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FÖRORD 
 
På uppdrag av Mjölby kommun har Anna-Sara Josefsson student vid 
Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet, undersökt upplevelsen 
av tågtrafikbuller i två bostadsområden i Mantorp, Mjölby kommun. 
Bakgrunden är att kommunen har genomfört en teknisk kartläggning 
av bullernivåerna i kommunen och nu är intresserad av att komplettera 
denna med en subjektiv studie. Ny bebyggelse, där regleringar i 
detaljplanen har gjorts för att säkerställa en god ljudmiljö, har jämförts 
med annan bebyggelse utan sådana regleringar av fysiska förändringar 
mot bullerspridning. 
 
Tack till Håkan Sylvan vid Byggnadskontoret i Mjölby kommun som 
har väglett undersökningen så att den ska kunna utgöra ett 
planeringsunderlag. Tack även till Birgitta Rydhagen vid Blekinge 
tekniska högskola som har handlett arbetet för att det ska uppfylla de 
akademiska kraven vad gäller metod och struktur på uppsatsen 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Människors boendemiljö påverkas negativt av buller, speciellt buller från trafik. Kommuner 
har en viktig roll att spela för att begränsa de negativa effekterna av samhällsbuller. Ett sätt 
för en kommun att begränsa bullerspridningen för ett bostadsområde är att kräva i 
detaljplanen att husen byggs på ett sätt som begränsar deras utsatthet för buller. Mjölby 
kommun gjorde detta för området Magasinsvägen och Brädgårdsvägen i Mantorp byggt i 
början på 1990-talet. En teknisk bullerkartläggning visar att bullernivåerna för detta område 
trots fysiska åtgärder för att hindra bullerspridning ligger på gränsen till riktvärdet för buller 
vid husfasaden. Därför efterfrågades en undersökning av om innevånarna i dessa bostäder 
störs av tågtrafikbuller. Eller är det fullt acceptabelt att bygga på bullerutsatta platser om 
husen byggs så som i detta fall? Vissa av husen är utsatta för buller på en sida, andra har 
relativt tyst runt om.  
 
Syftet med studien är att undersöka om husplacering och användningen av byggnadstekniska 
lösningar i bullerutsatta områden kan möjliggöra ett boende som uppfyller människors krav 
och förväntningar på en god boendemiljö. Avsikten med undersökningen är också att testa 
ifall enkätstudier om invånarnas uppfattning om buller kan användas som komplement till 
kommunernas fysiska mätningar. En postenkät skickades ut till 90 personer. Svarsfrekvensen 
var 86 % vilket är ovanlikt högt för en enkät. 
 
Förutom Magasinsvägen och Brädgårdsvägen kommer ett område i Stenstorp med fristående 
hus byggda på 50- och 60 talen att undersökas. Detta för att se hur mycket människor störs av 
tågtrafikbuller om de bor i hus där byggnadstekniska åtgärder mot buller inte har gjorts. 
Stenstorp ligger på samma avstånd, 100-200 meter, från järnvägen som Magasinsvägen och 
Brädgårdsvägen.  
 
Av de som bor i hus med fysiska åtgärder mot buller på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen 
störs 15 % minst en gång i veckan av tågtrafikbuller. I området som studerats i Stenstorp 
störs 28 % av tågtrafikbuller. I studien har det framkommit att individuella skillnader till viss 
del beror på känslighet, ålder och möjligen på inställningen till bullerkällan. Totalt störs 
sömnen för 7 personer. Även om det kan tyckas att få personer har sömnstörningar kan 
bullersituationen för dessa personer vara direkt hälsoskadlig. 
 
Människorna boende på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen lever inte i en miljö som ”ger 
odiskutabelt låg påverkan av buller” vilket är detaljplanens målsättning. Detta trots att 
bostadsområdets fysiska utformning är anpassad till att hindra spridning av buller från 
tågtrafiken. Har denna fått någon effekt alls? Ja, de boende på Magasinsvägen och 
Brädgårdsvägen störs i mindre utsträckning av tågtrafikbuller än studieområdet i Stenstorp, 
speciellt vad gäller inomhusmiljö. För utomhusmiljön har dock åtgärderna enligt resultatet i 
föreliggande studie inte haft fullt lika god effekt.  
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2. INLEDNING 
 
Buller är ett utbrett miljöproblem som påverkar en stor del av befolkningen. I Sverige är ca 
1,5 miljoner människor utsatta för trafikbullernivåer över riktvärdet för utomhusnivåer vid 
bostäder. (Socialstyrelsen 2001, s.125) De bullernivåer som uppkommer från trafik och andra 
vanliga bullerkällor i vår yttre miljö ger sällan skador på hörseln utan ger upphov till mer 
diffusa problem som irritation, stress, sömnsvårigheter och hjärt- kärlsjukdomar. 
(Socialstyrelsen 2001, s. 124) Buller stör förmågan att uppfatta tal eller ljud från TV och 
radio. Buller stör även människors vila och avkoppling. (Ljudlandskap för bättre hälsa 2002, 
s. 6) 
  
Allt ljud som är oönskat är per definition buller. Vad som är buller utgår därför från hur 
enskilda människor upplever ljud och kan variera från person till person. (SOU 1993:65, s. 46 
ff.) Detta kan vara svårt att använda som planeringsunderlag i exempelvis kommunal 
samhällsplanering. För att kunna hantera bullerfrågan har det på nationell nivå tagits fram 
riktvärden. Dessa anger ljudnivåer vilka i dagsläget anses vara godtagbara. För 
utomhusnivåer vid bostäder är riktvärdet för buller 55 dB dygnsekvivalent. Vid denna nivå 
beräknas i regel 10 % bli störda av bullret. (Boverket 2003, s. 28) Det finns fler faktorer än 
ljudnivån som påverkar om en människa störs av buller eller inte. Exempelvis ålder, om 
personen använder bullerkällan eller är beroende av den för sin försörjning eller om personen 
känner rädsla och obehag inför bullerkällan. Den faktor som påverkar mest är känslighet för 
buller. (Miedema och Vos 1999, s. 3342) I Sverige är ca 35 % av totalbefolkningen mycket 
eller ganska känsliga för ljud/buller. (Ljudlandskap för bättre hälsa 2002, s. 6) 
 
Det långsiktiga politiska målet, fastställt som ett miljökvalitetsmål av riksdagen, är att 
boendemiljön ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller. (Miljömålsportalen, 2004) I 
dagsläget är samhällskravet att riktvärdena uppfylls. I fortsättningen bör fokus flyttas från 
riktvärdena till hur många människor som faktiskt störs och vilka hälsoeffekter bullret har 
enligt en rapport från Boverket. I nämnda rapport utvärderas God bebyggd miljö, det 
miljökvalitetsmål i vilket buller behandlas. (Boverket 2003, s. 28) Kommer miljökvalitets-
målet för buller att kunna nås? Enligt Boverkets utvärdering kommer målet bli svårt att nå 
eftersom trafikmängden i samhället förväntas öka. Rapporten behandlar endast trafik som 
bullerkälla eftersom den står för en betydande del av störningarna. Det bör noteras att det 
finns ytterligare bullerkällor som behöver tas i beaktande även om denna uppsats kommer att 
lägga fokus på trafikbuller.  
 
En viktig aktör i arbetet med att minska bullerproblemen är kommunerna. De har ansvar för 
samhällshällsplaneringen, för tillsynsarbetet och som väghållare. Kommunen kan också 
fungera som förmedlare av kommuninnevånarnas intressen gentemot de statliga trafikverken 
vilka i sin tur har ett övergripande ansvar för sina respektive transportslag och i vissa fall som 
väghållare. (Boverket 2003, s. 26f)  
 
I samhällsplaneringen sker en avvägning när bostäder planeras mellan de positiva effekter 
som goda kommunikationer medför och de negativa effekterna, exempelvis buller. (Plan och 
bygglag, 1987) Mjölby kommun är en av de platser där detta problem blir extra tydligt. Där 
finns stationssamhällen i vilka innevånarna huvudsakligen pendlar till sina arbeten. Samtidigt 
är förväntningarna på mindre samhällen att de ska vara tystare och lugnare än städer –inte 
enbart att de ska hålla bullernivåerna under riktvärdena. Mjölby kommun är medveten om att 
buller kan ha en negativ påverkan på en kommuns attraktionskraft som bostadsort. (Sylvan, 
2004, samtal)  
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Ett sätt för kommunen att påverka ljudnivåerna i en positiv riktning vid nybyggnation av 
bostäder är att göra regleringar i detaljplanen. Dessa regleringar styr hur bostäderna ska 
utformas. Människor som bor i områden vilka är utsatta för buller störs i betydligt mindre 
utsträckning om de har tillgång till en tyst sida. ”En tyst sida” innebär att bostaden på ena 
sida inte är utsatt för buller. Om sovrumsfönster förläggs till en sådan tyst sida minskar detta 
risken för sömnstörningar. (Ljudlandskap för bättre hälsa 2002, s. 5-6) 
 
Ett område där Mjölby kommun har gjort regleringar i detaljplanen för att minska 
bullerstörning från tågtrafik är i Mantorp på fastigheterna Magasinsvägen och 
Brädgårdsvägen. Samma kommun har gjort en teknisk kartering av bullersituationen i 
kommunen. (Ingemansson 2004) Detta är ett verktyg som rekommenderas av Boverket för att 
ha som underlag till handlingsplaner för hur buller ska åtgärdas. Bullerkartor kan enligt 
Boverket bli ”mer användbara om de kompletteras med noteringar om människors 
ljudupplevelser på platsen”. (Boverket 2000, s. 37) I aktuella forskningsprojekt, exempelvis 
Ljudlandskap för bättre hälsa, bedrivs försök med att utarbeta nya metoder och att utvärdera 
existerande metoder för att studera människors upplevelse av ljud. En av dessa metoder är 
enkätstudier, en metod som även använts med gott resultat av Socialstyrelsen och Stockholms 
kommun. (Socialstyrelsen 2001) (Ericson m fl 2004)  
 
I Mjölby kommun finns ett intresse att komplettera den tekniska undersökningen med andra 
typer av studier vilka undersöker hur innevånarna upplever buller. Därför har kommunen 
efterfrågat undersökningen som ligger till grund för denna uppsats. 
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3. SYFTE 
 
Hur upplever de boende resultatet av detaljplaneregleringarna fastslagna för att minska 
påverkan av tågtrafikbuller för fastigheterna Magasinsvägen och Brädgårdsvägen i Mantorp? 
En jämförelse kommer att göras med ett bostadsområde i Stenstorp där det inte har gjorts 
liknande regleringar. Detta för att se om störningen kan kopplas till hustyp eller om 
kopplingen är större till andra faktorer.  
 
Detta undersöks med syftet att studera om husplacering och användningen av 
byggnadstekniska lösningar i bullerutsatta områden kan möjliggöra ett boende som uppfyller 
människors krav och förväntningar på en god boendemiljö. Studien är avgränsad till att gälla 
buller från tåg. De byggnadstekniska lösningarna som kommer att studeras beskrivs nedan 
under ”Studieområden”.  
 
Avsikten med undersökningen är också att testa ifall enkätstudier om invånarnas uppfattning 
om buller är en lämplig metod för att komplettera fysiska mätningar som underlag till 
kommunens fysiska planering.  
 
 
4. STUDIEOMRÅDEN 
 
Mantorp är ett villasamhälle beläget vid järnvägen mellan Mjölby och Linköping. 
Befolkningen i Mantorp uppgick 2000 till 3 243 människor. (SCB, 2004-05-23)  
 
Radhus och lägenheter byggdes 1990 på fastigheterna Magasinsvägen och Brädgårdsvägen. 
Detaljplanen för området fastställdes 1988 och planen vann laga kraft 1989-01-24 (Mjölby 
kommun 1988) I programmet för planområdet står det att ”Bebyggelseplaneringen får inte 
innebära någon form av lägsta godtagbara standard med hänsyn till bullerpåverkan utan 
måste inriktas på att ge en miljö som ger odiskutabelt låg påverkan av buller”. (Mjölby 
kommun 1988, s. 2) Följande krav ställdes i detaljplanen för att säkerställa en god ljudmiljö: 
  

• ”Fasad skall utformas så att maximal ljudnivå inomhus ej överstiger gällande 
rekommendationer  

• Uthus [garage mellan järnväg och bostäder] skall utföras sammanhängande och till 
en minsta nockhöjd på 4,2 meter 

• Sovrum skall placeras mot den minst bullerstörda fasaden 
• Husen [närmast järnvägen] skall utföras med angivet antal [2] våningar” (Mjölby 

kommun 1988, detaljplanekarta) 
 
Att dessa regleringar har följts har resulterat i att bullernivåerna är ligger mellan 40 och 
45 dB, dvs. minst 10 dB under riktvärdet, på innergårdarna. Även vid de mest utsatta 
husfasaderna uppfylls riktvärdet på 55 dB eller överstigs med någon dB. Ljudnivåerna 
hade utan dessa regleringar kunnat uppgå till 65 dB, 10 dB över riktvärdet (jämför med 
området i Stenstorp). Ljud ”läcker” in till området via den största öppningen mellan 
parkeringshusen. (Se bild 1) (Ingemansson 2004, karta A02) På kartan är beräkningarna 
anpassade efter att det finns ett bullerplank längs järnvägen mellan Brädgårdsvägen och 
Stenstorp (se bild 1 där bullerplanket är markerat som en vit linje). Detta plank har börjat 
byggas, men fanns inte då enkäten besvarades. Beräkningarna på bullerkartan kan därför 
visa något lägre bullernivåer för husen längst till öster på Brädgårdsvägen än vad som var 
fallet när enkätstudien gjordes.  
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Bild 1. Karta över de båda studieområdena i Mantorp. Färgerna anger bullernivåer 
från tågtrafik. Kartan är hämtad från karta A02 i rapporten ”Bullerkartläggning av 
Mjölby kommun” (Ingemansson 2004)  
 
 

 
Det andra området som har valts som referensobjekt är bebyggt med fristående hus byggda 
på 1950- och 60-talen. Inga speciella detaljplanekrav ställdes för denna bebyggelse. Området 
är beläget med Klockvägen och Stenstorpsvägen i söder, Stentorpsvägen avgränsar även 
området österut, Yoldiavägen löper längs med norra sidan och Lilla Kvarnvägen ligger längs 
med västra sidan. Området ligger på samma sida om järnvägen som området på 
Magasinsvägen och Brädgårdsvägen och är beläget på samma avstånd till järnvägen som 
dessa: 100-200 meter. Bullernivåerna ligger mellan 45-65 dB, med undantag av ett 
bostadshus vilket har mellan 40-45 dB vid ena fasaden (se bild 1). 
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5. METOD 
 
5.1 Population och gruppindelning 
Den del av populationen som bor på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen delades upp i två 
grupper. På kartan över tågtrafikbuller i Mantorp kan man se att husen närmast järnvägen 
längs med Magasinsvägen är utsatta för bullervärden upp mot 60 dB på ena sidan och har en 
tystare sida med ljudnivåer på 40-45 dB. (Ingemansson 2003) De boende i dessa hus som är 
ensidigt utsatta för buller kommer att kallas grupp A. Grupp B bor i bostäder vilka enligt 
bullerundersökningen har relativt låga bullernivåer mellan 40-50 dB på alla sidor (se bild 2). 
 
Undersökningen syftar, som tidigare nämnts, till att undersöka upplevelsen av ljudmiljön för 
hela det utvalda området på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen. Orsaken till att de boende i 
detta område i föreliggande studie delas in i två grupper är att det främst är boende i ensidigt 
bullerutsatta hus som utefter uppgifterna i bullerkartläggningen kan antas störas av 
tågtrafikbuller. Fördelen med att dela upp området efter bullernivåer är att en jämförelse kan 
göras mellan människorna boende i ensidigt bullerutsatta hus, grupp A, och de boende i tysta 
hus, grupp B. 
 
En jämförelse görs även med en tredje grupp. Denna grupp C är boende i äldre hus utsatta för 
varierande bullernivåer (se beskrivning under studieområden). För tydlighetens skull kommer 
detta område i studien att kallas ”bullerutsatt”. Varför välja ett område som inte har samma 
typ av ljudmiljö som övriga grupper? Det som ska studeras är skillnaden mellan två sätt att 
bygga bostäder. Att Magasinsvägens och Brädgårdsvägens byggnader är ensidigt utsatta av 
buller respektive ”tysta” är en följd av husens konstruktion i kombination med var 
bullerkällan är belägen. Att grupp C till viss del är utsatta för högre bullervärden är även det 
till viss del beroende på att husen är fristående och släpper igenom buller och att det inte 
finns någon motsvarighet till de bullerskyddande garagen som finns längs med 
Magasinsvägen.   
 
 

 
 
Grupp A, markerade  Grupp B, markerade   Grupp C 
som svarta hus som vita hus inom strecket   
 
Bild 2. Gruppindelning. Grupp A, boende i nya ensidigt bullerutsatta hus, grupp B 
boende i nya tysta hus och grupp C boende i äldre bullerutsatta hus.  
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5.2 Valet av enkät som metod 
Uppgifter om de boendes upplevelser och attityder har samlats in via en kvantitativ enkät. 
Det är av vikt för undersökningen att få ett svarsunderlag som är representativt för de boende 
i de utvalda studieområdena eftersom upplevelsen av buller är individuell. Med ett litet urval 
skulle det finnas stor sannolikhet att resultatet ger en skev bild av de boendes upplevelser 
eftersom små urval leder till stor osäkerhet. Det effektivaste sättet att öka representativiteten 
är att öka antalet svaranden. (Holme och Solvang 1997, s. 182) En enkät är begränsad på så 
sätt att den inte kan gå lika djupt i en fråga som en intervjuundersökning, men har i gengäld 
fördelen att vara mer tidseffektiv. Detta innebär att enkäten gör det möjligt att fråga ett större 
antal människor om deras upplevelse än vad som hade varit möjligt om intervjuer istället 
hade genomförts. (Ejlertsson 1996, s. 10) Att enkäter är tidseffektiva och mindre 
resurskrävande än intervjuer gör enkäten till en lämplig metod för kommuner att använda 
vilket är viktigt med tanke på att ett av uppsatsens syften är testa metodens lämplighet som 
verktyg för en kommun.  
 
Enkäter har tidigare använts i besvärsundersökningar där bland annat bullerstörningar 
undersöks, vilket tidigare nämnts i inledningen. Detta gör att det finns material från tidigare 
studier som undersökningen kan byggas på och jämföras med.   
 
Att enkäten är kvantitativ innebär att frågorna i enkäten till övervägande del har fasta 
svarsalternativ. Detta ökar jämförbarheten i svaren och möjliggör en statistisk analys. Det tar 
även kortare tid för de svarande och är mindre krävande för dem att fylla i en enkät med fasta 
svarsalternativ. Andelen svaranden förväntas därför bli högre om en enkät är kvantitativ än 
om den endast har öppna frågor.  
 
 
5.3 Genomförandet av studien 
Enkäten skickades ut till 90 personer över 18 år. En påminnelse med ett nytt exemplar av 
enkäten skickades ut till dem som inte svarat. Enkäten skickades till en person i varje hushåll, 
med undantag av eventuella hushåll vilka finns på samma adress. Enbart ett hushåll per 
adress fick enkäten eftersom uppgifter för att skilja dessa från ett hushåll med flera personer 
inte fanns tillgängligt. I hushåll med flera personer valdes växelvis män och kvinnor för att få 
en könsfördelning representativ för områdena. Detta resulterade i en något sned 
könsfördelning med 55 kvinnor och 35 män. Personerna som enkäten skickades till är 
uppdelade i tre grupper. I grupp A finns 39 personer, i grupp B 31 personer och i grupp C 20 
personer. 
 
 
5.4 Enkätfrågor 
Frågorna behandlar områdena: boendet, trivsel, vilka aktiviteter som störs av tågtrafikbuller 
samt hur ofta störningar av tåg- och vägtrafik, motorsportbana, travbana samt grannar 
förekommer. Det fanns även frågor om trivsel, psykosocialt välbefinnande och om tåg 
regelbundet används av de tillfrågade som transportmedel. Antalet svarsalternativ och typ av 
svarsalternativ varierar mellan frågorna för att skapa en variation tänkt att bibehålla de 
svarandes uppmärksamhet. Fem av frågorna var exempelvis matrisfrågor, vilket innebär att 
liknande radas upp efter varandra och följs av likadana svarsalternativ. Enkäten avslutades 
med en öppen fråga där möjlighet fanns att ge fria kommenterar (se bilaga 1).  
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Vissa frågor är hämtade från socialstyrelsens enkät. (Socialstyrelsen 2001) Dessa är 
markerade med * i bilagan. En del av socialstyrelsens frågor har använts i sin helhet, vissa 
har formulerats om och på andra har justeringar gjorts i svarsalternativen. Fråga 26 om 
känslighet för buller baseras på en fråga från en artikel som är ett restultat av 
forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. Även de övergripande 
frågekategorierna är inspirerade av denna artikel. (Öhrström 2004, s. 721) 
Frågor från tidigare studier har använts eftersom det underlättar jämförelse av resultatet. Att 
frågorna har använts tidigare med gott resultat tyder på att det är frågor med hög validitet. 
Frågorna till enkäten i föreliggande studie testades och reviderades därefter.  
 
 
5.5 Statistisk metod 
Korstabeller har använts för att göra materialet överskådligt. Chi-tvåtest valdes som 
analysmetod eftersom det lämpar sig för att testa två grupper av data mot varandra även när 
det inom grupperna finns få värden, vilket är fallet med enkätsvaren. Testet visar om det finns 
signifikant skillnad mellan grupperna. Med signifikant skillnad menas att det går att statistiskt 
visa att skillnaden beror på mer än bara slumpen. Signifikansnivån är bestämd till 5 %, vilket 
innebär att det är en risk på 5 % att det inte finns någon skillnad även när testet visar att 
skillnaden är signifikant. (Holme och Solvang 1997, s. 315-315) 
 
Chi-tvåtestet fungerar så att det jämför värdena i de olika grupperna och räknar ut ett slags 
medelvärde, förväntade frekvenser, som grupperna jämförs mot. Om värdena i någon av 
grupperna avviker tillräckligt mycket från de förväntade frekvenserna är det signifikant 
skillnad mellan grupperna. Detta visas genom ett chi-tvåvärde som vid signifikant skillnad är 
högre än det kritiska värdet, vilket i sin tur bestäms utifrån antalet frihetsgrader. Antalet 
frihetsgrader kan variera mellan olika datagrupper och beror på dessas sammansättning. 
(Holme och Solvang 1997, s. 315-315) Svaren lästes in manuellt till datormiljö. Till den 
statistiska behandlingen användes programvaran SPSS 11.0.  
  

Tåg * Grupp Crosstabulation

4 5 5 14
6.4 4.4 3.2 14.0

11.1% 20.0% 27.8% 17.7%
14 9 6 29

13.2 9.2 6.6 29.0
38.9% 36.0% 33.3% 36.7%

18 11 7 36
16.4 11.4 8.2 36.0

50.0% 44.0% 38.9% 45.6%
36 25 18 79

36.0 25.0 18.0 79.0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Tåg

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 1. Korstabulation av hur ofta de svarande störs av tågtrafikbuller  
i de tre grupperna 
 
Korstabellerna redovisas i resultatet på detta sätt (se tabell 1). Siffrorna på raden ”Count” 
visar i antalet svarande som svarat på ett visst sätt. Tabell 1 visar alltså att 4 personer i grupp 
A störs ofta, och att i grupperna B och C störs 5 personer i varje grupp.   
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På raden ”% within Group” visas hur stor procent detta antal utgör av hela gruppen. I grupp 
A ser vi t.ex. att 11 % störs ofta, 39 % störs sällan och 50 % av gruppen inte störs av 
tågtrafikbuller.   
 
Raden ”Expected Count” visar det förväntade värdet som chi-tvåtestet utgår ifrån. Om värdet 
på raden ”Count” avviker från det förväntade värdet innebär det att det finns en skillnad 
mellan grupperna. Om värdet avviker tillräckligt mycket kommer det genom chi-tvåtestet 
visas att skillnaden är signifikant. 
 
I kolumnen till höger ”Total” visas hur många sammanlagt av de svarande som störs ofta, 
sällan eller inte störs. (Se tabell 1) 
 
 
5.6 Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen på enkäten var före påminnelse 73 % vilket ligger inom det intervall på 70 –
75 % i svarsfrekvens vilket kan förväntas av en enkät.  (Ejlertsson 1996, s 23) Efter 
påminnelsen steg svarsfrekvensen till 87 % vilket är en ovanligt hög svarsfrekvens. Detta var 
i faktiska siffror 78 svaranden på 90 utskickade enkäter. En trolig orsak till bortfallet är att 
personerna som inte har svarat upplever att de inte störs av buller och känner därför möjligen 
att enkäten inte angår dem. En annan förklaring kan vara att de inte har haft möjlighet att 
svara trots att de störs av buller. Könsfördelning är jämn på dem som inte svarat: 6 män 
respektive 5 kvinnor. Det är något fler i grupp B som inte har svarat: 6 personer jämfört med 
3 personer i grupp A och 2 i grupp C.  
 
 
5.7 Internt bortfall 
För faktafrågor är bortfallet relativt lågt: 0 - 8 % För kvalitativa frågor, t.ex. hur ofta olika 
bullerkällor stör är bortfallet högre: 8-17 %. För frågorna om hur folk mår är bortfallet  
10-28 % där det största bortfallet finns på frågan om buller skapar koncentrationssvårigheter. 
Dessa frågor återfinns i slutet av enkäten vilket kan bidra till att svarsfrekvensen sjunker. På 
den sista frågan med fasta svarsalternativ, om de svarande är känsliga för buller, är bortfallet 
lågt: 1 %.  Den största variationen på bortfall finns på trivselfrågorna, mellan 0 – 52 %. Detta 
antas bero på utformningen av frågorna. Frågan med hög svarsfrekvens var klar och tydlig. 
Frågan med låg svarsfrekvens, om vad de svarande ansåg om Mantorp, hade däremot en mer 
komplex utformning.  
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6. RESULTAT 
 
6.1 Tågtrafikbuller 
Huvuddelen av frågorna vilka behandlar att störas av buller är koncentrerade till 
tågtrafikbuller vilket framgår av syftet till denna studie. Enkätsvaren visar att de svarande 
oftare störs av tågtrafikbuller än av övriga bullerkällor vilka har undersökts (se diagram 1). 
Detta gäller för alla tre grupper. Både grupp A och B bor på Magasinsvägen och 
Brädgårdsvägen. 
 
Grupp A bor i ensidigt bullerutsatta hus och grupp B i tysta hus. Grupp C bor i området 
Stenstorp i äldre och bullerutsatta hus. Att tågtrafikbullret stör mest stämmer väl överens med 
de faktiska bullernivåerna vilka har beräknats fram i Ingemanssons bullerkartor. Dessa visar 
att bullernivåerna för tåg ligger högre än för övriga bullerkällor både för området 
Magasinsvägen/Brädgårdsvägen och för området som har studerats i Stenstorp. Det finns 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna (se Bilaga 2, rad 1), även om det i grupp C, 
boende i äldre bullerutsatta hus, procentuellt finns fler som störs ofta av tågtrafikbuller (se 
tabell 1). Med ”ofta” menas minst en gång i veckan. Om grupperna A och B slås ihop blir det 
sammantaget 15 % för dessa personer som bor på Magasinsvägen/Brädgårdsvägen som störs 
av buller.  

Tåg

Störs inteStörs sällanStörs ofta

C
ou

nt

20

10

0

Grupp

A

B

C

  
Diagram 1. Hur ofta de olika grupperna störs av tågtrafikbuller. 
. 

Tåg * Grupp Crosstabulation

4 5 5 14
6.4 4.4 3.2 14.0

11.1% 20.0% 27.8% 17.7%
14 9 6 29

13.2 9.2 6.6 29.0
38.9% 36.0% 33.3% 36.7%

18 11 7 36
16.4 11.4 8.2 36.0

50.0% 44.0% 38.9% 45.6%
36 25 18 79

36.0 25.0 18.0 79.0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Tåg

Total

A B C
Grupp

Total

  
Tabell 1. Korstabulation av hur ofta de svarande störs av tågtrafikbuller  
i de tre grupperna 
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6.2 Vägtrafikbuller 
Vägtrafik är den bullerkälla som de svarande störs mest av näst efter tågtrafik (se Diagram 1 
och 2). Det finns inte en signifikant skillnad mellan hur mycket grupperna störs av 
vägtrafikbuller (se bilaga 2, rad 2) För de som störs ofta finns det dock en betydande 
procentuell skillnad mellan grupperna. I grupp C, boende i äldre bullerutsatta hus, störs 39 % 
ofta av vägtrafikbuller. I grupp A, boende i nyare ensidigt bullerutsatta hus, störs 8 %, och i 
grupp B, boende i nyare tysta hus störs 16 % ofta av vägtrafikbuller (se tabell 2). 
   

Vägtrafik

Störs inteStörs sällanStörs ofta

C
ou

nt

30

20

10

0

Grupp

A

B

C

 
Diagram 2. Hur ofta de svarande störs av vägtrafikbuller. 
 

Vägtrafik * Grupp Crosstabulation

3 4 7 14
6.4 4.4 3.2 14.0

8.3% 16.0% 38.9% 17.7%
9 3 3 15

6.8 4.7 3.4 15.0
25.0% 12.0% 16.7% 19.0%

24 18 8 50
22.8 15.8 11.4 50.0

66.7% 72.0% 44.4% 63.3%
36 25 18 79

36.0 25.0 18.0 79.0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Vägtrafik

Total

A B C
Grupp

Total

 
 
 
Tabell 2. Korstabulation av hur ofta de svarande störs av vägtrafikbuller  
i de tre grupperna. 
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6.3 Buller från motorsportbanan Mantorp Park 
Eftersom det inte körs där dagligen är det uppgifterna för ”störs sällan” som är av intresse. De 
som störs av motorsportbanan bor främst i Stenstorp och utgörs av grupp C. 33 % störs i 
denna grupp. I grupperna A och B störs 11 % respektive 20 %. Skillnaden mellan de tre 
grupperna är inte signifikant (bilaga 2, rad 3). Jämfört med tåg och vägtrafik är det få som 
störs av motorsportbanan i de undersökta områdena (se diagram 3)  

Motorsport

Störs inteStörs sällanStörs ofta

C
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nt
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Grupp
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B

C

 
Diagram 3. Hur ofta de svarande störs av motorsportbanan Mantorp park. 
 
 
6.4 Buller från travbanan 
Det är jämförelsevis få som störs av travbanan (se diagram 4) totalt 8 personer. Det är 
signifikant skillnad mellan grupperna (bilaga 2, rad 4). I grupp A störs ingen av buller från 
travbanan. I grupp B störs 3 personer vilket motsvarar 12 %. I grupp C, boende i Stenstorp, 
stör buller från travbanan 6 personer eller 33 %. 
 

Travbana

Störs inteStörs sällanStörs ofta
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Diagram 4. Hur ofta de svarande störs av travbanan. 
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6.5 Industribuller 
En industri ligger ca 200 meter från Magasinsvägen och Brädgårdsvägen där grupp A och B 
bor. Enligt bullerkartan för industribuller når bullret, som på industritomten uppgår till 70 dB, 
inte de omgivande bostäderna. (Ingemansson 2004). För att kontrollera om detta stämmer 
med de boendes upplevelser fanns det i enkäten en fråga om hur ofta industribuller stör. 
Svaret är entydigt: ingen av de tillfrågade störs av industribuller. De boendes upplevelse 
stämmer helt överens med ljudvärdena för industribuller angivna på bullerkartan. 
 
 
6.6 Aktiviteter som störs 
En jämförelse gjordes mellan grupperna för att se om det är någon skillnad vad gäller 
tågtrafikbullers inverkan på ett antal aktiviteter inomhus. Dessa var att kunna höra TV och 
radio, telefonsamtal och vanligt samtal, om vila och avkoppling störs, om buller ger 
svårigheter att somna eller gör att de svarande väcks. En signifikant skillnad mellan 
grupperna kan bara påvisas för vanligt samtal (bilaga 2, rad 5) Grupp B, vilka bor i det tystare 
området på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen, tycker inte att deras samtal störs av buller. 
Det anser däremot 8 % av grupp A och 28 % av grupp C anser (se tabell 3). Även om det inte 
finns någon signifikant skillnad för övriga aktiviteter är det procentuellt färre i grupp B som 
störs även för ”svårt höra TV/radio”, ”telefonsamtal hindras” och ”vila/a avkoppling störs”, 
men inte för frågorna om sömn (se tabell 4). (Se även ålder.) 

Crosstab

3 0 5 8
3.6 2.5 1.8 8.0

8.3% .0% 27.8% 10.1%
33 25 13 71

32.4 22.5 16.2 71.0
91.7% 100.0% 72.2% 89.9%

36 25 18 79
36.0 25.0 18.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Ja

Nej

Vanligt samtal
hindras

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 3. Korstabulation av om de svarande anser att vanligt samtal hindras av tågtrafikbuller.  
 
 
  Grupp A Grupp B Grupp C Totalt 

Count 5 1 2 8 
Expected count 3.6 2.5 1.8 8.0 

Svårt höra 
TV/radio 

% within Group 13.9% 4.0% 11.1% 10.1% 
Count 0 1 1 2 
Expected count .9 .6 .5 2.0 

Telefonsamtal 
hindras 

% within Group 2.8% .0% 5.6% 2.5% 
Count 5 2 4 11 
Expected count 5.0 3.5 2.5 11.0 

Vila/avkoppling 
störs 

% within Group 13.9% 8.0% 22.2% 13.9% 
Count 2 2 3 7 
Expected count 3.2 2.2 1.6 7.0 

Svårt att somna 

% within Group 5.6% 8.0% 16.7% 8.9% 
Count 1 3 3 7 
Expected count 3.2 2.2 1.6 7.0 

Blir väckt 

% within Group 2.8% 12.0% 16.7% 8.9% 
 
Tabell 4. Delar från korstabulering av i vilken utsträckning olika aktiviteter störs av 
tågtrafikbuller. 
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6.7 Ålder 
Chi-tvåtestet visar inget samband mellan att störas ofta av olika bullerkällor och ålder. Enda 
undantaget är vilka som störs av grannar, dock är det endast tre personer som störs ofta av 
grannar vilket gör att detta resultat inte är pålitligt. De som stördes ofta av grannar var 
antingen under 25 år eller över 65 år.  
 
För frågan om vilka aktiviteter som störs av buller finns ett visst samband mellan ålder och 
att störas. De som är över 65 år tycker inte att vanligt samtal störs. De har inte heller svårt att 
somna och blir inte väckta av buller. Detta resulterar i att det är signifikant skillnad mellan 
grupperna eftersom enstaka personer i de övriga grupperna upplever störning på dessa 
punkter. De övriga störningarna ”svårt att höra TV/radio” och ”telefonsamtal störs”  finns det 
ingen signifikant skillnad för, det kan dock noteras att procentuellt störs gruppen över 65 år 
mindre även här. 
 
På frågan om aktiviteter som de svaranden skulle göra oftare om tågtrafikbullret inte fanns är 
det signifikant skillnad på vilka ålderskategorier som oftare skulle ”ha fönstret öppet nattetid” 
(bilaga 2, rad 6). Skillnaden beror på att procentuellt färre personer över 65 år har svarat att 
de skulle ha fönstret öppet oftare på natten än övriga ålderskategorier (Tabell 5). Två 
tredjedelar av personerna under 25 år skulle ha fönstret öppet oftare (Tabell 5), men då denna 
grupp består av tre personer är det för få personer för att några slutsatser ska kunna dras. För 
övriga aktiviteter på denna fråga finns det inte några signifikanta samband mellan ålder och 
vilka aktiviteter de svaranden skulle göra oftare om deras bostad inte utsattes för 
tågtrafikbuller.  

Ha fönster öppna nattetid oftare * Ålder Crosstabulation

2 4 6 1 13
.6 1.7 5.3 5.5 13.0

66.7% 44.4% 21.4% 3.4% 18.8%
1 5 21 27 54

2.3 7.0 21.9 22.7 54.0
33.3% 55.6% 75.0% 93.1% 78.3%

0 0 1 1 2
.1 .3 .8 .8 2.0

.0% .0% 3.6% 3.4% 2.9%
3 9 28 29 69

3.0 9.0 28.0 29.0 69.0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Ålder
Count
Expected Count
% within Ålder
Count
Expected Count
% within Ålder
Count
Expected Count
% within Ålder

Ja

Nej

Vet ej

Ha fönster
öppna nattetid
oftare

Total

18-24 år 25-40 år 41-65 år Över 65 år
Ålder

Total

 
Tabell 5. Korstabulation över vilka som skulle ha fönster öppna oftare nattetid om bostaden 
inte utsattes för tågtrafikbuller jämfört med vilken ålder de svarande har.  
 
 
6.8 Kön 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur ofta män och kvinnor störs av tågtrafikbuller 
(bilaga 2, rad 7). Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan könen för övriga 
bullerkällor eller aktiviteter vilka störs av tågtrafikbuller. 
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6.9 Barnfamiljer 
De hushåll vilka inkluderar barn, dvs. barnfamiljer jämfördes med övriga hushåll för att se 
om barnfamiljer störs mer än övriga av buller. Detta kunde dock inte påvisas när bullerkällor 
undersöktes. För en av sex aktiviteter som störs av tågtrafikbuller finns en signifikant skillnad 
mellan barnfamiljer och barnlösa hushåll (bilaga 2, rad 8). Denna aktivitet är vanligt samtal 
(se tabell 6). 

Crosstab

5 3 8
1.9 6.1 8.0

26.3% 5.0% 10.1%
14 57 71

17.1 53.9 71.0
73.7% 95.0% 89.9%

19 60 79
19.0 60.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Barnfamilj
Count
Expected Count
% within Barnfamilj
Count
Expected Count
% within Barnfamilj

Ja

Nej

Vanligt samtal
hindras

Total

Ja Nej
Barnfamilj

Total

 
Tabell 6. Korstabulation av om vanligt samtal hindras av tågtrafikbuller där barnfamiljer 
jämförs med hushåll utan barn. 
 
 
6. 10 Trivs i bostaden 
Alla svaranden har uppgett att de trivs i sin bostad (se tabell 7).  

Trivs i bostaden * Grupp Crosstabulation

25 20 15 60
27.3 19.0 13.7 60.0

69.4% 80.0% 83.3% 75.9%
11 5 3 19

8.7 6.0 4.3 19.0
30.6% 20.0% 16.7% 24.1%

36 25 18 79
36.0 25.0 18.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Ja, trivs mycket bra

Ja, trivs ganska bra

Trivs i bostaden

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 7. Korstabulation av vilka av de svarande som trivs i sin bostad. 
 
 
6. 11 Föredra att bo nära en tågstation 
Denna fråga togs med för att se om det stämmer att närheten till tågstationen har betydelse 
för valet av bostad och för att tillsammans med frågan om hur ofta de svarande åker tåg se 
om användning av bullerkällan minskar upplevelsen av störning. 36 % totalt har angett att 
närheten till tågstationen hade en positiv påverkan på valet av bostad, 65 % att det inte 
påverkade deras val och ingen har angett att det hade en negativ inverkan (se tabell 8). De 
som ansåg att tågstationen hade en positiv inverkan på valet av bostad störs i mindre 
utsträckning av tågtrafiken ((bilaga 2, rad 9 och tabell 9). 
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Närhet till tågstation * Grupp Crosstabulation

12 10 6 28
12.8 8.9 6.4 28.0

33.3% 40.0% 33.3% 35.4%
24 15 12 51

23.2 16.1 11.6 51.0
66.7% 60.0% 66.7% 64.6%

36 25 18 79
36.0 25.0 18.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Positiv påverkan

Ingen påverkan

Närhet till tågstation

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 8. Korstabulation av om närheten till tågstation påverkade valet av bostad jämfört med 
grupp. 
 
 

Tåg * Närhet till tågstation Crosstabulation

2 12 14
5.0 9.0 14.0

7.1% 23.5% 17.7%

8 21 29
10.3 18.7 29.0

28.6% 41.2% 36.7%

18 18 36
12.8 23.2 36.0

64.3% 35.3% 45.6%

28 51 79
28.0 51.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Närhet
till tågstation
Count
Expected Count
% within Närhet
till tågstation
Count
Expected Count
% within Närhet
till tågstation
Count
Expected Count
% within Närhet
till tågstation

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Tåg

Total

Positiv
påverkan

Ingen
påverkan

Närhet till tågstation

Total

 
Tabell 9. Korstabulation av hur ofta de svarande störs jämfört med vilka som ansåg att 
närheten till tågstationen hade en positiv påverkan på valet av bostad. 
 
 
6. 12 Åker tåg 
För att se om de som nyttjar tågtrafiken störs i mindre utsträckning av tågtrafikbuller testades 
hur ofta denna grupp störs jämfört med de svarande som inte åker tåg alls, eller gör det endast 
några gånger om året (se diagram 4) . Det går inte att påvisa någon skillnad mellan dessa 
grupper (bilaga 2, rad 10). 
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Diagram 10. Hur ofta de svarande störs av tågtrafikbuller uppdelat på de svarande som 
regelbundet åker tåg och de som  inte gör det. 
 
 
6.13 Sovrumsfönster mot järnvägen 
Att sovrum inte skulle placeras så att de vetter mot järnvägen var som tidigare nämnts ett 
krav för vissa av husen vid Magasinsvägen och Brädgårdsvägen i detaljplanen. Frågan om de 
svarande där har sovrumsfönster i riktning mot järnvägen undersöker därför hur detta har 
efterlevts. Att ha sovrumsfönster på samma sida som bullerkällan anses vara en faktor som 
ökar bullerstörningar (Ericson m fl 2004, s.45) och har därför testats för att se om det 
stämmer även för de svarande i denna undersökning. 
 
I grupp C har de svaranden till största delen, 67 %, sovrumsfönster mot järnvägen. I grupp B 
har 36 % sovrumsfönstret mot järnvägen och i grupp A 11 % (se tabell 11). Det är en 
signifikant skillnad mellan grupperna (bilaga 2, rad 11).   
 
20 % av dem som har sovrumsfönstret mot järnvägen störs ofta av tågtrafikbuller. För de som 
inte har sitt fönster mot järnvägen är motsvarande siffra 17 % (se tabell 12). Det är ingen 
signifikant skillnad mellan hur ofta dessa grupper störs av tågtrafikbuller (bilaga 2, rad 12).   
 

Sovrumsfönster mot järnvägen * Grupp Crosstabulation

4 9 12 25
11.4 7.9 5.7 25.0

11.1% 36.0% 66.7% 31.6%
32 16 6 54

24.6 17.1 12.3 54.0
88.9% 64.0% 33.3% 68.4%

36 25 18 79
36.0 25.0 18.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Ja

Nej

Sovrumsfönster
mot järnvägen

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 11. Korstabulation av om de svarande har sovrumsfönster mot järnvägen uppdelat per 
grupp. 
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Tåg * Sovrumsfönster mot järnvägen Crosstabulation

5 9 14
4.4 9.6 14.0

20.0% 16.7% 17.7%

12 17 29
9.2 19.8 29.0

48.0% 31.5% 36.7%

8 28 36
11.4 24.6 36.0

32.0% 51.9% 45.6%

25 54 79
25.0 54.0 79.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Sovrumsfönster
mot järnvägen
Count
Expected Count
% within Sovrumsfönster
mot järnvägen
Count
Expected Count
% within Sovrumsfönster
mot järnvägen
Count
Expected Count
% within Sovrumsfönster
mot järnvägen

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Tåg

Total

Ja Nej

Sovrumsfönster mot
järnvägen

Total

 
Tabell 12. Korstabulation av hur ofta de svarande störs av tågtrafik uppdelat på om de har 
sovrumsfönstret mot järnvägen. 
 
 
6.14 Isolering 
Procentuellt är grupp B, de som bor i en mer skyddad ljudmiljö, nöjdare med isoleringen av 
sina hus än grupp A (se tabell 13). Det är trots detta ingen signifikant skillnad mellan dessa 
två grupper (bilaga 2, rad 13). Om grupperna A och B slås ihop tycker 72 % av dessa att det 
är bra ljudisolering i deras bostäder vilket är något mer än de 65 % som tycker likadant om 
sina hus i grupp C. Det finns dock ingen signifikant skillnad om gruppuppdelningen görs på 
detta sätt heller.  
 
De som har 3-glasfönster tycker att isoleringen är bra i 76 % av fallen jämfört med dem som 
har 2-glasfönster för vilka motsvarande siffra är 73 %. Det går inte att påvisa något samband 
mellan fönstertyp och god ljudisolering. 
 

Isolerar mot ljud * Grupp Crosstabulation

22 21 11 54
24.5 17.5 11.9 54.0

62.9% 84.0% 64.7% 70.1%
12 3 5 20

9.1 6.5 4.4 20.0
34.3% 12.0% 29.4% 26.0%

1 1 1 3
1.4 1.0 .7 3.0

2.9% 4.0% 5.9% 3.9%
35 25 17 77

35.0 25.0 17.0 77.0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Isolerar

Isolerar inte

Vet ej

Isolerar
mot ljud

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 13. Korstabulation över om de svarande anser att ljudisoleringen av deras bostäder är 
god uppdelat per grupp. 
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6. 15 Åtgärder mot buller 
Två personer, båda boende i Stenstorp, har uppgett att det har genomförts bulleråtgärder för 
deras bostäder. Åtgärden var i båda fallen att byta 2-glasfönster mot 3-glasfönste och 
genomfördes av hushållen själva. Båda anser att åtgärden har gett effekt.  
 
 
6. 16 Känslig för buller 
De svarande har själva fått uppge om de anser sig vara känsliga för buller eller inte. Kan 
känslighet förklara ovanstående resultat där det inte finns någon skillnad mellan hur ofta de 
olika grupperna störs av tågtrafikbuller. I grupp A uppger 14 % att de är känsliga, i grupp B 
21 % och i grupp C är det ingen som anser sig vara känslig för buller (se tabell 14). Chi-
tvåtestet visar trots detta ingen signifikant skillnad mellan dessa tre grupper (bilaga 2, rad14) 
 
Om grupp A och B slås ihop och testas mot grupp C blir det finns det inte heller någon 
signifikant skillnad om vi håller fast vid en signifikansnivå på 0,05. I tabellen kan vi se att om 
vi skulle acceptera en signifikansnivå på 0,07 skulle testet med grupp A och B hopslagna visa 
på en signifikant skillnad mellan grupperna (bilaga 2, rad 15)  
 

Känslig för buller * Grupp Crosstabulation

5 5 0 10
4.6 3.1 2.3 10.0

13.9% 20.8% .0% 12.8%
31 19 18 68

31.4 20.9 15.7 68.0
86.1% 79.2% 100.0% 87.2%

36 24 18 78
36.0 24.0 18.0 78.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp
Count
Expected Count
% within Grupp

Känslig

Inte känslig

Känslig för
buller

Total

A B C
Grupp

Total

 
Tabell 14. Korstabulering av vilka som anser sig vara generellt känsliga för buller jämfört i de 
olika grupperna. 
 
 
Känsligenheten för buller testades mot aktiviteter som störs av buller. Det finns ett visst 
samband mellan att störas och att vara känslig för buller. De aktiviteter där detta samband 
kunde påvisas är: att höra TV/radio, att somna och sova utan att väckas av buller (se 
tabellerna 15, 16 och 17). Detta samband fanns inte för aktiviteterna: telefonsamtal, vanligt 
samtal och vila/avkoppling (bilaga 2, rad 17-21). 
 
Känsligheten testades också mot uppgifterna om hur ofta de svarande störs av olika typer av 
bullerkällor. De som uppger sig vara känsliga störs oftare av grannar (se tabell 18 och bilaga 
2, rad 22). För övriga bullerkällor fanns ingen signifikant skillnad mellan de som är känsliga 
och de som inte är det (bilaga 2, rad 23). För tåg- och vägtrafikbuller kan ändå nämnas att det 
är procentuellt fler som störs ofta av de som anser sig vara känsliga. 30 % av dem som är 
känsliga störs ofta medan motsvarande siffra för de som inte är känsliga är 16 %. Detta gäller 
båda trafikslagen, uppgifterna för tågtrafikbuller finns nedan (se tabell 19). 
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Svårt höra TV/radio * Känslig Crosstabulation

3 5 8
1.0 7.0 8.0

30.0% 7.4% 10.3%
7 63 70

9.0 61.0 70.0
70.0% 92.6% 89.7%

10 68 78
10.0 68.0 78.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig

Ja

Nej

Svårt höra
TV/radio

Total

1.00 2.00
Känslig

Total

 
Tabell 15. Korstabulering av ”svårt höra TV/radio” p.g.a. tågtrafikbuller  
jämfört med känslighet för buller 
 
 

Svårt att somna * Känslig Crosstabulation

4 3 7
.9 6.1 7.0

40.0% 4.4% 9.0%
6 65 71

9.1 61.9 71.0
60.0% 95.6% 91.0%

10 68 78
10.0 68.0 78.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig

Ja

Nej

Svårt att
somna

Total

1.00 2.00
Känslig

Total

 
Tabell 16. Korstabulering av ”svårt att somna” p.g.a. tågtrafikbuller  
jämfört med känslighet för buller 
 

Blir väckt * Känslig Crosstabulation

4 3 7
.9 6.1 7.0

40.0% 4.4% 9.0%
6 65 71

9.1 61.9 71.0
60.0% 95.6% 91.0%

10 68 78
10.0 68.0 78.0

100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig
Count
Expected Count
% within Känslig

Ja

Nej

Blir väckt

Total

1.00 2.00
Känslig

Total

 
Tabell 17. Korstabulering av ”blir väckt” av tågtrafikbuller jämfört  
med känslighet för buller. 
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Grannar * Känslig för buller Crosstabulation

2 1 3
.4 2.6 3.0

20.0% 1.5% 3.8%
4 11 15

1.9 13.1 15.0
40.0% 16.2% 19.2%

4 56 60
7.7 52.3 60.0

40.0% 82.4% 76.9%
10 68 78

10.0 68.0 78.0
100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Grannar

Total

Känslig Inte känslig
Känslig för buller

Total

 
Tabell 18. Korstabulering av hur ofta buller från grannar stör jämfört med känslighet för buller. 
 
 
 

Tåg * Känslig för buller Crosstabulation

3 11 14
1.8 12.2 14.0

30.0% 16.2% 17.9%
4 25 29

3.7 25.3 29.0
40.0% 36.8% 37.2%

3 32 35
4.5 30.5 35.0

30.0% 47.1% 44.9%
10 68 78

10.0 68.0 78.0
100.0% 100.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller
Count
Expected Count
% within Känslig för buller

Störs ofta

Störs sällan

Störs inte

Tåg

Total

Känslig Inte känslig
Känslig för buller

Total

 
Tabell 19. Korstabulering av hur ofta tågtrafikbuller stör jämfört med känslighet för buller. 
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7. DISKUSSION 
 
7.1 Är ljudmiljön god på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen? 
Kravet på ljudmiljön i detaljplanen för området Magasinsvägen/Brädgårdsvägen var som 
tidigare nämnts att ”Bebyggelseplaneringen får inte innebära någon form av lägsta 
godtagbara standard med hänsyn till bullerpåverkan utan måste inriktas på att ge en miljö 
som ger odiskutabelt låg påverkan av buller”. (Mjölby kommun 1988, s. 2) Riktvärdena kan 
sägas utgöra ”lägsta godtagbara standard”. Om vi ser på riktvärdet för utomhusnivåerna vid 
bostäder störs i regel 10 % om riktvärdet precis uppfylls. (Boverket, 2003) Vi kan alltså dra 
slutsatsen att ambitionerna i detaljplanen är att mindre än 10 % ska uppleva störning av 
tågtrafikbullret. Denna ambition kan utifrån denna studie inte sägas ha uppnåtts eftersom 
resultatet visar att  15 % av de boende på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen störs ofta av 
tågtrafikbuller.  
 
 
7.2 Begränsningar i studien 
De som bor i relativt tysta hus på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen, grupp B togs med 
som referensgrupp. Tanken var att om grupp A, i ensidigt bullerutsatta hus, störs av 
tågtrafikbuller i lika liten utsträckning som grupp B skulle slutsatsen kunna dras att de 
byggnadstekniska lösningarna kunde lösa bullerproblemet för hus relativt nära järnvägen. Om 
grupp A stördes i större utsträckning än B skulle det däremot kunna ifrågasättas om de 
byggnadstekniska lösningarna var tillräckliga. Resultatet visar dock att i 20 % av grupp B, 
boende i tysta hus, störs av tågtrafikbuller. I grupp A, ensidigt bullerutsatta hus störs 11 % av 
detta buller. Att de som bor i tysta hus störs i  större utsträckning än de som bor i mer 
bullerutsatta hus är märkligt även om skillnaden inte är tillräckligt tydlig för att vara 
signifikant. Osäkerheter i studien skulle kunna förklara detta märkliga resultat. 
 
En begränsning är att antalet värden är så pass litet att detta i sig gör att det är svårt att påvisa 
signifikanta skillnader mellan grupper. Att det är få värden gör också att en persons svar ger 
relativt stort utslag på resultatet, och ger stor påverkan på de procentsiffror som visas i 
korstabellerna. I exemplet ovan är procentsiffrorna för A 11 % och för B 20 %, vilket ser ut 
att vara en stor skillnad. I antal människor som störs är det 4 personer av 36 i grupp A. För 
grupp B är det 5 personer av 25. Skillnaden utgörs alltså av en person, eller möjligen två 
personer om hänsyn ska tas till att grupperna är olika stora.  
 
 En annan faktor som kan påverka att fler störs i de tysta husen än i de ensidigt bullerutsatta 
husen är en miss i gruppindelningen. Två hus som är ensidigt bullerutsatta kom med i grupp 
B där endast tysta skulle ha varit. 5 personer bodde i dessa hus. I grupp B stördes även 5 
personer ofta av tågtrafik. Bor dessa personer som störs mest i de ensidigt bullerutsatta husen 
och inte i de tysta husen? Det går inte att svara på detta eftersom enkäterna behandlades totalt 
anonymt. Om de istället hade behandlats konfidentiellt och en koppling hade behållits mellan 
svar och svarspersoner skulle detta ha gått att kontrollera.  
 
Om skillnaden inte beror på begränsningar av undersökningen kan den bero på individuella 
skillnader.  Dessa kan bero på faktorer som har ingått i undersökningen och som kommer att 
diskuteras. En spekulation är att de som flyttat in i husen närmast järnvägen varit mer 
medvetna om bullersituationen innan de flyttat in och att personer som störs mindre av buller 
har sökt sig till dessa bostäder. För att svara på detta skulle ytterligare studier behövas.    
För att minska osäkerheten för uppgiften om hur stor andel som störs av tågtrafikbuller i 
grupp A och grupp B kan svaren från dessa grupper slås samman. Detta gör att de inte kan 
jämföras med varandra, men att det blir mindre osäkerhet när området som helhet utvärderas. 
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Då stör tågtrafikbuller 15 % av de svarande i husen på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen 
där fysiska åtgärder mot buller har gjorts.  
 
Tyvärr finns ingen grupp som skulle kunna slås ihop med grupp C, boende i bullerutsatta hus 
i Stenstorp, i denna studie. Dessutom är grupp C till att börja med en mindre grupp än 
grupperna A och B för sig och procenttalet för hur många i grupp C, 28 %, som störs ofta av 
tågtrafikbuller är därför en mer osäker siffra än den för grupperna A och B.  
 
Risken att enstaka svar har för stor genomslagskraft på resultatet uppvägs till viss del av att 
enkäten skickades till en stor andel av målpopulationen, knappt hälften, och att 
svarsfrekvensen är ovanligt hög. Detta gör att svaren i studien, trots sina osäkerheter, kan 
extrapoleras till att gälla för alla de boende i de undersökta områdena.  
 
 
7.3 Bullerstörning från tågtrafik  
Det går inte att påvisa genom det statistiska test som har gjorts att grupp C, boende i de äldre 
husen, störs av tågtrafikbuller i större utsträckning än grupperna A och B, boende i de nyare 
bostäderna. Eftersom gruppen som har deltagit i enkätundersökningen utgör en stor del av 
målpopulationen kan det antas att den procentuella skillnaden som finns mellan grupperna i 
studien även finns i målpopulationen. Om det antas att så är fallet kan vi rent logiskt dra 
slutsatsen att 28 %, andelen i grupp C som störs, är större än 15 %, andelen som störs av 
tågtrafikbuller i grupperna A och B. Osäkerheterna gör dock att vi inte kan precisera 
uttalandet och hävda att 13 procentenheter fler störs i grupp C än i grupperna A och B. 
Genom detta resonemang kan slutsatsen dras att grupp C i större utsträckning än grupperna A 
och B störs av buller från tågtrafik.  
 
 
7.4 Bullerstörning från tågtrafik inomhus och utomhus 
Är det någon skillnad på att störas inomhus respektive utomhus mellan de nyare husen på 
Magasinsvägen och Brädgårdsvägen och de äldre husen i Stenstorp? För de 
utomhusaktiviteter som har studerats går det inte att påvisa några skillnader mellan grupperna 
A, B och C. För inomhusaktiviteterna finns en signifikant skillnad mellan hur stor andel av 
grupperna som tycker att vanligt samtal hindras av buller. Det är i grupp C, boende i 
Stenstorp, som samtalen störs mest. Även för övriga inomhusaktiviteter är mönstret för de 
procentuella siffrorna att de svarande i grupp C störs i större utsträckning. En möjlig 
förklaring till skillnaden mellan grupperna för inomhusaktiviteter och frånvaron av skillnader 
för utomhusaktiviteter är att de åtgärder som har gjorts för att säkra en god ljudmiljö inomhus 
för de nyare husen på Magasinsvägen har gett resultat. För att få en klarare uppfattning om 
ljudmiljön inomhus faktiskt är bättre i de nyare husen och för att se om detta är tillräckligt för 
att uppfylla riktvärdena för inomhusnivåer skulle ljudnivåerna inomhus kunna mätas. 
Effekterna av de åtgärder som har gjorts för att säkerställa en god ljudmiljö utomhus för det 
nyare bostadsområdet kan utifrån resultatet av enkäten ifrågasättas.  
 
 
7.5 Effekten av bullerstörning 
4 personer på Magasinsvägen/Brädgårdsvägen blir väckta och har svårt att somna pga. buller 
från tågtrafik. För Stenstorp är motsvarande siffra 3 personer. Även om det kan tyckas att få 
personer har sömnstörningar kan bullersituationen för dessa personer vara direkt 
hälsoskadlig. (Socialstyrelsen 2001, s.129) 
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7.6 Ålder  
De svarande över 65 år stördes i mindre utsträckning av tågtrafikbuller. En bidragande orsak 
till detta kan vara hörselnedsättning, vilket en av de svarande själv påpekade. Att äldre störs 
mindre av buller stöds av tidigare forskning. Denna forskning visar att även yngre personer, 
under 19 år störs i mindre utsträckning. Detta är en ålderskategori som inte har ingått i 
föreliggande studie. (Miedema och Vos 1999, s.3339) 
 
 
7.7 Kön 
Enligt resultatet från bullerenkäten finns det ingen skillnad mellan hur mycket män och 
kvinnor störs av tågtrafik. Detta stämmer väl överens med resultat i tidigare forskning att 
kvinnor och män reagerar på samma sätt när de utsätts för buller från trafik. (Miedema och 
Vos 1999, s.3339) 
 
 
7.8 Användning av bullerkällan 
I en tidigare studie fanns ett samband mellan användningen av transportmedel och 
upplevelsen av buller från detta. I den studien var transportslaget flyg. De som flög relativt 
ofta stördes i mindre utsträckning av flygplansbuller. (Miedema och Vos 1999, s.3341) Bland 
de svarande i Mantorp gick det inte att påvisa att det fanns ett samband mellan att åka tåg och 
att störas mindre av tågtrafikbuller. De som svarat att närheten till tågstationen hade en 
positiv påverkan på deras val av bostad störs i mindre utsträckning tågtrafikbuller. Detta kan 
tolkas som att de som har en i grunden positiv inställning till bullerkällan störs i mindre 
utsträckning, men detta kräver vidare studier för att kunna säkerställas.    
 
 
7.9 Känslighet  
Känslighet har stor inverkan på upplevelsen av buller. I en studie av Miedema och Vos 
räknades storleken på olika faktorers inverkan om till hur stor ökning eller sänkning av 
ljudnivån dessa faktorer motsvarade. Att vara mycket känslig jämfört med att inte vara 
känslig motsvarade en ökning av ljudnivån med 11 dB. (Miedema och Vos 1999, s. 3343) 
 
I föreliggande studie finns ett samband mellan de som uppger sig var känsliga och de som 
störs av buller. I grupp C som bor i äldre bullerutsatta hus är det ingen som uppger sig vara 
känslig för buller medan det i grupperna A och B är sammanlagt 10 personer som uppger sig 
vara känsliga. Vad innebär detta för jämförelsen av i hur stor utsträckning de olika grupperna 
störs av tågtrafikbuller? 
Det innebär att det kan vara känslighet för buller hos grupperna boende i hus byggda för att 
minimera bullerpåverkan som gör att skillnaden mot grupp C, boende i hus utan sådana 
åtgärder, inte är större.  
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7.10 Enkäter som verktyg för kommuner 
Den tekniska kartläggningen ger en bra överblick över bullersituationen i Mjölby. På vissa 
punkter skapar den fler frågor än den kan besvara. Hur blir påverkan av flera bullerkällor? I 
den tekniska bullerkartläggningen räknas endast den bullerkälla som har högst värden trots 
att studier visar att förekomsten av flera bullerkällor ökar störningen. (Ingemansson 2004) 
Hur mycket störs folk i områden där bullernivåerna ligger i gränstrakten för riktvärdena? Hur 
väl fungerar olika typer av fysiska åtgärder för att begränsa bullerspridningen? Detta är frågor 
där enkätstudier skulle kunna vara av nytta.  
 
 
Enkätstudier kan vara till nytta för kommuner om de undersöker ett enkelt samband i ett 
begränsat område där enkäten kan skickas till hela, eller större delen av målgruppen. I sådana 
fall går det bra att ha ett exempelvis ett hundratal personer som tillfrågas, eller till och med 
färre om enkäten skickas till hela målgruppen. I Öhrströms studie skickades en enkät till 230 
personer och störningarna jämfördes före och efter ett tunnelbygge som ledde bort trafiken. 
(Öhrström 2004) Att de tillfrågade har upplevt situationen både före och efter en åtgärd gör 
att det blir lättare att se om det finns ett samband mellan bullret och negativa hälsoeffekter 
samt störningar. Exempel på mindre komplexa åtgärder som kan studeras är: byte till 
treglasfönster, tillkomsten av ett bullerplank eller ökningar och minskningar av trafikflödet. 
 
Om mer komplexa samband ska studeras är det en fördel om fler personer tillfrågas. Detta 
kan vara ett alternativ främst för större kommuner. Exempelvis Stockholms kommun har 
genomfört en enkätstudie som skickades ut till knappt 2 000 personer där störningar från 
trafikbuller i nybyggda bostäder undersöktes. (Ericsson m.fl. 2004 s.20)  
 
Den åtgärd som studerades i denna studie var förhållandevis komplex och bestod i husens 
utformning, förekomsten av garage som bullerskydd, isolering, placering av sovrum och 
treglasfönster. Samtidigt skickades den till endast 90 personer vilket gjorde att resultatet från 
det statistiska testet inte är fullt pålitligt. Att öka antalet människor som enkäten skickas till är 
ett sätt att komma tillrätta med detta problem. Om det som ska studeras är begränsat till några 
mindre bostadsområden, som i föreliggande studie, kan detta dock vara svårt. En möjlighet i 
denna studie att öka antalet tillfrågade hade varit att skicka enkäten till alla personer i ett 
hushåll. Det antogs dock att det i detta fall skulle överbelasta hushållen och minska intresset 
för att besvara enkäten.  
 
 
7.11 Enkätfrågor 
Fråga 23 i enkäten ”Är det någon av följande aktiviteter du skulle göra oftare om din bostad 
inte utsattes för tågtrafik buller”? är av hypotetisk karaktär. Denna typ av frågor bör undvikas 
i enkäter enligt Ejlertsson. (Ejlertsson 1996, s. 57) Denna fråga skulle lämpligen formuleras 
om till en mer konkret version för de olika aktiviteterna, exempelvis ”Störs du av 
tågtrafikbuller när du använder uteplats/balkong?” Med svaren ”nej” eller ”ja” och om ”ja” 
”Hur mycket störs du?”: ”inte speciellt mycket” ”ganska mycket” ”mycket”. Denna fråge- 
och svarsmodell används i andra liknande studier. (Öhrström 2004, s. 721)  
 
Fråga 6. ”Vad tycker du om Mantorp som bostadsområde?” nämndes tidigare i stycket 
”Svarsfrekvens” eftersom denna fråga hade ett bortfall på upp till 52 %. Denna fråga skulle 
istället kunna formuleras ”Trivs du i Mantorp?”, med en femgradig skala. Alternativt skulle 
”Hur skulle du beskriva Mantorp” kunna finnas som en öppen fråga 
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8. SLUTSATSER 
 
Människorna boende på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen lever inte i en miljö som ”ger 
odiskutabelt låg påverkan av buller” vilket är detaljplanens målsättning. Detta trots att 
bostadsområdets fysiska utformning är anpassad till att hindra spridning av buller från 
tågtrafiken. De boende på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen störs i mindre utsträckning av 
tågtrafikbuller än studieområdet i Stenstorp. Detta kan förklaras med att åtgärderna mot 
buller som gjordes när bostäder byggdes på Magasinsvägen och Brädgårdsvägen har haft viss 
effekt. Den positiva effekten gäller främst inomhusmiljön. Ingen skillnad fanns mellan 
grupperna när det gäller bullerstörning i utomhusmiljön. Att åtgärderna inte ger upphov till 
en signifikant skillnad mellan hur ofta grupperna störs av buller kan bero att andra faktorer 
har en påverkan på upplevelsen av buller. I studien har det framkommit att individuella 
skillnader till viss del beror på känslighet, ålder och möjligen på inställningen till 
bullerkällan. 
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Mjölby 2004-04-21 

 

 

 

 
 
10. Bilaga 1. Enkät och följebrev 
 
Hur påverkas du av ljud från tågtrafik?  
 
 
Hjälp Mjölby kommun ta reda på hur boendemiljön i Mantorp är genom att fylla i denna 

enkät om upplevelse av järnvägsbuller. Svaren kommer att behandlas anonymt. Numreringen 

av svarskuverten används endast för att underlätta påminnelser. 

 

Mjölby kommun i samarbete med Anna-Sara Josefsson, student vid Miljövetarprogrammet 

på Linköpings universitet, håller på att kartlägga hur buller från tågtrafiken påverkar 

människor som bor i olika typer av hus. Undersökningen kommer inte att resultera i nya 

bullerskydd för befintlig bebyggelse utan kommer att användas som underlag ifall nya 

bostäder planeras utmed järnvägen i Mjölby kommun. Resultatet kommer att sammanställas i 

form av en C-uppsats av Anna-Sara Josefsson och finnas tillgänglig på Internet på adressen: 

http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/mv-c/2004/ från och med juli 2004.  

 

Svara direkt så är vi tacksamma  senast den 30 april  med det bifogade svarskuvertet, 

portot är betalt.  

 

Biobiljetter lottas ut bland de som svarar på enkäten! 

 

 

 

Anna-Sara Josefsson, student 
Linköpings universitet 

Håkan Sylvan, planarkitekt 
Mjölby Kommun 

11.   
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Enkät om tågtrafikbuller 
 
1. Hur gammal är du? 

 Under 18    18-24   25-40     41-65   Över 65
 

2. Är du kvinna eller man? 
 Kvinna  Man  

 

3. Hur många personer, förutom du själv, bor i hushållet?*    
______personer 
 

4. Hur många av dessa är under 18 år?* 
______personer under 18 år 
 

5. Hur länge har du bott i din nuvarande bostad?* 
______år 
 

6. Vad tycker du om Mantorp som bostadsområde? 
Trevligt           Otrevligt
Stökigt             Stillsamt
Tyst           Bullrigt 
Spännande           Tråkigt 
Lugnt           Livligt 
Högljutt           Tyst 
 

7. Trivs du i din bostad?  
 Ja, trivs mycket bra  
 Ja, trivs ganska bra  
 Nej, trivs inte särskilt bra 
 Nej, trivs inte alls 
 Varken trivs eller vantrivs

 
8. Har du planer på att flytta det närmaste året? 

 Ja   Nej   Vet ej 
 

9. Hur ofta åker du tåg? 
 Inte alls   Några gånger 

om året 
 Några gånger 
i månaden  

 Några gånger 
i veckan 

 Dagligen

 

10. Hur påverkade närheten till tågstationen ditt val av bostad? 
 Positiv påverkan  Negativ påverkan   Ingen påverkan 

 
* Frågan är modellerad efter frågor från Socialstyrelsens enkät i Miljöhälsorapport 2001 
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11. Vilken typ av område bodde du i innan du flyttade till din nuvarande bostad? 

 Innerstad 
 Ytterområde av stad 
 Villasamhälle 
 Landsbygd 

 

12. Om du jämför din nuvarande bostad med din förra bostad, tycker du att området 
där du bor nu är:  

 Mindre utsatt för 
buller  

 Utsatt för samma 
mängd buller 

 Mer utsatt för buller 
 

 

Kommentar:________________________________________________________________ 

 
13. Tycker du att garagen på sågverkstomten vid Magasinsvägen fungerar som 
bullerskydd?  

 Ja, de minskar ljudnivån betydligt 
 Ja, de minskar ljudnivån till en viss del 
 Nej, de gör ingen större skillnad 
 Nej, de påverkar inte ljudnivån alls 
 Vet ej  

 

14. Vad tycker du om ljudisoleringen av ditt hus när det gäller förmågan att dämpa ljud 
som kommer utifrån? 

 Isolerar mycket bra 
 Isolerar bra  
 Isolerar mindre bra  
 Isolerar mycket dålig
 Vet ej

 

15. Har det genomförts någon bullerdämpande åtgärd för din bostad senaste 10 åren? 
 Ja   Nej   Vet ej

 

Har du svarat Nej eller Vet ej på fråga 15 kan du fortsätta på fråga 19 på nästa sida. 
 

16. Om ja, vem stod för kostnaden? 
 Du eller någon annan i ditt hushåll 
 Någon annan, vem?____________

 
17. Har åtgärden haft någon effekt?  

 Ja    Nej    Vet ej  
 
18. Vilken typ av bullerdämpande åtgärd var det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. Har du de senaste tre månaderna känt dig störd utav något av följande*  
 Dagligen Någon gång  

per vecka 
Ja, men mer 
sällan   

Nej, aldrig 

Ljud från grannar          
Vägtrafikbuller         
Tågbuller         
Buller från 
motorsportbanan 

 
  

 
  

 
  

 
  

Buller från 
travbanan 

 
  

 
  

 
  

 
  

Fläktbuller i 
fastigheten 

 
  

 
  

 
  

 
  

Buller från 
industrier 

 
  

 
  

 
  

 
  

Annat buller. 
Vad?__________ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

20 Medför tågtrafikbuller någon av följande störningar när du befinner dig inomhus?* 
 Ja, varje vecka 

året runt 
Ja, varje vecka 
vissa delar av 
året 

Ja, men mer 
sällan 

Nej, aldrig 

Svårt att höra 
TV/radio 

 
  

 
  

 
  

 
  

Telefonsamtal 
hindras 

 
  

 
  

 
  

 
  

Vanligt samtal 
hindras 

 
  

 
  

 
  

 
  

Vila/avkoppling 
störs 

 
  

 
  

 
  

 
  

Svårt att somna         
Blir väckt         
Annat _____         
 

21. Har ditt sovrum fönster som vetter mot järnvägen?* 
 Ja    Nej    Vet ej 

 

22. Vilken typ av fönster har din bostad?*  
 2-glasfönster 
 3-glasfönster 
 annat, vad?_____________ 
 Känner inte till fönstertypen 

 
 
 
* Frågan är modellerad efter frågor från Socialstyrelsens enkät i Miljöhälsorapport 2001 
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23. Är det någon av följande aktiviteter du skulle göra oftare om din bostad inte utsattes 

för tågtrafikbuller? 

 

24. Har du någon gång under de 3 senaste månaderna 
haft besvär av följande?* 

25. Tror du att det beror på 
buller från tågtrafik?* 

 Ja, minst en 
gång i veckan    

Ja, men 
mer sällan 

Nej, aldrig Ja             Nej      Vet ej 

Trötthet             
Tung i huvudet             
Huvudvärk             
Koncentrations-
svårigheter 

            

 

26. Tycker du generellt sett att du är: 
 Mycket känslig för buller 
 Ganska känslig för buller 
 Inte speciellt känslig 
 Inte alls känslig 
 Vet ej 

 

27. Övriga synpunkter _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
* Frågan är modellerad efter frågor från Socialstyrelsens enkät i Miljöhälsorapport 2001 

   Ja Nej Vet ej 
Använda 
uteplats/balkong 

 
  

 
  

 
  

Sitta ute och äta       
Ha fönster öppna 
dagtid 

 
  

 
  

 
  

Ha fönster öppna 
nattetid 
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12. Bilaga 2. Resultat från chi-tvåtest 
 
 

                                                 
1 De kritiska värdena är framtagna ur Holmes och Solvangs ”Tabell för kritiskt värde på chi-två vid angivna 
signifikansnivåer och antal frihetsgrader”. (Holme och Solvang 1997, s. 316) 

Rad Testade variabler Chi-tvåvärde Kritiskt 
värde 1 

Frihetsgrader Signifikansnivå Signifikant 
skillnad? 

1 Störs av tågbuller * 
Grupp 

2.44 9.49 4 0.66 Nej 

2 Störs  av 
vägtrafikbuller * 
Grupp 

9.14 9.49 4 0.58 Nej 

3 Störs av buller från 
motorsportbanan * 
Grupp 

9.10 9.49 4 0.06 Nej 

4 Störs av buller från 
travbanan 

19.99 9.49 4 0.002 Ja 

5 Vanligt samtal 
hindras * Grupp 

9.11  2 0.011 Ja 

6 Förnster öppet 
oftare nattetid * 
Ålder 

13.16 12.59 6 0.04 Ja 

7 Störs av tågbuller * 
Kön 

2.58 5.99 2 0.28 Nej 

8 Vanligt samtal 
hindras * 
Barnfamilj/Ej 
barnfamilj 

7.20 3.84 1 0.007 Ja 

9 Störs av tågbuller * 
Närhet till tågstation 
positiv påverkan 

6.86 5.99 2 0.032 Ja 

10 Störs av tågbuller * 
Åker tåg 

0.54 5.99 2 0.76 Nej 

11 Sovrumsfönster mot 
järnvägen * grupp 

17.44 5.99 2 0.000 Ja 

12 Störs av tågbuller * 
Sovrumsfönster mot 
järnvägen 

2.86 5.99 2 0.24 Nej 

13 Isolerar mot ljud * 
Grupp  

1.59 5.99 2 0.45 Nej 

14 Känslig för buller * 
Grupp 

4.063 5.99 2 0.13 Nej 

15 Känslig för buller * 
Grupp (A och B 
ihopslagna) 

3.441 3.84 1 0.064 Nej 

16 Svårt att höra 
TV/radio * Känslig 
för buller 

4.86 3.84 1 .028 Ja 

17 Svårt att somna * 
Känslig för buller  

13.52 3.84 1 .000 Ja 

18 Väcks * Känslig för 
buller 

13.52 3.84 1 .000 Ja 

19 Telefonsamtal 
hindras * Känslig för 
buller 

0.30 3.84 1 .583 Nej 
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20 Vanligt samtal 
hindras * Känslig för 
buller 

0.001 3.84 1 .977 Nej 

21 Vila/avkoppling 
störs * Känslig för 
buller 

2.59 5.99 2 .273 Nej 

22 Känslig för buller * 
Störs av ljud från 
grannar 

12.39 5.99 2 0.002 Ja 

23 Störs av tågbuller * 
Känslighet för buller 

1.52 5.99 2 0.49 Nej 

Rad Testade variabler Chi-tvåvärde Kritiskt 
värde 1 

Frihetsgrader Signifikansnivå Signifikant 
skillnad? 


