan att vara delaktig (Nationalencyklopedin, 

2014 f) 
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 Ta reda på vad berörda myndigheter har för ansvar och hur dessa arbetar med bullerstörningar.  

 Utforska möjligheten till alternativa förbättringsåtgärder. 

 

1.3 Avgränsningar  

Information och åsikter från tredje man kommer framför allt att samlas in via en enkätundersökning. Det 

görs för att kunna ta fram mätbara synpunkter. 

 

Tidigare har ett fåtal examensarbeten inom detta område gjorts. I en rapport skriven av Victoria Olejnik 

och Anna Nilsson (2013) redogörs för hur kontorsgäster i en hyresfastighet påverkas under en 

ombyggnation. Deras arbete hanterar frågan hur tredje man störs generellt sett vid renovering av 

kontorsfastigheter. Vårt arbete fokuserar enbart på bullerstörningar, hur arbetet sköts, vad som är viktigt 

att tänka på, konsekvenser av buller och eventuella förbättringar som kan göras.  

 

På grund av den begränsade tiden kommer inte vibrationer som uppstår vid byggnation att belysas 

djupare.   

 

1.4 Lösningsmetoder 

För att kunna ta fram ett välgrundat förslag på hur bullerproblematiken ska hanteras användes metoderna 

litteraturstudie, semistrukturerad intervju och enkät.  

 

Litteraturstudien bestod framförallt av böcker, internetsökningar via KTH:s artikelsök, Google, och 

artikeldatabasen Compendex. Ämnesområden som behandlades var: metod, buller och akustik. Tidigare 

examensarbeten och rapporter har lästs för att ge mer kunskap om själva rapportskrivandet. Den 

inledande delen av rapporten behandlade kvantitativ och kvalitativ intervjuteknik samt fördjupningar 

inom ämnet buller. Intervjuteknikerna och enkätundersökning som metod studerades med syftet att 

förbättra resultatet av intervjuer och enkätundersökningar i det fortsatta arbetet. Buller studerades primärt 

för att ge mer kunskap inom området och ge läsaren en djupare förståelse för problemet. I de fall då 

information varit svår att hitta i skriftliga källor har den tagits fram med hjälp av muntliga källor i form av 

samtal med personer insatta i ämnet.  

 

Enkätundersökningen gjordes i två upplagor. Den andra gav dock mycket låg svarsfrekvens och 

avgränsades från arbetet. Att svarsfrekvensen blev låg tros bero på att den främst delades ut till boende i 
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Tyresö View som bara bott i byggnaden ett fåtal dagar. Vid handledarmöte fick vi uppfattningen av att de 

bott i byggnaden ett fåtal veckor. Vid intervjutillfället med projektchef i Tyresö fick vi dock veta att 

inflyttningen börjat 30 april. Den första upplagan delades ut i Täby centrum med nära omnejd via 

personlig kontakt. Den mejlades sedan ut som en digital version till de som inte haft möjlighet att fylla i 

den vid första kontakt samt verksamheter i anslutning till Tyresö View och Orgelpipan 6. Risker med att 

mejla enkäten är att endast de personer som varit missnöjda valt att delta i enkäten och frågor kan ha 

missuppfattats. Enkäten var öppen fredagen den 11 april 2014 till fredagen den 2 maj 2014. När 

enkätundersökningen stängts sammanställdes resultatet i diagram och tolkades var och en för sig. 

Resonemang och resultat redovisas i kapitel 4.8. Pappersupplagan av enkäten bifogas i Bilaga 1.  

 

Intervjuer genomfördes med projektchefer, arbetsledare, kommuner och olika tillsynsmyndigheter. 

Intervjuerna utfördes med en semistrukturerad uppbyggnad och metoden valdes för att tillåta följdfrågor 

och låta de intervjuade utveckla sina svar. Frågorna utformades i möjligaste mån neutralt för att 

intervjuarens personliga åsikter inte skulle gå att tolka. Frågorna planerades i förväg och intervjuerna 

hölls på ett semistrukturerat sätt vilket enligt Sallnäs (2014) ger utrymme för probes
2
 och djupare svar. 

Den största delen av intervjustudien utgjordes av intervjuerna med ansvariga på byggarbetsplatser. 

Eftersom enkätundersökningen utfördes först, påverkades utformningen av intervjufrågorna till personer i 

ledande roller på byggarbetsplatsen till viss del, av de svar som erhållits med syftet att ställa tredje mans 

uppfattning mot deras. De som intervjuades var inte enbart anställda av STRABAG Projektutveckling 

AB. Tre av dem var även anställda på Allegro Projekt och BRA Bygg. Vi valde att intervjua även dessa 

för att se om arbetet med bullerfrågan hanteras annorlunda på andra företag och för att ge rapporten ett 

större vetenskapligt djup. När alla inom respektive verksamhetsområde intervjuats sammanställdes svaren 

till en gemensam sammanfattning. Till exempel sammanfattades alla intervjuer med representanter för 

respektive kommun i ett stycke och på samma sätt inom resterande områden.  Dessa sammanfattningar 

utgör kapitel 4. Transkriberingar togs inte med i arbetet då de ansågs överflödiga. Mer exakta 

sammanfattningar och inspelningar av respektive intervju finns dock i rapportförfattarnas ägo om det 

skulle efterfrågas.    

 

Samtliga figurer, bilder och tabeller i rapporten har utformats på egen hand med hjälp av Word, Sketchup 

Pro och Photoshop. 

                                                      
2
 Följdfrågor (Andersson B.-E. , 1994) 
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2. Nulägesbeskrivning 

Här beskrivs dels problemet med bullerstörningar kort och företaget STRABAG Projektutveckling AB. 

De projekt där vi gjort intervjuer och platsbesök beskrivs kortfattat. 

 

2.1 Bullerproblematiken 

Buller blir allt vanligare och förekommer i större utsträckning. Många lever idag i en bullrig miljö och 

aktiviteter som skogspromenader, fiske och segling är inte helt ovanligt ett försök att komma undan 

stadens buller en stund (Naturvårdsverket, 2007, s. 7). Många som upplever en störning ifrågasätter 

tiderna då buller förekommer och känner inte till de riktlinjer som finns (Karlsson, 2008). 

Hälsoproblemen som uppstår på grund av buller visar sig allt mer. I vissa fall kan buller förekomma utan 

att vi upplever en störning och ge upphov till stress och ökat blodtryck utan att vi är medvetna om orsaken 

(Naturvårdsverket, 2007, s. 7). 

 

Vid upplevd störning ska byggherren i första hand kontaktas. Byggherren har alltid ansvar för att riktlinjer 

följs av alla aktiva på byggarbetsplatsen. I många fall kan störningarna minska enbart genom en bra 

dialog med byggherren. Om en dialog med byggherren inte ger önskvärd effekt kan 

Stadsbyggnadsnämnden kontaktas. Om ingen förbättring sker efter det kan slutligen Miljöförvaltningen 

kopplas in (Karlsson, 2008).  

 

2.2 STRABAG Projektutveckling AB 

STRABAG Projektutveckling AB är ett relativt nystartat företag med huvudkontor i Stockholm, Solna. 

Företaget är dotterbolag till det internationella byggföretaget Strabag AB som har sitt ursprung i Tyskland 

och Österrike. Strabag AB är en av de ledande byggkoncernerna i Europa med över 74000 anställda och 

en omsättning på 14 miljarder Euro under 2012 (Lu, 2014). 

 

STRABAG Projektutveckling AB arbetar med flera olika typer av uppdrag. Det har förekommit 

infrastrukturprojekt där till exempel motorvägar har breddats. Flera tunnelprojekt har genomförts och mer 

renodlade byggentreprenader som Täby centrum och det nästan färdigställda Tyresö View, som även 

projekterades av STRABAG Projektutveckling AB (STRABAG, 2014).  
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STRABAG Projektutveckling AB i siffror 

 Grundat: 2010  

 Antal anställda(2014): 63st 

 Omsättning (2012): 922 miljoner kronor 

 

Fler av byggentreprenaderna, däribland Täby Centrum och Orgelpipan 6 är centralt lokaliserade eller i 

nära anslutning till annan bebyggelse. Att inte tredje man störs eller kommer till skada är en viktig del i 

det dagliga arbetet (Lu, 2014). 

 

STRABAG Projektutveckling AB har för tillfället tre stora projekt som vi haft möjlighet att undersöka. 

Gemensamt för de tre projekten är att de utförs i tät anslutning till tredje man. 

 

2.3 Orgelpipan 6 

På Klarabergsgatan i centrala Stockholm påbörjade STRABAG Projektutveckling AB under hösten 2013 

bygget av Orgelpipan 6 i kvarteret “Orgelpipan 6”. Byggnaden kommer att vara entré till Stockholms nya 

knutpunkt för tågresenärer med citybanan. Arbetet inleddes med rivning av Scandic Continental, ett hotell 

som ursprungligen invigdes 1899 och återinvigdes i början av 60-talet då det byggts om. Planeringen av 

den nya byggnaden påbörjades för drygt fem år sedan då det svenska fastighetsbolaget Jernhusen köpte 

upp hotellet.  Från början fanns planer på att den nya byggnaden skulle sticka ut ur mängden och bli högre 

än omkringliggande byggnader. Efter motsättningar från stadsbyggnadsrådet blir byggnadshöjden 17 

våningar. Byggnaden är ritad av den danska arkitektbyrån 3xn. Den uppförs med fyra byggnadskroppar i 

olika höjd där öppna terrasser kommer att anläggas på var och en av de tre lägre huskropparnas tak. 

Lokalerna kommer att fyllas av ett hotell med cirka 400 rum och ett 20-tal exklusiva bostäder högre upp 

där några blir närmare 200 kvm stora. På markplanet blir det caféer och butiker samt entrén till Station 

Stockholm City. Citybanan ska enligt planerna stå klar under andra halvan av 2017 då även Orgelpipan 6 

beräknas vara färdigställd för inflyttning (Lu, 2014).  

 

Runt området där byggnaden uppförs ligger det kontorsbyggnader, bostäder, hotell, restauranger och 

butiker. Det är omgivningar som skulle kunna påverkas i form av bullerstörningar vid uppförandet av den 

nya byggnaden. 
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2.4 Täby centrum 

Renoveringen och utbyggnaden av Täby Centrum är snart klar. Byggnationen har utförts mycket nära 

tredje man. Där arbeten pågått har områden spärrats av som gjort att driften i övriga delar av köpcentret 

kunnat fortsätta utan stora störningar (STRABAG, 2014). 

 

Projektet innefattade en ökning från 160 till 230 butiker och cirka 1200 nya parkeringsplatser. De 70 nya 

butikerna ryms på en yta som är 30 000 m
2
. För de nya parkeringsplatserna byggdes ett helt nytt 

parkeringsgarage med tre etager. Utöver dessa byggdes även ett nytt utomhustorg (Bengtsson, 2012). Ett 

viktigt mål under byggtiden var att hålla de befintliga delarna av köpcentrumet öppet och fortfarande 

kunna erbjuda besökarna en tillfredställande miljö (STRABAG, 2014). Utöver köpcentrumets egna 

besökare finns även sjukhus, polis, kyrka, idrottshallar, bibliotek och boende i nära anslutning till 

byggarbetsplatsen, som STRABAG Projektutveckling AB var tvunget att ta hänsyn till. Faktorer som 

grundvattennivån och befintliga parkeringar i anslutning till köpcentrumet var ytterligare två problem som 

STRABAG Projektutveckling AB vara tvunget att lösa. Hela arbetet har krävt mycket noggrann planering 

för att allt ska fungera smidigt. Ett exempel är hur arbetstiderna fördelades över dygnet. För att inte 

påverka handelsverksamheten med bullerstörningar inne i köpcentret utfördes arbeten i dessa delar 

nattetid mellan 22.00 – 09.00 i största möjliga mån (Bengtsson, 2012). 

 

Projektet är en totalentreprenad och STRABAG Sverige AB upphandlades som underentreprenör för 

betong- och markarbeten. Enligt tidplan ska projektet vara helt färdigställt i mars 2015 (Bengtsson, 2012). 

 

2.5 Tyresö 

I centrala Tyresö började STRABAG Projektutveckling AB under 2012 bygget av två nya flerbostadshus. 

Det ena är ett höghus som fått namnet Tyresö View. Byggnaden är utformad som ett punkthus med 23 

våningar och en våningshöjd på väl tilltagna 2,6 meter. Vid sidan av Tyresö View byggs ett lägre 

lamellhus vid namn Tyresö Park med utsikt mot en park som kommer att rustas upp. Området där Tyresö 

View och Park byggs är centralt i Tyresö. Det ligger endast ett stenkast från Tyresö köpcentrum, en kyrka 

och flerbostadshus på närliggande Bollmoravägen (Wihlborg, 2014). 

 

  



- 7 - 

 

3. Teoretisk bakgrund 

I den här delen av rapporten beskrivs teorier och fakta grundligt. Första delen handlar om intervjuteknik 

där studier utförts för att ge rapporten hög validitet. Detta ansågs viktigt då tyngdpunkten av rapporten är 

intervjubaserad. De följande delarna beskriver buller mer ingående. Vad är buller, hur sprids det och vilka 

effekter har det på oss människor? Även regelverket kring buller tas upp i ett senare avsnitt. 

 

3.1 Kvantitativ metod 

Nationalencyklopedin beskriver kvantitativ metod som: 

 

”ett samlingsnamn för de metoder där forskare systematiskt samlar in data, 

sammanfattar dessa i statistisk form och utifrån dessa analyserar utfallet med 

utgångspunkt i testbara hypoteser inom samhällsvetenskaperna”. 

(Nationalencyklopedin, 2014 d) 

 

Vid kvantitativ metod inleds arbetet med en problemställning, i denna ska det framgå vad som är själva 

syftet med undersökningen. En fördel med denna metod är att det går att kartlägga hur ofta en händelse 

uppstår, och även hur vanligt förekommande den är bland olika typer av människor (Fangen & Sellerberg, 

2011, ss. 71-72). En specifik del av befolkningen väljs ut för att representera en speciell fokusgrupp 

vilken sedan undersöks. Undersökningen redovisar fördelningar och samband inom ämnet 

(Nationalencyklopedin, 2014 d). 

 

Vid en kvantitativ undersökning kan två olika typer av information tas in. Objektiv information och 

subjektiv information. Den objektiva informationen talar om hur det är, alltså faktiska förhållanden. Den 

subjektiva informationen talar om hur en person upplever en situation (Andersson B.-E. , 1994). 

 

3.1.1 Enkät som en kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär ofta någon sorts enkät och kännetecknas av att en stor del av fokusgruppen kan 

nås till en relativt låg kostnad. Eftersom alla tillfrågade får samma frågor är det möjligt att se trender och 

mönster genom att sammanställa resultaten. Denna metod lämpar sig bra för att uppmärksamma 

omfattningen av något ämne och mindre bra då djupare kunskap söks. De tillfrågade måste vara 

slumpmässigt utvalda för att inte ge ett missvisande resultat av undersökningen. Utöver slumpmässigt 

måste urvalet även vara tillräckligt stort. Det går inte att anta att alla tillfrågade svarar. Eftersom 
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validiteten ökar med antalet svar bör enkäten skickas ut till fler personer än antalet önskade svar 

(Eliasson, 2006, ss. 28-32). 

 

I en enkätundersökning kan frågorna formuleras på två olika sätt. De kan formuleras med öppna svar där 

den tillfrågade själv formulerar svaren, eller med bundna svar där den tillfrågade får några givna svar, 

eller lätt kan ta ställning till ett påstående (Andersson B.-E. , 1994). 

 

Vid formulering av frågor till en enkät är det mycket att ta hänsyn till för att få det mest tillförlitliga 

resultatet. En enkät ska i regel börja på ett sätt som gör det lätt för den tillfrågade att svara och ger honom 

eller henne en känsla av att de kommer att kunna besvara hela enkäten. En annan vanlig metod är att vid 

påståenden i en enkät blanda både positiva och negativa påståenden för att undvika positionseffekten. 

Med positionseffekten menas att den tillfrågade anpassar sitt svar efter svarets position utan att riktigt 

tänka efter och ta ställning till påståendet. Det beror på att den ena sidan verkar mera positiv. Viktig att ta 

ställning till när enkäter formuleras är även antalet svarsalternativ. Med ett jämnt antal svarsalternativ 

tvingas den tillfrågade att ta ställning i frågan. Om svarsalternativen istället består av ett ojämnt antal 

kommer intervjuaren i slutändan att få tolka eventuella osäkra svar. Det ska också vara tydligt för den 

tillfrågade hur han eller hon ska besvara enkäten, om svarsmöjligheterna skiljer sig från fråga till fråga är 

det viktigt att det tydligt framgår hur frågan ska besvaras (Andersson B.-E. , 1994). 

 

Efter frågor med bundet svar är det även vanligt med en tillhörande öppen fråga för att specificera svaret. 

En vanlig följdfråga är ”varför?”, den förekommer ofta efter ja- och nej- frågor. En annan möjlighet att 

specificera svaret på är vid frågor med flera alternativ att lägga till ett ”övrigt” eller ”annat” alternativ. 

Det är bra då ingen av de givna alternativen känns rätt för den tillfrågade, ännu en möjlighet är då att 

lägga till ”nämligen” efter där den tillfrågade kan skriva in sitt svar som i en öppen fråga. Till sist bör 

även tanke läggas kring huruvida frågorna är ledande. Med en ledande fråga menas att den tillfrågade 

utifrån hur frågan ställs känner att han eller hon borde svara på ett visst sätt vilket gör svaren mindre 

korrekta (Andersson B.-E. , 1994). 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Som alternativ till den kvantitativa metoden används kvalitativ metod. En generell skillnad mellan dessa 

är att den kvalitativa ger svar i form av åsikter och tankar till skillnad från den kvantitativa som ger svar i 

siffror och statistik (Eliasson, 2006). 
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Kvalitativ metod går ut på att utvalda personer intervjuas och svaren transkriberas och tolkas till resultat. 

Den kvalitativa metoden kan ha olika karaktär då intervjuer kan vara bland annat personliga eller utföras i 

grupp (Andersson B.-E. , 1994). 

 

Utöver den uppdelningen skiljer sig metoden åt beroende på hur intervjun utförs. Olika metoder är helt 

strukturerad, semistrukturerad och den ostrukturerade intervjun   allnäs,      . Den stora skillnaden är 

att den strukturerade metoden har styrda frågor i en ordnad följd där frågorna ställs på samma sätt till de 

olika intervjupersonerna. Metoden är att föredra för en oerfaren intervjuare då frågor och utförandet kan 

planeras i förväg. Den ostrukturerade har en mer öppen dialog mellan intervjuaren och den tillfrågade. 

Här har intervjuaren förbestämda ämnen som den tillfrågade resonerar kring varpå intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få djupare och mer komplexa svar (Alvesson, 2001, s. 16). 

Semistrukturerade metoden får ses som ett mellanting mellan de två övriga   allnäs,      . Fördelar med 

kvalitativa metoden är att svaren på frågorna blir mer utförliga och utveckling av frågorna kan leda till 

oväntade svar. Som nackdel ses risken att den intervjuade personen är subjektiv och kan känna att 

frågorna är för personliga (Eliasson, 2006). 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Efter det att data har samlats in behöver informationen tolkas och utvärderas för att se om den har hög 

reliabilitet och validitet. Ordet reliabilitet kommer av det engelska ordet för tillförlitligt "reliable". Ordet 

syftar i sammanhanget till om en undersökning kommer att ge samma resultat om den utförs igen under 

liknande förhållanden (Nationalencyklopedin, 2014 e). För att få en högre reliabilitet kan en åtgärd som 

att ställa samma fråga på två olika sätt genomföras. Detta ökar sannolikheten att den tillfrågade har 

förstått frågeställningen och därmed ger sin verkliga åsikt (Andersson B.-E. , 1994). 

 

Validiteten beskriver om undersökningen är giltig och om den ger svar på de frågor som ställts i 

inledningen av rapporten (Eliasson, 2006). Som ett exempel kan nämnas vikten av bra svarsalternativ i en 

enkät med fasta svarsalternativ. Om den tillfrågade inte känner att något av alternativen är helt rätt finns 

risken att svaret blir felaktigt eller helt uteblir. Utöver det måste även en bedömning göras av de svar som 

inhämtats under intervjuerna. Har de varit relevanta för frågeställningen eller är de svar på något annat? 

(Andersson B.-E. , 1994). 
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3.4 Buller 

Definitionen av buller är “Oönskat ljud”. Det en person uppfattar som buller behöver inte nödvändigtvis 

uppfattas som buller av en annan person. Även miljön påverkar. Höga ljud i stadsmiljö behöver inte 

tolkas som buller, inte heller en ljudnivå dagtid, dock kan samma ljudnivå nattetid eller på landsbygden 

uppfattas som buller. Det är således skillnad på hur buller tolkas beroende på i vilket sammanhang det 

ställs (Andersson J. , 1998). 

 

3.4.1 Decibelskalan och ljuduppfattning  

Decibelskalan börjar med det lägsta hörbara ljudet för en människa med normal hörsel och slutar med det 

högsta hörbara ljudet. Hela skalan sträcker sig från 0 till 194 dB(A) och redovisas i figur 1 med några 

exempel på vad olika ljudnivåer motsvarar. Skalan är logaritmisk vilket gör att stora tal kan undvikas och 

gör den lättare att hantera (Jardbrink, 2009). Den logaritmiska skalan gör att en ökning med 3dB(A) ger 

en fördubbling av den ekvivalenta ljudstyrkan
3
 (Malmquist, 2014). 

För en människa nås smärtgränsen vid 130 dB(A) (Jardbrink, 2009). Smärtgränsen är en benämning på 

det starkaste ljudet en människa klarar av. För det svagaste ljudet som en människa uppfattar används 

uttrycket hörtröskel (Olsson, 2014).  

 

Ljudets frekvens har stor betydelse för uppfattningsförmågan. Frekvensen mäts i Hertz 
4
 och ligger 

normalt mellan 20Hz – 20000Hz. Med åldern minskar dock omfånget och vissa ljud blir svårare att 

uppfatta. Med hänsyn till ljudets frekvens kan det även delas upp i två grupper, högfrekvent och 

lågfrekvent (Olsson, 2014). 

 

Högfrekvent buller ligger vanligtvis inom området 2000 – 20000 Hz och det är i de flesta fall dessa ljud 

som orsakar hörselskador. När ljudets frekvens överstiger 20000 Hz kallas det för ultraljud och är normalt 

inte ett ljud som vi människor uppfattar (Olsson, 2014).  

 

Lågfrekvent buller har normalt en frekvens mellan 20 – 200 Hz (Olsson, 2014) och är en typ av buller 

som inte alltid är lätt att lägga märke till. Ett vanligt exempel på lågfrekvent buller är fläkt- och 

ventilationsljud. Denna typ av ljud orsakar i många fall koncentrationssvårigheter, huvudvärk och i värsta 

fall även illamående och yrsel. Det lågfrekventa bullret upptäcks ofta först när det slutar och många 

upplever då en lättnadskänsla (Malmquist, 2014).  

                                                      
3
 Ett genomsnittligt värde över en viss tidsperiod. 

4
 SI-enhet för frekvens (svängningar per sekund) (Nationalencyklopedin, 2014 c). 
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Ljud med frekvenser som är lägre än 20 Hz kallas infraljud och kan enligt forskning uppfattas av hörseln. 

Dessa frekvenser kan även upplevas som skakningar och vibrationer (Olsson, 2014). 

 

 

 

Figur 1: Decibelskalan i dB(A) (Jardbrink, 2009). 

 

3.4.2 Påverkan av buller 

Buller påverkar oss människor på många olika sätt. Om buller och vibrationer förekommer samtidigt 

upplever vi att det stör oss mer än om bara en av dessa störningskällor förekommer. Bullerstörningarna 

påverkar bland annat vår sömn, koncentrationsförmåga och många upplever även buller som en 

stressfaktor. Buller påverkar även vår hörsel då det kan överösta det ljud som vi vill höra. I vissa fall kan 

bullerstörningar även orsaka hjärt- och kärlsjukdomar (Trafikverket, 2014). Då buller förekommer men 

inte upplevs som störande kan det påverka blodtryck och stressnivå negativt (Naturvårdsverket, 2007, s. 

7). En annan sak som i vissa fall påverkas är arbetsprestationen. Tidigare forskning har också visat att 

människor är olika känsliga för buller och har olika uppfattningar om vad buller är (Johansson, 2002).  

 

194 dB, Högsta ljudnivån som kan förekomma 

145 dB, Jetflygplan 

130 dB, Smärtgränsen för en människa 

110 dB, Diskotek 

80 dB, Storstadsgata 

65 dB, Normalt samtal 

60 dB, Riktvärde för buller från byggarbetsplats 
(utomhus) 

45 dB, Riktvärde för buller från byggarbetsplats 
(inomhus) 

36 dB, Viskning  

35 dB, Svagt vindbrus 

0 dB, Svagaste uppfattbara ljudet av människan 
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Med åren förändras kroppen och även hörseln. Vanligtvis blir det svårare att höra höga toner medan 

förmågan att uppfatta låga toner inte påverkas lika mycket. Det tar 20-100 millisekunder för ett mänskligt 

öra att uppfatta ljud vilket gör att vi människor kan gå miste om korta ljudstötar. Även om ljudet inte kan 

uppfattas kan hårceller i örat skadas och hörseln påverkas (Johansson, 2002).  

 

Buller i samband med sömn är något som i många fall upplevs mycket störande. Örat vänjer sig aldrig vid 

buller. Störst störning orsakar oregelbundet buller med oförutsägbara ljudnivåhöjningar (Öhström, 2011). 

De mest påtagliga effekterna av bullerstörningar när människor sover är uppvaknande, ökad rörelse, 

ändrad andning och ett minskat sömndjup. Sömnstörningarna påverkar även dagen efter och kan leda till 

nedstämdhet, trötthet och i vissa fall även olust som i sin tur kan leda till minskad prestationsförmåga. En 

god natts sömn är därför mycket viktig för den fysiologiska och mentala hälsan (Malmö stad, 2014).  

 

Tillfälligt nedsatt hörsel är en vanlig konsekvens av kraftigt buller under en kortare tid. I dessa fall blir 

hörseln oftast helt återställd efter att örat fått vila. Permanent hörselnedsättning eller hörselskada är 

vanliga konsekvenser då kraftigt buller förekommer en längre tid. De permanenta hörselskadorna kan inte 

botas och är olika omfattande beroende på styrkan hos bullerkällan och exponeringstid. Även tinnitus som 

innebär permanenta öronsusningar är en vanlig konsekvens av buller (Johansson, 2002). 

 

Exponeringstiden och bullerstyrkan hänger ihop, ju starkare ljudet är desto kortare tid behövs för att ge en 

permanent hörselnedsättning. Om ljudet dessutom innehåller kortvariga ljud (impulsljud) kan det lättare 

leda till en hörselskada än konstant ljud av samma ljudnivå. Det är svårt att avgöra bara med hjälp av örat 

om ett impulsljud är skadligt för hörseln då vi oftast inte uppfattar dessa ljud som speciellt höga. 

Kompletterande mätningar måste göras för att kunna avgöra hur stor skaderisken är vid dessa typer av 

ljud (Johansson, 2002). 

 

3.4.3 Regelverket och rekommendationer kring bullerstörningar 

Naturvårdsverkets är den myndighet i Sverige som har i uppdrag att utvärdera och säkerställa att ett bra 

miljöarbete upprätthålls. Myndigheten har publicerat flera riktlinjer och förordningar, där ibland en 

publikation som beskriver inom vilka ramar buller från byggarbetsplatsen bör ligga, se Tabell 1 

(Naturvårdsverket, 2014). 
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Tabell 1: Riktvärden för buller från byggarbetsplatser (Naturvårdsverket, 2014).  

Riktvärden för buller från byggplatser 

Område 

Helgfri 

Mån-fre 

Lör-, Sön- 

och helgdag 

Samtliga 

dagar 

Dag 

07-19 

LAeq
5
 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Dag 

07-19 

LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Dag 

07-19 

LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid fasad) 60 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 70 dB(A) 

Inomhus 45 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 45 dB(A) 

Vårdlokaler 

Utomhus (vid fasad) 60 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) - 

Inomhus 45 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 45 dB(A) 

Undervisningslokaler 

Utomhus (vid fasad) 60 dB(A) - - - - - 

Inomhus 40 dB(A) - - - - - 

Arbetslokaler
6
 för tyst verksamhet 

Utomhus (vid fasad) 70 dB(A) - - - - - 

Inomhus 45 dB(A) - - - - - 

 

De allmänna råden togs i bruk den 1 januari 2005. Allmänna råd innebär att det är riktvärden och där med 

inget lagkrav. Dessa riktvärden kan anpassas vid behov och en bedömning om värdena ska ändras görs 

från fall till fall. Vid en period på högst två månader brukar 5 dB(A) högre värden tillåtas. Vid enstaka 

kortvarig händelse kan 10 dB(A) högre värden vara tillåtet. De begränsas då till dagtid och ska alltså inte 

förekomma efter 19.00 (Nilsson & Olsson, 2004).  

 

De flesta kommunerna väljer att tillämpa riktvärdena som Naturvårdsverket tagit fram. Ett fåtal 

kommuner har dock lokala föreskrifter med egna krav på tillåtna bullernivåer och arbetstider. Detta bör 

alltid kontrolleras innan bygget startar (Nilsson & Olsson, 2004).  

                                                      
5
 Ekvivalent ljudtrycksnivå (genomsnittlig ljudtrycksnivå under en specifik tidsperiod). 

6
 Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration 

eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. (Naturvårdsverket, 2014) 
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Trafik i anslutning till byggarbetsplatsen bl.a. transporter av material, ses som trafikbuller fram till dess 

att fordonet åker in på arbetsplatsen. Först när fordonet är inom byggarbetsplatsens gränser klassificeras 

den som en del av byggbullret (Nilsson & Olsson, 2004). 

 

Utöver Naturvårdsverkets riktlinjer förekommer även Miljöbalken (1998:808) vilket är en lag som genom 

sina bestämmelser vill bidra till en hållbar utveckling med en god och hälsosam miljö. Buller berörs i 

bland annat tredje avdelningen ” ärskilda bestämmelser om vissa verksamheter” under kapitel 9 

”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” (Sveriges Riksdag, 1998). 

 

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Definitioner 

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses  

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 

medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande 

eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. (Sveriges Riksdag, 1998) 

 

Konsekvenserna tas upp i sjätte avdelningen ”påföljder, kapitel  9 straffbestämmelser och förverkande”. 

Enligt § 1 kan både fängelse och böter tilldömas den som genom att ha varit oaktsam eller med uppsåt 

orsakat störningar i miljön genom bland annat buller. Vilken omfattning straffet får bedöms utifrån 

konsekvenserna av störningen. Fängelsestraff på över två år förekommer endast i samband med grovt 

miljöbrott. Grovt miljöbrott innefattar handlingar som kan leda till beständiga skador eller som kan 

medföra sådana skador. Handlingen ska ha genomförts trots medvetandet om de allvarliga riskerna 

handlingen medför. Straffet för ett sådant brott döms till mellan ett halvt- till sex år. Enligt kapitel 26 § 19 

finns bestämmelser som beskriver hur arbetet med egenkontroll bör utföras (Sveriges Riksdag, 1998). 

Egenkontrollen bör omfatta bland annat dokumentation av mätningar, åtgärder, och all information om 

erhållna klagomål (Åkerlöf, 1996, s. 66).  

 

Nationella miljömålen 

1999 beslutade riksdagen att 15 nationella miljökvalitetsmål skulle tas fram.  I målen beskrivs flera utsatta 

miljöer, hur de påverkas negativt i dagsläget och preciseringar för vad som kan göras för att ändra det. 

Målen handlar bland annat om frisk luft, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Under 2005 togs ett 

16:e mål fram som beskriver hur den biologiska mångfalden i Sverige ska kunna bevaras. I tre av de nu 
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mera 16 målen tas buller upp. I målet som handlar om “En god bebyggd miljö” beskrivs uppkomsten av 

buller som en risk då städer bebyggs och förtätning sker (Naturvårdsverket, 2012). 

 

”En förtätning av städerna minskar transportbehovet vilket ger klimatvinster, 

men förtätningen medför även en större risk för buller.” (Naturvårdsverket, 

2012) 

 

Även buller från vägar tas upp som ett problem. I målen “Hav i balans samt levande kust och skärgård” 

och “ torslagen fjällmiljö” tas buller upp som ett problem. Det handlar då framförallt om höga ljudnivåer 

från snöskotrar och motorbåtar (Naturvårdsverket, 2012). 

 

3.4.4 Hur sprids ljud? 

Ljud kan sprida sig på tre olika sätt; stomljud, reflekterande ljud och direkta ljud. De reflekterande och 

direkta ljuden kallas även luftljud (Johansson, 2002, s. 23). 

 

Stomljud uppstår exempelvis när en motor skapar vibrationer som överförs i en stomme. För att detta ska 

ske krävs det att motorn sitter fast- eller är tung och har en relativt stor kontaktyta med stommen. För att 

undvika problemet med stomljudsspridning krävs det att maskinen skiljs från stommen genom att placeras 

på ett material med hög absorptionsfaktor eller t.ex. placeras på fjädringar. En sådan lösning leder till att 

ljudet har svårare att fortplanta sig i stommen (Johansson, 2002, s. 127). Reflekterande ljud uppstår då 

ljudet från en bullerkälla träffar en yta där ljudet studsar och ändrar riktning (Träguiden, 2014). Direkta 

ljud är de ljud som avges och träffar en källa utan att först studsa mot en annan yta. Med ett ökat avstånd 

från källan minskar ljudet. En fördubbling av avståndet ger en minskad ljudnivå med 6 dB. Detta enligt 

formeln: 

 

        –                                        (1) 

 

där r är avstånd från ljudkälla till mottagare (Andersson J. , 1998).  Med i beräkningarna ska även 

frekvens på det störande ljudet beaktas. Ett ljuddämpande material absorberar en större del av de höga 

frekvenserna i en ljudvåg vilket leder till att spridningen av låga frekvenser är svårare att förhindra 

(Paroc, 2014). Även tätheten har betydelse för hur effektiv en bullerskärm är. Otätheter i konstruktionen 

och eventuella glipor mellan skärm och mark kan kraftigt reducera dess effektivitet och bör därför 

undvikas (Träguiden, 2014).  
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3.4.5 Moment i byggprocessen som genererar buller 

Det är framförallt arbetena med rivning och grundläggning som genererar de största bullerstörningarna. I 

synnerhet arbeten som sker på och under markplan. De moment som framförallt framkallar de högsta 

bullernivåerna vid anläggning är sprängning, rivning, pålning, spontning och att kapa/bila i betong vilket 

samtliga intervjuade bygg- och arbetschefer styrker. 

 

Rivning av befintliga byggnader kan utföras med grävmaskiner eller liknande för ändamålet speciellt 

framtagna maskiner. I många fall när mindre fel uppstår under byggprocessen och justeringar behöver 

göras i efterhand kan bilning
7
 med bilmaskin bli aktuellt. Det kan handla om att en gjutning gjorts 

felaktigt vilken behöver göras om, eller att ett rör ska monteras i efterhand. Maskiner som används drivs 

normalt på el och finns i fler olika modeller där vikter från några kilo upp till runt 20 kg förekommer. 

Ljudtrycksnivåerna på maskiner som används vid bilning varierar likaså från ca 80 dB(A) till de som 

avger över 100 dB(A) (CRAMO, 2014). 

 

Sprängning utförs normalt då befintlig berggrund behöver avlägsnas. Hål förborras där sprängämnet 

apteras före sprängning. När sprängningen sker uppstår sprickor som gasfyllds och gör att berget faller 

sönder. Att det faller sönder beror framförallt på att draghållfastheten är cirka tio gånger högre än 

tryckhållfastheten. Olika metoder av sprängning används då det till exempel finns krav på lägre ljudnivåer 

eller att omgivningarna inte klarar av vibrationerna som uppstår (Organisationen för 

bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter, 2014). 

 

Pålning utförs för att förstärka grunden till en konstruktion. Metoden går ut på att långa pålar av vanligen 

betong, trä eller stål slås ner i marken. Mängden pålar och det erforderliga djupet variera beroende på typ 

av grund och belastning som ska tas upp. Två olika metoder som förekommer då pålning utförs är 

“stödpålning” och “friktionspålning”. Vid stödpålning slås pålarna ner till berggrunden dit kraften 

överförs. Vid friktionspålning överförs kraften i jorden med hjälp av friktionskraft. Pålarna slås ner i 

marken med hjälp av en pålkran vilket leder till höga pulserande ljudvågor (Malmö Högskola, 2014 b). 

Ljudnivåer vid pålningsarbete befinner sig kring 90 dB(A)Leq vid slagning av stålpålar (Trafikverket, 

2010).  

 

                                                      
7 Metod för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial såsom tegel, betong och liknande. (Lindström, 

2014) 
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Spontning används som stöd då schaktning utförs för att inte väggarna i schakten ska rasa in på grund av 

högt aktivt jordtryck. Sponterna slås eller vibreras ner. Alternativt knackas de ner i förborrade hål. De 

olika metoderna används beroende på aktuell jordtyp, djup och andra förutsättningar som bullerkrav 

(Malmö Högskola, 2014 a). 

 

3.4.6 Motverka bullerstörningar från byggarbetsplatser 

Det mest effektiva sättet att minska buller är enligt Johansson (2002) att hindra ljudet redan vid källan 

som ger upphov till ljud. Det kan uppnås genom att använda tystare maskiner, förhindra stomljud eller 

genom avskärmningar i olika former. Enligt utförda intervjustudier på byggarbetsplatser kom vi fram till 

att stomljud är relativt svårt att förhindra. Tystare maskiner och avskärmningar är däremot effektiva 

metoder som används.  

 

På byggarbetsplatser används avskärmningar framförallt runt byggarbetsplatsen i form av avskärmande 

väggar. Funktionen hos väggen blir inte bara bulleravskiljande utan även ett skydd för att inte obehöriga 

ska kunna ta sig in på området. Det sistnämnda är framförallt det primära syftet visar intervjustudier med 

Johan Lindström (2014). 

 

Beroende på val av material i en avskiljande vägg får den också olika egenskaper, se kapitel 3.4.4. 

Används material som trä, metall, plexiglas eller liknande hårda material reflekteras ljudvågorna effektivt 

vilket kan leda till att ljudnivån ökar med 1-3 dB inne på byggarbetsplatsen (Träguiden, 2014). Olika 

material har olika isolerande och absorberande effekt. Den absorberande effekten handlar om hur stor del 

av energin i form av ljud som omvandlas till värme då den träffar ett material. Det uppstår på grund av 

friktion. Ett material med bra absorberande effekt är mineralull. En mineralullsskiva som är 50 mm tjock 

och har en densitet av 100kg/m
3
 kan minska det reflekterande ljudet med upp till 8 dB(A) (Träguiden, 

2014).  Motsatsen är betong som har mycket svårt att absorbera ljud. Den isolerande effekten är tvärt om 

bättre hos betong. Den tunga och täta konstruktionen gör det mycket svårt för ljudvågor att passera. Här 

är motsatsen material som mineralull vilket har en mindre tät uppbyggnad och där med isolerar ljudvågor 

mindre effektivt (Andersson J. , 1998). Figur 2 visar hur ett skikt med ett absorberande material reducerar 

det reflekterande ljudet. 
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Figur 2: Effekten av isolerande och absorberande material. 

 

Vid val av absorberande material är några viktiga egenskaper och förutsättningar dess effektivitet, 

kostnad och motståndskraft mot väder och vind visar intervjuer (Lindström, 2014). 

 

Placeringen av en bullerskärm är ofta avgörande för hur effektiv den blir. Den bör antingen placeras nära 

den ljudavgivande källan eller nära det som ska skyddas från bullerstörningar. Placeras den mitt emellan 

har ljudet större möjligheter att ta sig över skärmen (Träguiden, 2014). Även utformningen av skärmen 

kan göras mer eller mindre effektiv. Genom att forma den övre delen av skärmen med en lutning inåt 

visar forskning (Hammerglass, 2012) att spridningen av ljud effektivt minskas mot omgivningen. Figur 3 

och 4 visar hur ljudvågor breder ut sig då två olika typer av skärmvägg används. 

 

Figur 3: Enkel bullerskärm. 

 

 

Figur 4: Bullerskärm med överhäng 

 

Då en bullerskräm förstärks med ett absorberande material på insidan i kombination med en vinkling av 

skärmens överkant inåt kan skärmväggen således göras effektivare. Den här typen av konstruktioner går 

att köpa med montering av bland annat företaget Skandinaviska Områdesskydd. 
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Nedan jämförs fyra olika typer av bulleravskiljande väggkonstruktioner, att konstruera i egen regi 

kostnadsmässigt. I uträkningarna antas väggen behöva vara minst 3,5 meter hög och bestå av Plywood 

(12mm) samt reglar (45x120 s600). Väggen förutsätter att betongsuggor eller liknande fundament 

används för stabilitet. Kostnader för dessa beräknas inte då de går att återanvända. Samtliga priser är 

inklusive moms, hämtade från Beijer Byggmaterial (2014) och får ses som riktvärden utan på material 

exklusive arbetskostnader.  

 

Tabell 2: Kostnadskalkyl alternativ 1. 

 

Alternativ 1 

Enkel bullerskärm 

Material Åtgångstal 

(/lpm
8
 vägg) 

Enhet Enhetspris Kostnad  

(kr/lpm vägg) 

Reglar 

45x120 s600 

5,83 m 25,35 148 

Plywood 

12mm 

3,5 m2 75 263 

Total kostnad (kr/lpm vägg) 410 

 

Tabell 3: Kostnadskalkyl alternativ 2. 

 

Alternativ 2 

Bullerskärm med överhäng 600mm 

Material Åtgångstal 

(/lpm vägg) 

Enhet Enhetspris Kostnad  

(kr/lpm vägg) 

Reglar 

45x120 s600 

7,83 m 25,35 198 

Plywood 

12mm 

4,1 m2 75 308 

Total kostnad (kr/lpm vägg) 506 

 

  

                                                      
8 Löpmeter 
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Tabell 4: Kostnadskalkyl alternativ 3. 

 

Alternativ 3 

Bullerskärm med ljudabsorberande material 

Material Åtgångstal 

(/lpm vägg) 

Enhet Enhetspris Kostnad  

(kr/lpm vägg) 

Reglar 

45x120 s600 

5,83 m 25,35 148 

Plywood 

12mm 

3,5 m2 75 263 

Stenull 3,5 m2 27,7 97 

Total kostnad (kr/lpm vägg) 507 

 

Tabell 5: Kostnadskalkyl alternativ 4. 

 

Alternativ 4 

Bullerskärm med överhäng + ljudabsorberande material 

Material Åtgångstal 

(/lpm vägg) 

Enhet Enhetspris Kostnad  

(kr/lpm vägg) 

Reglar 

45x120 s600 

7,83 m 25,35 198 

Plywood 

12mm 

4,1 m2 75 308 

Stenull 4,1 m2 27,7 114 

Total kostnad (kr/lpm vägg) 620 

 

Beräkningarna visar att kostnad för alternativ 4 är drygt 50 % dyrare än alternativ 1. Kvarteret Orgelpipan 

6 har en omkrets av drygt 200 meter vilket skulle göra alternativ 4, 42 000 kr dyrare. Fördelas kostnaden 

över byggtiden på 27 månader ger det en månadskostnad av drygt 1500 kr. Sett till byggets beräknade 

totala kostnad är summan mycket liten. Genom att använda en välbyggd bullerskärm kan byggherren 

förutom sänkta bullernivåer mot omgivningen även vinna värdefulla ”goodwill-poäng” hos tredje man.  
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4. Resultat av intervjustudier 

I följande kapitel sammanfattas det transkriberade materialet från genomförda intervjuer och svaren från 

den kvantitativa enkätundersökningen. De intervjupersoner som tillhört samma kategori, till exempel 

representanter från kommuner har sammanfattats gemensamt under aktuell rubrik.  

 

4.1 Projektchef/arbetsledare 

Som en del i arbetet har intervjuer med projektchefer, arbetschefer och liknande tjänstemän i 

produktionen intervjuats. Syftet med det var att få svar på flera frågor rörande bullerstörningar ur 

entreprenörens synvinkel. I vilken grad prioriteras frågan, vilka åtgärder genomförs för att undvika 

störningar och vad skulle kunna göras annorlunda är några frågor som ställts. Samtliga intervjuade 

personer erhöll samma frågor där svaren sammanställts nedan.  

 

De intervjuade personerna är: 

 Jonas Jonasson - Produktionschef  

 Håkan Sandberg - Projektchef  

 Stefan Kärslund - Projektchef 

 Anton Holmér - Entreprenadingenjör 

 Johan Lindström - Projektchef 

 Ann Svensson - Produktionsledare  

 Gunnar Arwskog - Projektchef 

 Igor Juric - Blockchef  

 

I första frågan efterfrågades vilka arbetsmoment i produktionen som ger upphov till höga bullernivåer. 

Svaren i intervjuerna var relativt entydiga trots att byggarbetsplatserna där de intervjuade arbetar skiljer 

sig åt på fler sätt. Det är framförallt rivning och grundläggning där moment som sprängning, schaktning, 

pålning och spontning är vanliga aktiviteter med högre ljudnivåer. Ett stort problem som påpekas är dock 

stomljud som uppstår vid till exempel bilning vilket i princip inte går att förhindra.  

 

Syftet med fråga två var att ta reda på i vilken omfattning arbete för att motverka bullerstörningar i 

byggprocessen genomfördes redan i planeringsskedet. Hur prioriterad ansågs frågan rent generellt? Den 

här frågan fick olika svar. I några av fallen ansågs det viktigt till skillnad från i andra fall då det var en 

mindre prioriterad fråga. I andra fall påbörjades byggnation före projektering var helt färdigställd vilket 
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ledde till att bullerfrågan blev svår att hantera och i vissa fall blev lidande. De som ansåg att det var 

viktigt hade i regel krav från beställaren gällande specifika bullernivåer.  

 

Under byggprocessen har inga större åtgärder för att undvika höga bullernivåer genomförts. Vid ett fåtal 

tillfällen används alternativa arbetsmetoder. Det har då handlat om speciella förutsättningar som 

exempelvis att en normal sprängning inte kunnat genomföras på ett tillräckligt säkert sätt. Metoderna har i 

flera fall medfört lägre bullernivåer, vilket dock inte varit det primära syftet. En sak som ansågs viktig, 

vilket samtliga intervjuade påpekade var att tiderna då aktiviteter med hög ljudnivå alltid förekom mellan 

07.00 och 19.00 som Naturvårdsverket föreskriver (Naturvårdsverket, 2014). I Täby Centrum var 

förutsättningarna andra då arbetet skett i nära anslutning till butiker vilket gjort att andra tider 

förekommit.  

 

I en fråga undersöktes vilka aspekter som beaktades vid val av avskärmning runt byggarbetsplatserna. Det 

visade sig att ingen av de tillfrågade såg bullerskydd som det primära syftet. Det handlade framförallt om 

att spärra av arbetsplatsen och hindra obehöriga från att ta sig in. På endast en byggarbetsplats monterades 

bullerskydd mot en omgivning extra känslig för störningar. Kostnaden för att bygga ett mer effektivt 

bullerskydd sågs som ett problem. I de fall då beställaren efterfrågade ett bättre bullerskydd och kunde 

tänka sig att betala den extra kostnaden kunde entreprenören där emot tänka sig att effektivisera skydden.  

 

Bullermätningar som kontrollerade vilka ljudnivåer som uppnåtts har genomförts på olika sätt och med 

olika syften. I vissa fall utfördes det av beställaren, i andra fall genomfördes det enbart då klagomål 

uppkommit och ett par av de intervjuade ansåg att det var bra att ha mätningar för att kunna dementera
9
 

och motbevisa eventuella klagomål.  

 

När det gäller klagomål som inkommit på grund av bullerstörningar uppger alla de tillfrågade att det i 

första hand är beställaren som tagit emot klagomålen. I många fall har beställaren haft ett 

jourtelefonnummer dit tredje man haft möjlighet att höra av sig. Det har sedan varit beställarens uppgift 

att ta kontakt med entreprenören vid behov. Alla tillfrågade har haft mer eller mindre problem med 

klagomål. I flera fall har klagomålen bemötts med en öppen diskussion mellan byggentreprenör och tredje 

man. Byggentreprenören har där försökt vara lyhörd och ta åt sig av tredje mans synpunkter. Samtidigt 

har byggentreprenören varit tydlig med att vissa byggaktiviteter kommer att generera mer buller vilket är 

                                                      
9
 Offentligt förklara att något är osant (Nationalencyklopedin, 2014 a). 
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oundvikligt. Två av de intervjuade berättade att de lämnat ut sitt personliga mobilnummer till tredje man. 

De ansåg att detta var ett bra sätt att hålla en god dialog mellan parterna. 

 

En senare fråga i intervjuerna syftade till att undersöka hur de tillfrågade resonerade beträffande vilka 

tider bullriga aktiviteter har kunnat genomföras. Här var målet att se om hänsyn togs till tredje man 

genom att försöka förpassa mer bullriga aktiviteter till lite senare på förmiddagen istället för direkt vid 

produktionsstart klockan 07.00. En tillfrågad ansåg att dagen börjar klockan 07.00 och då kan även 

bullriga aktiviteter utföras. Några menade att de försöker förlägga aktiviteter som bullrar mer efter 

klockan 08.00 – 09.00 i stället. I den här frågan svarade de tillfrågade lite olika och det beror troligen på 

att de olika byggarbetsplatserna där de jobbar har olika förutsättningar. I Täby Centrum har arbetet till 

exempel utförts till större delen under nattetid för att driften av centrumet ska kunna upprätthållas utan 

störningar. Generellt har de flesta svarat att det är svårt att välja tider då högljudda aktiviteter genomförs. 

Det skulle vara mycket kostsamt och i många fall inte genomförbart. 

 

Då det gäller erfarenhetsåterföring av bullereffektiva lösningar som upptäckts under arbetets gång fick vi 

ganska lika svar från samtliga tillfrågade. Det har inte gjorts några systematiska dokumenteringar av 

lösningar i några fall, men flertalet påtalar dock att det skulle vara bra att göra. Vid några intervjutillfällen 

framgår det att det ofta handlar om att rådfråga kollegor om bra lösningar och att använda den egna 

erfarenheten.  

 

En viktig fråga som ställdes under intervjuerna handlade om hur information om kommande 

bullerstörningar distribuerades till tredje man. Även i den här frågan var samtliga mer eller mindre 

överens. Det har i de flesta fall utförts skriftligen via brev där kommande aktiviteter beskrivs till form och 

omfattning. Breven har skickats ut regelbundet med en vecka till en månads mellanrum, och har  i de 

flesta fall skickats till beställaren som vidarebefordrat breven till berörda parter. En av projektcheferna 

uppgav att det anordnats ett möte vid byggstart där tredje man bjudits in och fått se en legomodell av 

bygget. Vid mötet har byggets genomförande och omfattning beskrivits noggrant. Här var projektchefen 

även extra tydlig med att poängtera att det kommer låta mycket under byggprocessen. Detta för att inte ge 

tredje man orealistiska förväntningar om hur bygget kommer att genomföras. Vid ett annat bygge 

berättade den ansvarige att direkt kontakt med tredje man gällande kommande störningar inte skulle 

förekomma, utan all information skulle istället gå via beställaren, detta enligt kontraktet. Samtliga 

tillfrågade var noga med att poängtera att just informationen till tredje man rörande kommande 

bullerstörningar var en av de viktigaste delarna då det gäller bullerstörningar.   
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Som en avslutande del av intervjuerna efterfrågades om det gjordes några aktiva val vid inköp av 

maskiner och material med tanke på vilka bullernivåer de ger upphov till. Samtliga intervjuade berättade 

att de inte har egna maskiner, de tillhandahålls av underentreprenörerna. De förutsätts vara relativt nya 

och därmed bra ur bullersynpunkt. I fler entreprenader används prefabelement
10

 vilket i många fall 

indirekt leder till lägre ljudnivåer vid byggnation. Det är dock mycket sällan prefab valts på grund av den 

eventuellt tystare byggmetoden utan det är ofta en tids- och kostnadsfråga.  

 

4.2 Miljöansvarig på STRABAG Projektutveckling AB 

Wen Lu ansvarar för miljöfrågor inom flera projekt på STRABAG Projektutveckling AB. Vid de objekt 

som ska miljöklassas är arbetet mer omfattande. Uppgifterna varierar och handlar bland annat om att göra 

miljöronder på byggarbetsplatserna för att säkerställa att miljömålen följs samt att finnas som 

kontaktperson då frågor rörande miljö kommer upp.  

 

Därefter berättar Wen Lu att planeringen av buller tas upp då APD-planen
11

 upprättas i 

projekteringsstadiet. Då den tas fram analyseras områden som eventuellt kan behöva förstärkas med extra 

skydd. I vissa fall har en underentreprenör utfört rivning eller annat förarbete på platsen och då kan det 

förekomma att de även byggt bullerskärmar. Vid andra tillfällen kan beställaren tillhandahålla 

bullerskärmar enligt slutet avtal.  

 

Vid frågan om det sker något konkret arbete för att undvika bullerstörningar vid byggnation svarar Wen 

Lu att det görs indirekt då prefab-lösningar används. Det resulterar i att mindre arbete behöver utföras på 

plats. Vi frågar även om mätningar av ljudtrycksnivåer utförs vid byggarbetsplatser, där Wen Lu svarar 

att “Jo det gör man”. Det är en arbetsmiljöfråga och det ska finnas data med ljudtrycksnivåer. I vissa fall 

är det beställarens uppgift då kommunen kan ställa det som krav. 

 

Klagomål från tredje man går direkt till beställaren Jernhusen vid Orgelpipan 6. Om det behövs kontaktar 

Jernhusen i sin tur STRABAG Projektutveckling AB.  

 

När det gäller erfarenhetsåterföring av bullerstörningar har STRABAG Projektutveckling AB inte kommit 

speciellt långt ännu. Det beror framförallt på att företaget är nystartat och inte helt byggt färdigt något 

                                                      
10

 Prefabricerade (byggdelar) 

11
 Arbetsplatsdisposition (planritning över byggarbetsplats) 
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projekt ännu. Det ska dock tilläggas att bullerfrågorna diskuteras på produktionsmötena och att dagbok 

ska föras samt dokumentering av bullriga arbeten ska ske regelbundet.  

 

När det gäller kommande störningar annonseras de på skyltar utanför byggarbetsplatsen för att 

allmänheten ska kunna ta del av informationen. 

 

Det STRABAG Projektutveckling AB kan göra bättre är enligt Wen Lu framförallt att effektivisera 

arbetet med bullerskärmar runt byggarbetsplatsen. De kan täcka mer och vara bättre. Även val av 

maskiner är viktigt då det direkt kan minska bullernivåerna om de avger lägre ljudnivåer. Det är en viktig 

aspekt att ta upp vid inköp. 

 

4.3 Länsstyrelsen 

Intervju genomförd med handläggare på Länsstyrelsen 28 april 2014 

Länsstyrelsen har en mer övergripande roll än kommunerna. Deras arbete går bland annat ut på att 

granska framtagna kontrollprogram
12

 inför byggstart, framför allt för lite större byggen. Ett exempel är 

Norra Djurgårdsstaden där det finns ett kontrollprogram vilket tar upp kommande bullerpåverkan. I 

programmet står det vilka aktiviteter som kan tänkas generera buller och om några riktvärden kan komma 

att överträdas. Vid uppstådda problem med buller under byggtiden är det kommunen som mottar 

klagomål. De följer då Miljöbalken där bland annat konsekvenser vid bullerstörningar beskrivs.  

 

Länsstyrelsen får en del samtal från boende och även från byggherrar som bedriver byggen och har 

frågor. Myndigheten kan även göra kontroller på byggarbetsplatser. Det sker dock bara om det har 

inkommit fler klagomål och om det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i fallet. Vem som blir 

tillsynsmyndighet regleras i Miljöbalken. 

 

Generellt är det lättare för Länsstyrelsen att agera vid bullerstörningar än för kommunerna då deras 

projekt sträcker sig under en längre tid. Efterföljs inte bullernivåerna kan det bli tal om straffavgift. För 

kommunerna är det svårare att få genom ett föreläggande enligt Miljöbalken då bullerstörningarna oftast 

inte pågår under längre perioder än 2-6 månader. Den juridiska processen är lång och drar ofta ut på tiden 

vilket gör att det sällan kommer till avslut vid anmälningar. 

 

Som privatperson utsatt för buller hänvisar Länsstyrelsen till att kontakt i första hand ska tas med 

                                                      
12

 Verksamhetsutövaren beskriver hur utsläpp (bland annat buller) ska hanteras. (Lindqvist, 2014) 
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byggherren. Det är det första att göra innan annan myndighet kontaktas. Rådet till byggföretagen är att 

alltid gå ut med bra information om när det kommer förekomma bullriga aktiviteter och hur länge det 

kommer ske. Vid förändringar är det viktigt att informera om det. Skriva vad, varför och vad som 

kommer hända framöver. Det är en enkel åtgärd för ökad förståelse. 

 

4.4 Kommunerna Täby, Tyresö och Stockholm 

Som en del av arbetet intervjuades personer från de berörda kommunerna, Täby, Tyresö och Stockholm. 

Tyresö kommun har en lite annorlunda uppbyggnad av organisationen och samarbetar med kommunerna 

Haninge och Nynäshamn. På grund av detta intervjuades två personer från Tyresö kommun. 

Intervjuernas syfte var att undersöka kommunernas uppgifter och ställningstagande angående buller 

specifikt från byggarbetsplatser.  

 

Sättet att arbeta med buller skiljer sig lite inom de olika kommunerna. I Täby kommun börjar arbetet 

redan vid detaljplanen och planeringen av byggnationen. Under byggtiden har sedan kommunens 

miljökontor ansvar för tillsynen och kan stoppa verksamheten om det skulle behövas. 

 

I Tyresö tar en miljöinspektörer emot klagomål via telefonservice. Miljöinspektören försöker sedan reda 

ut frågor som: Vem är det som bullrar? Var bullrar det? Vad är det som bullrar? Vem/vilka är det som 

störs? Och om det går att ta fram en adress till de som bullrar? Utifrån detta lämnas uppgifterna vidare till 

en avdelningschef som i sin tur lämnar uppgifterna till en lämplig person. Ärendet hamnar då oftast på 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) där personalen arbetar med tillsyn utifrån 

miljöbalken. Två möjliga åtgärder är att vid enstaka fall kontrollmäta. Oftast skickas dock skrivelser ut till 

den som ansvarar för byggarbetsplatsen med en påminnelse om vilka riktvärden som bör hållas. Det är 

även SMOHF som tar emot planremisser.   

 

Gemensamt för Tyresö och Stockholm är att arbetet har delats upp i olika enheter. Dessa två kommuner 

använder sig även av remisser. I Stockholm sköts remisser av hälsoskyddsavdelningen, medan 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplaner, bygghandlingar och bygglov.  

 

Anmärkningsvärt och gemensamt för alla kommuner var att mätningar och annat arbete med buller endast 

genomfördes vid klagomål. Det var speciellt tydligt i intervjun med Tyresö kommun. 

Kommunerna ansåg också att byggföretagen kunde bli bättre på att hålla tider. 
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Sista frågan i intervjun löd ”Har bullerstörningar blivit ett större eller mindre problem (eller en viktigare 

punkt att ta upp) senaste åren?” Även på denna fråga svarade alla tre kommunerna relativt lika och den 

generella åsikten var att buller inte blivit ett större problem. Där emot är människor idag mer medvetna 

om hälsorisker som buller medför och frågorna prioriteras högre av myndigheterna.  

 

4.5 Naturvårdsverket 

Telefonintervju med Moa Ek, handläggare på Naturvårdsverket, 17 april 2014. 

Naturvårdsverkets roll och uppgift när det gäller buller från byggverksamhet handlar i stort om att vara 

den tillsynsvägledande myndigheten då det gäller Miljöbalken. De ger ut föreskrifter och allmänna råd 

inom ett flertal områden kopplat till miljö, däribland NFS 2004:15 som behandlar allmänna råd om buller 

från byggarbetsplatser. Alla medborgare kan kontakta Naturvårdsverket för råd och frågor. Det händer att 

byggföretag tar kontakt med Naturvårdsverket, som ofta hänvisar till Tillsynsmyndigheten, som gör 

utlåtanden och bedömningar. Vid en del större prövningar kan Naturvårdsverket delta och driva frågor. 

 

På frågan om hur de allmänna råden tagits fram förklarar Moa Ek att de liknar industribullerråden. De är 

dock mer generösa på grund av att buller från byggarbetsplatser normalt sker under en begränsad tid. För 

vissa mer störningsframkallande aktiviteter som pålning och spontning finns särskilda instruktioner då 

även dessa sker under en begränsad tid och ofta genererar höga bullervärden.  

 

Vidare efterfrågades hur Naturvårdsverket tycker byggföretagen ska agera och arbeta med 

bullerproblematiken för minsta möjliga påverkan på tredje man. Som svar berättar Moa Ek om vikten av 

att byggföretagen har en god egenkontroll enligt hänsynsreglerna i Miljöbalken. De ska känna till risker 

som kan förekomma i samband med byggnationer samt vad de kan ha för konsekvenser. Företagen ska 

veta vilka åtgärder som behöver vidtas och se till att dessa utförs. De ska vara noga med att ta fram rutiner 

för verksamheten och gärna även inkludera rutiner för hur klagomål ska hanteras. Likaså är det viktigt att 

kommunicera med underentreprenörer för att klargöra vilka bullernivåer som inte ska överskridas.   

Det är bra om mätningar görs för att ha kontroll på vilka nivåer som uppnås. Om det görs beror lite på 

byggets lokalisering och omfattning. I vissa fall går Tillsynsmyndigheten in och kräver vissa kontroller.  

Mätningar kan dels ske med ljudnivåmätare och även beräkningsmässigt då ljudet studsar mot 

reflekterande ytor vilket kan leda till att det blir lättare och mer realistiska resultat med beräkningar. Ofta 

används även datablad från maskiner där det specificeras vilka ljudnivåer maskinerna avger. 
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4.6 Erfaren miljöinspektör 

Intervju utförd 24 april 2014 via mailkonversation med Mats Hedin, pensionerad miljöinspektör i Nacka 

kommun. 

Mats Hedins arbetsuppgifter handlade framförallt om att bevaka bullerfrågor och att utöva tillsyn i 

bullerärenden, bullerstörande aktiviteter samt vid klagomål.  

 

Det är kommunens miljökontor som har i uppgift att utöva tillsyn enligt Miljöbalken och bland annat 

förebygga och motverka störande buller, såväl inomhus som utomhus. 

 

Arbetet med tillsyn handlar framförallt om att besöka byggarbetsplatser. Det sker dock inte regelbundet 

utan framförallt då klagomål har framförts från närliggande bostäder eller kontor. Kommunen ser till att 

Naturvårdsverkets riktvärden inte överskrids.  

 

Mats berättar att vid klagomål på buller från byggarbetsplatser utförs som regel kontroller av ljudnivåer. 

Undantag görs om det är uppenbart att klagomålet saknar grund (en bedömning görs av handläggarna på 

miljökontoret). Tidigare var det vanligt att kommunen själv gjorde mätningar, men det har förändrats på 

senare tid. Det är nu vanligt att en opartisk bullerkonsult anlitas för att utföra mätningar och utredningar. 

Kostnaden får vanligen den som orsakat buller stå för. 

 

Statistik rörande bullerstörningar görs inte i något separat system, men eftersom alla ärenden ska 

registreras i kommunens datoriserade ärendehanteringssystem, kan statistik vid behov tas fram i olika 

avseenden. 

 

På frågan om det finns någonting Mats tycker byggföretagen kan förbättra då det gäller arbetet med 

bullerstörningar tar han upp informationsflödet. Det är viktigt att informera närboende om vad som 

händer och där brister ofta företagen. Det är framförallt ett problem hos mindre företag eller då fler 

entreprenörer är inblandade. Det händer då ofta att ansvarsförhållandena är oklara.  

 

De arbetsmoment som framförallt anses störande är kraftiga slagljud, t ex från pålning eller ljud med 

inslag av höga toner som till exempel ljud från sågklingor vid kapning. Dessa uppfattas vanligen som 

mest störande. Används kompressorer och byggplatsen ligger mycket nära intilliggande bebyggelse kan 

miljökontoret föreskriva att endast ljudisolerade kompressorer får användas. Det är exempel på en metod 

att få ner bullernivåerna. 
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Det som framförallt förbättrats under senare år är maskinerna, som utformats på bättre sätt vilket bidragit 

till att de blivit tystare. Det som däremot försämrar arbetet och ökar störningarna är den vanligt 

förekommande tidspressen. Det leder ofta till arbetstider på kvällar och helger. Det är mycket vanligt att 

klagomålen handlar om just bullriga aktiviteter som utförs utanför vanlig kontorstid. 

 

4.7 Hotell Terminus 

Hotell Terminus ligger vid korsningen Vasagatan och Klara Vattugränd vilket är kvarteret precis bredvid 

Orgelpipan 6. Ansvariga för hotellet upplever att det inledande skedet i bygget av Orgelpipan 6 har varit 

mycket störande. Dialogen med byggföretaget kunde vara bättre och det upplevs inte som att tiderna då 

byggverksamhet får förekomma alltid har hållits. Eventuellt kan det ha bidragit till lägre beläggning på 

hotellet. Gäster har även framfört synpunkter på grund av bullerstörningar från byggarbetsplatsen till 

personalen. Det har framförallt handlat om för tidigt uppvaknande på grund av att byggmaskiner startats 

tidigt på morgonen. 

 

På frågan “Vad är viktigast för er på hotellet?” var svaret att tiderna då buller får förekomma hålls. 

Alternativ som kompensation och bra kommunikation med byggföretag ansågs mindre viktigt i 

sammanhanget. Tidiga leveranser av varor är ett stort störningsmoment. Det är en aktivitet som genererar 

buller och som förslagsvis skulle kunna ske något senare om möjlighet fanns. Som avslutande fråga 

undrade vi hur de skulle ställa sig till en lösning där en högre bullerskärm skulle användas runt 

byggarbetsplatsen. En sådan lösning skulle kunna ge hotellrummen på lägre våningar sämre utsikt från 

fönster, men samtidigt minska bullerpåverkan. Här får vi svaret att det är nödvändigt med högre skydd.   

 

4.8 Tredje man 

Åsikter och information från tredje man samlades in med hjälp av en enkätundersökning. Två upplagor av 

enkäten lämnades ut. Den första upplagan lämnades ut till verksamheter i nära anknytning till Täby 

centrum, Tyresö View och Orgelpipan 6 via personlig kontakt och en digital version via mejl. Den andra 

upplagan skiljde sig med några frågor och delades ut till de boende i och runt omkring Tyresö View. På 

grund av låg svarsfrekvens och kommentarer i svaren kan vi dra slutsatsen att denna studie inte tillför 

undersökningen något. De boende som flyttat in i Tyresö View innan bygget färdigställts antas därför inte 

ha störts av buller i större omfattning under den korta tid de bott i byggnaden. I detta kapitel har vi 

fokuserat på att sammanställa svaren från den första upplagan av enkäten. 
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Enkäten öppnades fredagen den 11 april 2014 och stängdes fredagen den 2 maj 2014. Under den perioden 

valde 26 personer att delta i undersökningen. Enkäten riktade sig till verksamheter främst för att det var 

svårt att få kontakt med de boende i områdena, men verksamheterna var även till antalet fler och ansågs 

vara en bra målgrupp. En befarad risk då enkäten mejlades var att endast negativt påverkade personer 

skulle ta sig tid att svara. Detta skulle kunna göra resultatet en aning missvisande. Både positiva och 

negativa åsikter visar dock på en bred spridning bland de tillfrågade. 

 

Enkätens reliabilitet och validitet anses vara god då frågorna är neutrala och inte antyder att något 

svarsalternativ skulle vara bättre än ett annat. I de frågor där de angivna svarsalternativen befarades vara 

otillräckliga kompletterades svarsalternativen med ett ”övrigt” alternativ. I det alternativet kunde den 

tillfrågade själv ange ett svar som de ansåg mer korrekt. Detta gjorde att svaren i högre grad visade på de 

tillfrågades verkliga åsikter och gav enkätundersökningen en högre tillförlitlighet. Målet enligt förstudien 

var att erhålla 20 svar på enkätundersökningen. Då vi fått 26 svar anses det styrka validiteten ytterligare. 

 

Nedan redovisas frågorna i kategorier med en kort slutsats om vad svaren har för betydelse för 

undersökningen och resultatet. I analyskapitlet sammanställs de viktigaste delarna och jämförs med övrig 

empiri
13

. 

 

4.8.1 Målgrupp 

De två första frågorna i enkäten var enkla frågor om ålder och kön, detta för att personen som svarade på 

enkäten skulle känna att den tillfrågade kunde genomföra enkäten (Andersson B.-E. , 1994, s. 145). 

Svaren visar att enkäten besvarats av en jämnt fördelad grupp av män och kvinnor i alla åldrar, med 

undantag för personer som är 70 år eller äldre. Det kan bero på att undersökningen gått ut till 

verksamheter och pensionsåldern normalt är vid 65 års ålder. 

  

                                                      
13

 Erfarenhet (Nationalencyklopedin, 2014 b), i detta fall erhållen genom intervju och 

enkätundersökningar.  
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Figur 5: Åldersfödelning. 

 

Figur 6: Fördelning mellan män och kvinnor. 

 

4.8.2 Informationsvägar 

Fråga: Vilket tillvägagångssätt tycker du är bäst att lämna ut information till allmänheten om 

kommande bullerstörningar? 

 

Med denna fråga ville vi kartlägga hur personer vill bli informerade om kommande bullerstörningar. Av 

resultatet kan vi klart och tydligt se att majoriteten ville bli kontaktade via mejl eller personlig kontakt 

medan ett fåtal ville få informationen via allmänna anslag eller brev. Det finns dock problem med de två 

populäraste alternativen. Mejladresser till boende i området kan vara svår att erhålla och om någon från 

arbetsplatsen skulle knacka dörr och informerar alla personligen skulle det bli en mycket tidskrävande och 

kostsam process för byggföretaget.  

 

Några tillfrågade upplevde att frågan var svår att förstå. Vid personliga kontakter kunde innebörden av 

frågan förklaras vilket inte gick hos de som fick den via mejl. 

 

 

Figur 7: Informationsvägar. Hur vill Tredje man bli informerade om bullertörningar? 
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4.8.3 Tillräcklig information 

Fråga: Tycker du att informationen rörande kommande bullerstörningar varit tillräcklig? 

 

Denna fråga formulerades för att se i vilken utsträckning de berörda upplever att de fått tillräcklig 

information om kommande bullerstörningar. Majoriteten på 58 % svarade här ”ja” vilket är positivt. Dock 

anser vi att minoriteten 42 % som inte ansåg att de fått tillräcklig information är en för hög procentsats. 

Detta visar på att frågeställning är viktig och att bättre lösningar bör arbetas fram för att öka förståelse och 

acceptans för byggarbetsplatser i samhället.  

 

 

Figur 8: Andel som anser sig ha fått tillräcklig information om kommande bullerstörningar.  
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4.8.4 Byggarbetsplatsens geografiska placering 

Fråga: Känns det mer okej med byggbuller i miljöer som är naturligt mer bullriga? 

 

Med den här frågan var syftet att undersöka om den geografiska placeringen av en byggarbetsplats har 

betydelse för acceptansen av bullerstörningar. Frågan grundades på teorin (Naturvårdsverket, 2007, s. 9) 

att människor i miljöer som normalt sett är mer bullriga, till exempel vid bygget av Orgelpipan 6 som är 

omgiven av två mycket trafikerade vägar och normalt sett är ett bullrigt område, accepterar högre 

bullernivåer än om samma bullernivåer förekommit i samband med en byggnation i ett lugnare område. 

Detta skulle då kunna medföra att byggarbetsplatser på exempelvis landsbygden eller i förorten behöver 

arbeta mer effektivt med bullerfrågan eftersom deras bullernivåer uppmärksammas i en större 

utsträckning.  

 

 

 

Figur 9: Andel som anser att buller i lugnare miljöer stör mer. 

 

4.8.5 Störningsmoment 

Fråga: I vilken grad upplever du att följande moment kopplade till byggarbetsplatsen stör dig? 

 

Denna fråga var uppbyggd på ett sätt som gjorde att personen som svarade på enkäten fick gradera olika 

störningar i samband med byggnation på en 5-gradig skala. Första graden motsvarade ”Jag störs inte alls” 

och femte graden ”Jag störs mycket!”. Tredje graden motsvarar således en neutral åsikt och tvingade inte 

den tillfrågade att göra ett aktivt val. Fyra störningsmoment togs upp vilka var buller, trafikhinder, dålig 

luft och tråkigt utseende.  
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Utifrån resultatet noterades en tydlig topp för buller. 13 av 26 personer, alltså 50 % graderade buller som 

en 5:a vilket betydde att de störs mycket av höga bullernivåer. Svaren visade även att de andra 

störningsmomenten toppades i 5:e graden men inte med en lika hög procentandel som buller. De andra 

alternativen hade dessutom ett lägre medelvärde vilket pekar på att buller är det största problemet. Det 

styrker påståendet att det är viktigt för byggföretagen att arbeta mer med det.  

Vid granskningen av resultatet noterades även ett en person valt att inte gradera tråkigt utseende.  

 

Figur 10: Upplevd störning i samband med byggnation. 

 

4.8.6 Påverkan av buller 

Fråga: Hur påverkar buller från byggarbetsplatsen dig?  

 

Den här frågan var uppbyggd på samma sätt som föregående fråga. Skillnaden var hur skalan graderades. 

Denna gång graderades skalan från ”Jag instämmer inte alls” till ”Jag instämmer helt” och alternativ tre 

var likt föregående fråga ett neutralt svarsalternativ. Den tillfrågade tvingades därmed inte ta ställning i 

frågan. Syftet med frågan var att belysa hur människor upplevde att de påverkades av höga bullernivåer 

vid byggnation. Hälsoeffekter som togs upp var trötthet, uppmärksamhet, stress och sömn som är mest 

påtagligt (Eriksson, Nilsson, & Pershagen, 2013).  

 

Vid tre av de fyra påståendena valde flest tillfrågade alternativet ”Jag instämmer helt” medan det fjärde 

påståendet ”Jag sover dåligt” fick det motsatta utfallet. 14 av 26 personer, alltså 54 % instämmer inte alls 

på att de sover dåligt på grund av buller. Detta kan bero på att endast verksamheter deltog i 

undersökningen och att de är på arbetsplatsen när de störs. För resterande påståenden var det 46 % som 

3 3 
4 

3 

13 

6 

4 

2 

5 

9 

3 

7 

2 

6 

8 

4 

2 

6 6 
7 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5

Buller
(medelvärde 3,8)

Trafikhinder
(medelvärde 3,3)

Dålig luft
(medelvärde 3,3)

Tråkigt utseende
(medelvärde 3,3)



- 35 - 

 

ansåg att de blev trötta av bullret från arbetsplatsen och 35 % ansåg att de blev mindre uppmärksamma 

och stressade. Utfallet hade med största sannolikhet sett annorlunda ut om enkäten besvarats av boende i 

området.  

 

 

Figur 11: Påverkan av bullerstörningar. 

 

4.8.7 Synpunkter 

Fråga: Har du lämnat synpunkter på grund av bullerstörningar? 

 

Med denna fråga var syftet att utifrån hur många som upplever att de störs faktiskt gör någonting för att 

det ska bli bättre. Av de 50 % som uppgav att de stördes mycket av buller i kapitel 4.8.5 var det 38 % som 

lämnat klagomål. Det betyder att 38 % av de 13 personer som störts mycket har lämnat synpunkter, vilket 

är en hög siffra. Kommentarer i enkäten tyder på att de 3 personerna som inte lämnat synpunkter inte 

vetat hur det skulle göras.  

  

 

Figur 12: Andel som lämnat synpunkter på grund av bullerstörningar. 
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Följdfråga 1: Till vem har du lämnat synpunkter? 

Detta är den första av två följdfrågor som syftar till att ta reda på till vem synpunkter rörande 

bullerstörningar lämnats. Ett kriterium för frågan var att den tillfrågade skulle ha svarat ”Ja” på 

föregående fråga. Trots att instruktionerna var tydliga visade svaret att fyra personer missförstått detta och 

besvarat frågan trotts att de tidigare uppgett att de inte lämnat några synpunkter. Detta gör det svårt att 

analysera frågan och att dra några sanningsenliga slutsatser utifrån resultatet. I frågan fanns även 

alternativet ”Annat” där den tillfrågade kunde fylla i sitt eget alternativ. I denna ruta kompletterade två 

personer med svaren: kommunen och vakten.  

 

 

Figur 13: Anmälningar om bullerstörningar har gjorts till. 

 

Följdfråga 2: Hur har synpunkterna följts upp? 

Det här var en öppenfråga där den tillfrågade själv fick skriva sitt svar och inte hade några alternativ att 

välja mellan. Frågan var öppen för att tillåta alla möjliga alternativ. Även här skulle den tillfrågade ha 

lämnat synpunkter om bullerstörningar för att behöva svara på frågan. Personerna som genomförde 

enkäten och valde att svara på denna fråga svarade enligt nedan:  

 

 Vakten i köpcentret följer upp vilket leder till att det alltid blir tyst.  

 Ständiga diskussioner. 

 Dåligt, ingen lyhördhet från ansvariga för bygget… 

 Nonchalans från byggföretaget  

 Mycket bra  

 Acceptabelt men med dålig respons av entreprenören/byggherren  

 

Utifrån resultatet kan vi se att uppfattningen av hur klagomålen behandlats har varierat. Tre personer 

upplevde dålig respons medan de tre övriga angav att de var nöjda.  
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4.8.8 Tider 

Fråga: Vilken tid mellan 07.00 - 22.00 känner du att det är okej med lite högre bullernivåer? 

 

Frågan följdes upp med den förklarande texten ”Kryssa för de 3 timmarna som du tycker är mest 

relevant”.  Vi valde att begränsa svaren till tre alternativ för att tvinga den tillfrågade att prioritera 

alternativen. Målet var att se om det fanns någon eller några tydliga toppar under dagen då byggföretag 

kan förlägga mer högljudda arbeten. 

 

Av resultatet att döma är den högsta toppen i kolumnen för alternativet 7.00 - 7.59. 54 % av de tillfrågade 

valde det alternativet. Vi förväntade oss inte detta resultat men drar slutsatsen att det beror på att 

målgruppen utgörs av verksamheter. En stor del av de verksamheter som deltog i undersökningen är 

verksamma i Täby centrum med öppettider 10.00 - 20.00 på vardagar. De vill antagligen att buller 

förekommer före och efter öppettiderna, vilket kan ha bidragit till resultatet. 

 

 

Figur 14: Tider då buller är mer accepterat. 

 

Fråga: Vilken tid på dygnet känner du att det är mindre okej med höga bullernivåer? 

 

Även i denna fråga fick de tillfrågade instruktioner om att endast kryssa för de tre alternativ som enligt 

den egna åsikten var mest relevant. Den här frågan var med av samma anledning som föregående men 

med det motsatta syftet, att belysa vilka tidpunkter som buller i möjligaste mån bör begränsas till ett 

minimum.  

14 

8 

10 

5 
6 

3 

6 
5 

2 2 

7 
8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16



- 38 - 

 

 

Alternativet 08.00 - 08.59 var det populäraste alternativet och valdes av 46 %. Att detta alternativ ligger 

mellan de två populäraste alternativen från föregående fråga gör att det blir motsägande uppgifter och det 

blir svårt att dra någon konkret slutsats. Den här och föregående fråga borde ha sammanställts till en fråga 

då de är varandras motsatser och i och med det blev svårtolkade. 

 

 

Figur 15: Tider då bullerstörningar är mindre accepterat. 

 

4.8.9 Öppen slutfråga 

Fråga: På vilket sätt har du påverkats av bullerstörningar? 

 

Det här var enkätens avslutande fråga som vi valde att ge ett öppet svarsalternativ. Det gjordes för att 

kunna ta del av övriga tankar och synpunkter då det gäller bullerstörningar från byggarbetsplatser. Den 

här frågan skulle även förtydliga att tidigare lämnade svar i kapitel 4.8.6 var tillförlitliga.   

 

Sju av de mest relevanta svaren: 

 Stress, mindre kunder och dålig miljö. 

 Hög ljudnivå på allt, vilket leder till dåligt humör. 

 Jag känner mig spänd i axlar, kan få huvudvärk och blir också lätt irriterad. 

 Extremt obehagligt och koncentrationsstörande  

 Jag samtalar med patienter 75+ år där många har svårt att uppfatta vad man säger i en bullrig 

miljö.  
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 Jag arbetar i Bollmoradalens kyrka och vi har haft ett bra samråd med STRABAG 

Projektutveckling AB och kom överens om att de inte skulle spränga under våra begravningstider 

(max 2 tillfällen per vecka á 45 minuter). Det respekterades och resten av bygget kände vi oss inte 

speciellt störda av.  

 Dålig arbetsmiljö, ökad stressnivå, koncentrationssvårigheter, ljudkänslighet  

 

Utöver de effekter som vi i tidigare fråga tagit upp kan vi här se att buller för många även påverkar 

humöret och gör det svårare att kommunicera. Ett fåtal av svaren antyder även att höga bullernivåer inte 

bara påverkar dem personligen utan även verksamheten, då genom dålig miljö och färre kunder.   
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5. Analys och diskussion  

I den här delen av rapporten analyseras och diskuteras de delar som visat sig vara viktigast och 

utmärkande i frågan om bullerstörningar. Genom att ha genomfört många intervjuer har vi kunnat 

åstadkomma en hög reliabilitet i arbetet och dess slutsats. Eftersom de byggarbetsplatser som studerats 

skiljer sig åt på många olika sätt har vi kunnat bilda oss en bred uppfattning av hur bullerfrågan hanteras i 

största allmänhet.  

 

Människor är olika känsliga för buller och påverkas därför olika. Buller från byggarbetsplatser är normalt 

inte tillräckligt högt eller långvarigt för att ge tredje man permanenta hörselskador. I många fall kan det 

dock orsaka störningar i form av trötthet, koncentrationssvårigheter och stress, som i sin tur kan leda till 

försämrad prestationsförmåga och ökad irritation. Buller och sömn är ingen bra kombination då risken för 

uppvaknande ökar. Det är framförallt de oregelbundna bullerstörningarna som medför högst risk för 

uppvaknande och stör djupsömnen. Detta resonemang visar att bullerfrågan är viktig och inte bör hamna i 

skymundan.   

 

Redan tidigt i arbetet kunde vi se att tider och information till tredje man var två mycket viktiga saker att 

tänka på i arbetet med bullerproblematiken. Utöver dessa hade även lokaliseringen och typ av omgivning 

visat sig ha stor betydelse. Täby centrum utmärker sig på det sättet att de berörda parterna nästan enbart 

består av verksamheter, med öppettider vardagar från 10.00 och framåt.  Därmed ställs i detta område 

höga krav på bullernivåerna dagtid och bullriga arbeten förekommer främst nattetid. Tyresö View har till 

skillnad från Täby centrum en större andel boende i området och en kyrka att anpassa sig till och belägger 

därför sina bullriga arbeten till dagtid enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Det geografiska läget av 

byggarbetsplatsen har enligt enkätfrågan i kapitel 4.8.4 även visat sig ha betydelse. I centrala miljöer där 

bullernivåerna normalt sett är högre blir inte byggbullret lika påtagligt när det blandas med det befintliga 

bakgrundsljudet. Det visar att högre ljudnivåer från byggarbetsplatser kan accepteras i en större 

omfattning vid byggnation i området där andra bullriga aktiviteter redan förekommer.   

 

Tider då byggnation får förekomma har varit ett återkommande ämne genom samtliga intervjuer. De 

klagomål som framförs vid byggnation handlar ofta om att riktlinjerna kopplade till bullerstörningar från 

byggarbetsplatser inte efterföljs då det gäller tider. Förseningar i byggbranschen är vanligt förekommande 

och det är ofta i samband med dessa som tiderna inte hålls i samma utsträckning. Forskning om påverkan 

av bullerstörningar har visat att sömnstörningar kan påverka människor negativt (Malmö stad, 2014). Det 

bör därför vara viktigt att byggarbetet inte förläggs utanför ordinarie tidsangivelser enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer. 
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En av de viktigaste punkterna var enligt enkäten och intervjustudien en bra dialog med tredje man. De bör 

alltid vara informerade om kommande arbeten som kan ge upphov till bullerstörningar. Detta styrks också 

i Leif Åkerlöfs bok (1996) om bullerskydd. Enkätundersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade 

vill bli informerade via mejl eller en personlig kontakt. I intervju med en projektchef talade han om att 

han löst problemet med att i början av byggprocessen bjuda in de boende och verksamheterna som 

förväntades bli berörda under byggtiden till en informationskväll. Under kvällen visade han en 

legomodell av den färdiga byggnaden och var noga med att poängtera att det kommer att uppstå buller. 

Denna informationskväll fick mycket god respons och ökade acceptansen och förståelsen bland de 

berörda. Flera av de intervjuade projektcheferna uppger att de även vid vissa tillfällen delat ut sitt privata 

telefonnummer för att människor som upplever en störning direkt ska kunna ta kontakta med dem. Detta 

har lett till snabbare åtgärder och en bättre kommunikation mellan parterna. I dessa fall har 

projektcheferna upplevt att acceptansen ökat ytterligare. Vi ser ett informationsmöte inför byggstart som 

en mycket bra lösning. Vid detta tillfälle skulle även berörda ha möjligheten att skriva upp sig på en 

mejllista för att kontinuerligt få mer information under byggtiden. Vid mindre byggen kan lösningen med 

att dela ut telefonnummer vara aktuell. På detta sätt tror vi att acceptansen för bullerstörningar kan öka. 

Görs det så är båda de populäraste alternativen enligt enkätundersökningen uppfyllda. Att dessutom 

använda sig av anslag är något som vi tror är viktigt trots att detta alternativ fick lägre svarsfrekvens. Med 

ett anslag nås även människor som inte kunnat medverka vid informationsmötet, inte har internet eller är 

tillfälligt på besök. Enligt följdfråga 2 i kapitel 4.8.7 vet inte alla vem som ansvarar för bullerstörningar. 

Företagen bör därför på informationsmöte och anslag nämna vem som är ansvarig och tar emot 

synpunkter.  

 

För att kunna dementera klagomål måste byggföretagen kunna bevisa att de följer Naturvårdsverkets 

riktlinjer med hjälp av dokumenterade bullermätningar. Detta bör ske i samband med egenkontrollen som 

föreskrivs i kap.26 § 19 i Miljöbalken. Intervjuerna visade att mätningar i regel utförs i samband med 

klagomål med undantag för en av de intervjuade projektcheferna som av erfarenhet visste att mätresultat 

kan komma till nytta vid en eventuell tvist. Några projektchefer uppgav att beställaren ansvarar för och 

ser till att mätningar utförs. Kommunerna ansåg att det var byggherrens uppgift att kontrollera 

bullernivåerna. De utför själva endast mätningar då klagomål förekommer. Vi anser att det är en relativt 

lätt åtgärd att vidta och kan i många fall komma till nytta för byggföretaget och bör därför göras 

rutinmässigt.  
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Byggarbetsplatsen avskärmas i första hand med syftet att hålla obehöriga ute, och inte med tanke på att 

skärma av från buller. De genomförda intervjuerna visar att valet av bullerskärm generellt är en 

kostnadsfråga, vilket ofta leder till att enklast möjliga lösningar som väggar av plywood eller 

gallerstängsel används. Vår uppfattning är att det med relativt små medel går att effektivisera aktuella 

avspärrningar och där med att minska bullerstörningar mot omkringliggande verksamhet enligt kapitel 

3.4.6. Det kan handla om att applicera ett lager absorberande material på bullerskärmen, utforma skärmen 

annorlunda eller att bygga upp dem efter hur omgivningen ser ut. I många fall kan skärmen också 

användas som reklamyta vilket kan täcka en del av kostnaden för skärmen. Det är också en möjlig plats 

för avisering av väsentlig information relaterad till byggarbetsplatsen. I samtliga intervjuer bekräftas det 

även att de moment under byggprocessen som genererar höga nivåer av buller framförallt sker i eller 

under marknivå. Av den informationen drar vi slutsatsen att effektiva bullerskärmar bör användas då de 

kan motverka en stor del av detta buller.  
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6. Slutsatser 

Den ursprungliga frågeställningen ”Hur påverkas människor av bullerstörningar från byggarbetsplatser 

och hur kan vi aktivt arbeta för att motverka problemet?” kommer i detta avsnitta att besvaras.  

 

 Enkätundersökningen visar att det största problemet med buller är ökad trötthet. Även stress och minskad 

uppmärksamhet ansågs vara relativt stora bieffekter av en bullrig miljö. Bieffekterna bidrar sedan i många 

fall till en försämrad arbetsprestation. Tidigare forskning visar även att sömnen är en viktig del av vår 

vardag som påverkas negativt av buller. Framförallt oregelbundet buller medför mycket hög risk för 

uppvaknande och minskad djupsömn, något som är mycket viktigt för det fysiologiska och mentala 

välbefinnandet. Buller är med andra ord en viktig fråga som byggbranschen borde arbeta mer med.  

 

I analysen kom vi fram till att korrekt och regelbunden information till tredje man är viktigt för att öka 

acceptansen av buller. Att byggverksamheten begränsas till de tider som tillämpas i det aktuella fallet är 

likaså viktigt. Rutiner kring utformning av bullerskydd bör tas upp redan i projekteringsfasen om 

möjlighet finns. Det kan finnas alternativa lösningar då det gäller bullerskärmar vilka förbättrar miljön 

utan varken stort arbete eller kostnad. Exempel på en sådan lösning är att komplettera plywoodväggar 

med stenull för att öka den absorberande effekten. Att ett genomtänkt bullerskydd även kan visa tredje 

man att företaget aktivt arbetar för att förhindra bullerstörningar tror vi ger ett stort mervärde. Mervärdet 

är dock svårt att mäta.    

 

Vi ser inga nackdelar med att regelbundet mäta och dokumentera bullernivåer kring byggarbetsplatserna. 

Genom att dokumentera ljudnivåer går det att snabbt kontrollera att riktvärden följs och dementera 

eventuella klagomål samt åtgärda problemet. Det är en engångskostnad att köpa in mätinstrument och bör 

vara ekonomiskt försvarbart på längre sikt.  
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7. Fortsatta studier 

Vi ser att en standard som behandlar informationsflödet till tredje man bör tas fram. I den kan punkter 

som hur informationen ska lämnas ut, till vilka och hur ofta, finnas med. Genom fortsatta studier bör en 

bra arbetsrutin inom området kunna tas fram.  

 

De bullerskärmar som används i dagsläget är inte alltid bra utformade ur bullersynpunkt. En djupare 

analys av hur bullerskärmar på ett standardiserat och optimerat sätt ska byggas, bör där med göras. 

Analysen skulle även kunna inkludera möjligheten att sälja reklamplatser på bullerskärmen för att 

eventuellt kunna återbetala en del av den ökade kostnaden.    
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I 

 

Bilaga 1 – Enkät om bullerstörningar 

Enkä t om bullersto rningär  

En undersökning av Desiré Åhström och Carl Karlin för STRABAG Projektutvecklig AB i sammarbete 

med Kungliga Tekniska Högskolan. 

   

 

1. Ålderskategori:  

 0-29   30-49  50-69  70+  

 

2. Kön:  

 Man   Kvinna 

 

3. Typ av tredje man: 

 Boende  Anställd  Kund    Annat, nämligen: 

_____________________ 

 

4. Anser du dig ha normal hörsel? 

 Ja   Nej 

 

5. Vilket tillvägagångssätt tycker du är det bäst att lämna ut information till allmänheten om 

kommande bullerstörningar? 

 Personlig kontakt, någon kommer och talar om det för dig. 

 Brev 

 Mail 

 Anslag, tex på anslagstavla  

 Annat, nämligen: 

_________________________________________________ 

 

6. Tycker du att informationen rörande kommande bullerstörningar varit tillräcklig? 

 Ja  Nej 

 

7. Känns det mer okej med byggbuller i miljöer som är naturligt mer bullriga?  

 Ja     Nej  

 

 



II 

 

8. I vilken grad upplever du att följande moment kopplade till byggarbetsplatsen stör dig? 

Uppskatta på en skala från 1-5 där 1 är stör inte alls och 5 mycket störande. 

 

Buller   1    2    3    4    5  

Trafikhinder/Trafikstörningar 1    2    3    4    5  

Dålig luft  1    2    3    4    5  

Tråkigt utseende  1    2    3    4    5  

 

9. Hur påverkar buller från byggarbetsplatsen dig? 

Uppskatta på en skala från 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 instämmer helt. 

Jag.. 

Blir trött  1    2    3    4    5  

Blir mindre uppmärksam 1    2    3    4    5  

Blir stressad  1    2    3    4    5  

Sover dåligt  1    2    3    4    5  

 

10. Har du lämnat synpunkter på grund av bullerstörningar? 

 Ja     Nej 

 

a. Till Vem? 

 Min chef/hyresvärd 

 Byggföretaget  

 Annat, nämligen: 

_____________________________________________ 

 

b. Hur har de följts upp? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________ 

 

11. Vilken tid mellan 07.00-22.00 känner du att det är okej med lite högre bullernivåer? 

Kryssa för de 3 timmarna som du tycker är mest relevant.  

 

 7.00 -7.59   13.00 -13.59 

 8.00 -8.59   14.00 -14.59 

 9.00 -9.59    15.00 -15.59 

 10.00 -10.59    16.00 -16.59 

 11.00 -11.59    17.00 -17.59 

 12.00 -12.59    18.00 -19.00    

 



III 

 

12. Vilken tid på dygnet känner du att det är mindre okej med höga bullernivåer? 

Kryssa för de 3 timmarna som du tycker är mest relevant.  

 

 7.00 -7.59   13.00 -13.59 

 8.00 -8.59   14.00 -14.59 

 9.00 -9.59    15.00 -15.59 

 10.00 -10.59    16.00 -16.59 

 11.00 -11.59    17.00 -17.59 

 12.00 -12.59    18.00 -19.00   

 

 

13. På vilket sätt har du påverkats av bullerstörningar?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  



IV 

 

Bilaga 2 – Intervju Hotell Terminus 

 



V 

 

Bilaga 3 – Övriga intervjufrågor 

Erfaren miljöinspektör (Mats Hedin) 

 Vad hade du för arbetsuppgifter då du arbetade för kommunen? 

 Vad har kommunen för roll och uppgift när det gäller buller från byggarbetsplatser? 

 Utförs det något konkret arbete för att motverka bullerstörnigar mot omgivning vid byggnation? 

 Gör kommunen några kontroller av bullernivåer på byggarbetsplatser? 

 Förs det statistik över de som kontaktar kommunen angående störande buller från 

byggarbetsplatser? 

 Vilka krav framför kommunen gällande buller då kommunala upphandlingar av byggentreprenad 

sker? 

 Finns det någonting som du anser att byggföretagen kan förbättra då det gäller bullerstörningar? 

(ex. Bättre info/bättre bullerskärmar) 

 Upplever du att det finns någon typ av buller som är ett större problem än andra? (ex 

högfrekvent/lågfrekvent, speciella arbetsmoment?)  

 Har bullerstörningar blivit ett större eller mindre problem (eller en viktigare punkt att ta upp) de 

senare åren? 

 

Ansvariga på byggarbetsplatser 

 Vad har du för roll och uppgift på byggarbetsplatsen?  

 Vilka är de arbetsmoment som ger upphov till höga bullernivåer enligt dig? 

 Tar ni upp bullerproblematiken vid planering av bygget? 

 Diskuteras bullerproblematiken på t.ex. veckomöten? 

 Vad gör ni för att undvika buller under byggprocessen? 

o Speciella arbetsmetoder eller liknande. 

 Hur går det till när avskärmningar/bullerskydd sätts upp? Vem gör och vem bestämmer modell. 

Hur tänker ni när ni bestämmer hur de ska utformas? 

 Görs bullermätningar på byggarbetsplatsen? 

o Hur ofta? 

o Vem ansvarar? 

 Anpassar ni bullerskydd efter hur ni hur omgivningen ser ut? (finns områden som ni prioriterar att 

skydda effektivare?) 

 Får ni ta del av eventuella klagomål från tredje man eller går de vidare direkt till någon annan (tex 

beställaren)? 

 Har ni haft problem med klagomål och hur har ni löst det? 

 Planerar ni dagens arbete efter arbetsmomentens bullernivåer (speciella tider då högljudda 

arbeten förläggs)? 

 Finns det tidpunkter då ni undviker högljudda arbeten helt? 

 Planeras arbetet så att mycket långa perioder av buller kan undvikas?   

 Om ni hittar en bra lösning på bullerproblem vid ett arbetsmoment gör ni då någon 

dokumentation av det (erfarenhetsåterföring av tex en mycket lyckad bullerskärm)? 



VI 

 

 Hur sker informationsflödet om kommande störande arbeten till tredje man (Mail, anslag eller 

liknande)?  

 Tänker ni på vilka ljudtrycksnivåer olika verktyg som köps in avger? 

 Gör man aktiva produktval av material för att undvika höga bullernivåer? (Prefablösningar eller 

liknande) 

 Tar ni hänsyn till buller på något annat sätt i ert arbete? 

Om ja, berätta mera. 

 Ser ni bullerstörningar som ett stort problem? 

 

Ansvariga på kommuner 

 Vad är er roll och uppgift när det gäller buller från byggarbetsplatser? 

 Utför ni något konkret arbetet för att motverka bullerstörnigar mot omgivning 

vid byggnation? 

 Gör ni några kontroller av bullernivåer på byggarbetsplatser? 

 För ni statistik över de som kontaktar er pga störande buller från byggarbetsplatser? 

o I så fall får vi ta del av dessa 

 Vilka krav framför ni gällande buller då kommunala upphandlingar av byggentreprenad sker? 

 Finns det någonting som ni anser att byggföretagen kan förbättra då det gäller 

bullerstörningar? 

 Har bullerstörningar blivit ett större eller mindre problem (eller en viktigare punkt att ta upp) 

senaste åren? 

 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 

 Vad är er roll och uppgift då det gäller buller från byggarbetsplatser?  

 Hur har de allmänna råden tagits fram, alltså hur har dessa nivåer och tider bestämts? 

 Hur ofta görs uppdateringar av dessa?  

 Vems uppgift är det att de allmänna råden om buller från byggplatser följs? 

 Gör ni på Naturvårdsverket några kontroller för att säkerställa att råden efterföljs? 

 Hur tycker ni byggföretagen bäst ska jobba med bullerproblematiken för att undvika konflikt med 

tredje man?  


