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Till 
Boverket 
remiss@boverket.se  

Remissvar från Hörselskadades Riksförbund om  

Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader 
och förslag till ändring i Boverkets byggregler 

I strid med Agenda 2030 och ger ökad osäkerhet 
 
Hörselskadades Riksförbund, HRF, företräder intressen för Sveriges 1,5 miljoner 
hörselskadade. HRF avstyrker förslaget i sin helhet. Förslaget kan inte anses uppfylla 
kraven om hållbart byggande i Agenda 2030 och riskerar medföra en betydande 
osäkerhet om vilka krav som gäller. Därtill försämras möjligheterna till intressentdriven 
utveckling genom borttagandet av referenser till standarder. 

Av Agenda 2030, Mål 11, framgår att byggande ska vara hållbart på lång sikt. I 
begreppet hållbart ingår att det som byggs ska vara tillgängligt och användbart för 
största möjliga andel av befolkningen. 

Detta känner förstås Boverket väl till. Att Boverket i föreliggande förslag till ändrade 
byggregler ändå väljer att enbart fokusera på buller och bullerbegränsning, och inte på 
något sätt tar upp och diskuterar de väldokumenterade bristerna när det gäller 
ljudmiljö för god taluppfattbarhet innebär att vikten av tillgänglighet och användbarhet 
inte tas på allvar.  

I lokaler där samtal ska föras behövs ett tydligt och stärkt regelverk, så att det kan 
säkerställas att de breda grupper av befolkningen som har behov av en bra ljudmiljö 
kan lita på att de får det. Detta gäller Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade, men som 
exempel även personer med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och därtill alla 
som inte har svenska som modersmål.  

Lokaler med behov av särskilt god taluppfattbarhet omfattar alla former av 
undervisning, från förskola till högskola/universitet, och även till exempel lokaler inom 
vården som används för samtal. Exakt vilka lokaler som bör omfattas av krav på god 
taluppfattbarhet bör avgöras utifrån användningsområde.  

Boverkets förslag strävar alltså inte efter att uppnå målen i Agenda 2030.  
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Oklar kravnivå 

Därtill väljer man att ta bort dagens hänvisning till standarder, för att ersätta dem med 
något man kallar ”preciseringsnivåer”. För lokaler (skolor, vårdlokaler mm) ska 
preciseringsnivå A gälla. Den innehåller inga kvantitativa krav, enbart kvalitativa, som 
inte närmare definieras.  

För skolans del innebär det att den nuvarande standardiseringsklassningen med 
ljudklass A, B, C försvinner – och ersätts med – ja vad? I Boverkets konsekvensutredning 
anges att byggherrarna på det här området är professionella och ofta håller sig med 
egna, preciserade krav. Boverket tar bort ett i byggbranschen inarbetat tillvägagångs-
sätt som utgår från standarden SS25268, och ersätter det med byggherrarnas egna 
riktlinjer. Frågan blir hur en utomstående ska ha någon möjlighet att granska att det 
som byggs ger en god ljudmiljö. 

Standardisering underkänns 

Boverket ger en kort motivering till att hänvisningar till standarder tas bort, citat: 
”Nuvarande utformning av bestämmelserna bidrar därmed till att stärka inflytandet på 
marknaden för de aktörer som är med och utvecklar standarderna…”  

Här underkänner Boverket något överraskande hela det internationellt vedertagna 
standardiseringssystemet, på tvärs mot regeringens standardiseringsstrategi och på 
tvärs mot en ofta använd modell inom lagstiftningsarbetet i EU. 

Själva grunden för standardisering är att de som har intresse inom ett område också är 
med och tar fram de gemensamma reglerna/processerna, och standardiseringsarbetet 
är öppet för alla att delta i. Till exempel är HRF, med i SIS TK 197, den standardi-
seringskommitté som arbetar med SS25268. Där har HRF tillsammans med andra 
initierat ett pågående arbete för att utveckla standardens mätmetod för god taluppfatt-
barhet. Den standard som Boverket nu inte längre vill hänvisa till. 

Buller hörs… 

Som avslutning vill HRF uppmärksamma Boverket på att alla former av ljud – även 
buller – har inverkan på hörbarheten. Att skriva som Boverket gör i konsekvens-
beskrivningen under rubriken ”Konsekvenser för personer med nedsatt funktions-
förmåga” är okunnigt. Att Boverket dessutom tror att borttagna regler kommer att 
gynna personer med nedsatt funktionsförmåga är väl en from förhoppning – vår 
erfarenhet är nog precis tvärt om. 

  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Mattias Lundekvam 
förbundsordförande, HRF 


