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Inledning  
Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun beslutade under 2019 att skicka 
ut Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller på remiss. Remissen gick ut 2019-06-24 och 
svar skulle vara inskickat senast den 20 september 2019. Remissutskicket riktades till 6 
kommunala nämnder, 7 kommunala bolag, samtliga partier i kommunfullmäktige, 

Trafikverket, Region Uppsala samt till Länsstyrelsen. Även allmänheten har lämnats 

möjlighet till att komma in med synpunkter på åtgärdsprogrammet. Detta genom 
kommunens dialogsidor samt som en nyhet på uppsala.se vid två tillfällen under 
remisstiden.    

Under remisstiden inkom 9 svar från kommunala nämnder och bolag samt från övriga 
offentliga aktörer. En remissinstans (Trafikverket) hade inga direkta synpunkter på 

förslaget. Från allmänheten via kommunens dialogsidor kom endast 1 synpunkt.              

Remissinstanser som inkommit med svar 

Följande remissinstanser har inkommit med svar på remissen;  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Plan- och byggnadsnämnden 
Utbildningsnämnden 

Kulturnämnden 
Östra Uppsala Socialdemokratiska förening 

Uppsalahem 
Skolfastigheter 
Trafikverket 

Länsstyrelsen  i Uppsala län  

Sändlista 

Remissen gick ut till följande remissinstanser; 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Plan- och byggnadsnämnden 
Utbildningsnämnden 

Kulturnämnden  
Omsorgsnämnden 
Äldrenämnden 

Samtliga partier i kommunstyrelsen 

Kommunala bolag med fastighetsinnehav 

Trafikverket 
Kollektivtrafiknämnden  
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Sammanställning av beaktade synpunkter 
Följande synpunkter har beaktas i revideringen av åtgärdsprogrammet mot 

omgivningsbuller. Först återges vad inkommen synpunkt berör och sedan hur denna 

synpunkt beaktas i Åtgärdsprogrammet mot omgivningsbuller.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det bör framgå hur många bostäder, skolor, 
förskolor och fritidshem som man planerar bullerskyddsåtgärd för under 

programperioden och vad som har genomförts under föregående programperiod. Det 
bör även förtydligas vad ”god ljudmiljö” i parker innebär.  Miljö – och 

hälsoskyddsnämnden anser att kommunen bör ha som långsiktigt mål att klara de 
riktvärden som gäller för nybyggda skolgårdar (50 ekvivalent ljudnivå) på samtliga 

skolor, förskolor och fritidshem.  

Beaktas delvis 

Det förtydligas i åtgärdsprogrammet vad som har genomförts under föregående 
programperiod.  Programgruppen för åtgärdsprogrammet kommer att se över hur 

bidragsprocesserna kan bli så effektiva som möjligt. Det förtydligas i 
åtgärdsprogrammet att ”god ljudmiljö” i parker innebär minst 50 dBA ekvivalent nivå.  

De två långsiktiga målen:   

 Samtliga skol- och förskolebarn ska kunna vistas utomhus på skolgårdar där 

trafikbullernivåerna är högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. 

 Riktvärdet 50 dB(A) ekvivalentnivå avseende trafikbuller ska klaras för samtliga 

nyetablerade skolor och förskolor. 

Skrivs om till:  

 Samtliga skol- och förskolebarn ska kunna vistas utomhus på skol- och 

fritidsgårdar där trafikbullernivåerna är högst 50 dB(A) ekvivalentnivå på de 

delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.  

Plan- och byggnadsnämnden  

Nämnden anser att åtgärdsprogrammet bör förtydliga målet som anger att: Andelen 

boende som exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad avseende 
trafikbuller ska inte överstiga 20 % av kommunens befolkning. Det framgår inte i 
åtgärdsprogrammet varför siffran 20 % av kommunens befolkning har valts. Det finns 

ingen tydlig analys utifrån kartläggningen varför det målet skulle innebära en viktig 

insats ur folkhälsoperspektivet.  

Beaktas 

Det förtydligas i åtgärdsprogrammet varför indikatorn är viktig ur ett 
folkhälsoperspektiv.     
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Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden anser att det behövs förtydligas att framtagande av 

prioriteringslista för åtgärder vid skolor även ska gälla förskolor. Vidare anser nämnden 
att det bör förtydligas att utredning om bidragssystem för skolor, förskolor och 
fritidshem ska omfatta såväl kommunala som fristående huvudmän.  

Beaktas 

Åtgärder vid förskolor läggs till i aktuellt åtgärdsprogram.  Det förtydligas att utredning 
om bidragssystem gäller både privata och kommunala skolor, förskolor och fritidshem.   

Kulturnämnden  

Kulturnämnden föreslår att i de avsnitt som behandlar förskole- och skolmiljöer ska 
även öppen fritidsverksamhet i form av fritidshem och fritidsklubbar nämnas eftersom 
dessa verksamheter finns i direkt anslutning till skolor i kommunen.  Kulturnämnden 

förslår vidare att Kulturnämnden läggs till vid sidan av Utbildningsnämnden vid åtgärder 

som berör miljöer där barn och unga vistas.  

Beaktas 

Kulturnämndens synpunkter läggs in i åtgärdsprogrammet.  

Östra Uppsala Socialdemokratiska förening 

Föreningen påpekar att åtgärdsprogrammets fokus på att åtgärda buller vid källan är en 

tidskrävande process och att det istället är nödvändigt att genomföra 

bullerskyddsåtgärder i enskilda bullerutsatta bostadsområden. Föreningen framför 
även att folkhälsoperspektivet inte lyfts fram tillräckligt i åtgärdsprogrammet.  

Beaktas delvis 

Det förtydligas i åtgärdsprogrammet att bullerskyddsåtgärder i de mest bullerutsatta 

områdena bör prioriteras i den mån det är möjligt. Arbetsgruppen för 

åtgärdsprogrammet kommer att kontakta Trafikverket för samverkan kring aktuella 
åtgärder där bullerkällan förutom kommunens vägar även kommer från väg eller spår 

där Trafikverket är ansvarig spår- eller väghållare.  En beskrivning av WHO:s nya 

riktvärden för buller läggs till i åtgärdsprogrammet.    

Uppsalahem 

Uppsalahem tar upp i samband med målet att samtliga invånare ska ha gångavstånd 

till park att det bör tydliggöras om det avser specifikt ”park” eller motsvarande 
tyst/ljuddämpad plats. Uppsalahem menar att få bostäder utanför tätort har tillgång 
till just park så som det nu framställs ska vara ett krav.   

Beaktas 

Det förtydligas i åtgärdsprogrammet att med ”park” avses inte bostadsinnergård med 
uteplatser. Målet förtydligas att det gäller park eller naturområde .   
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Skolfastigheter 

Mycket bra att en kartläggning av utomhusmiljöer vid skolor och förskolor ska tas fram 

tillsammans med en åtgärdsplan. Det skulle vara intressant att få en sammanfattning 
vad som hänt under föregående målperiod för att dra slutsatser om vilken effekt 
åtgärder haft för bullerklimatet. 

Under rubriken Uppföljning och utvärdering (sid 14) anges en rad nämnder som får ta 

del av avrapportering. Det kan finnas delar i avrapportering som skulle kunna vara bra 
för Skolfastigheter i egenskap av fastighetsägare och förvaltare att känna till. 

Beaktas 

 Avsnitten som tar upp vad som har genomförts under föregående programperiod 
utvecklas och det förtydligas vad som kvarstår att genomföra.   

Det läggs till i aktuellt stycke att projektledaren skickar utvärdering och uppföljningar till 

tidigare remissinstanser för kännedom.   

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen vill starkt betona att det inte är rimligt att kommunen godtar en ljudnivå 
för barn som går i gamla skolor (55 dBA ekvivalent) och en annan ljudnivå för barn som 
går i nybyggda skolor (50 dBA ekvivalent), utan samma ljudnivå ska gälla oavsett vilken 

typ av skola det handlar om.  

Länsstyrelsen anser vidare att ”god ljudmiljö” bör definieras i riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå i samband med målet att samtliga boende inom kommunen ska inom 

gångavstånd ha tillgång till park med god ljudmiljö. 

Länsstyrelsen påpekar att ny lagsstiftning hindrar möjligheten att hänskjuta hantering 

av trafikbullerfrågan vid bostäder från detaljplaneprocessen till bygglovsprocess eller 
efterföljande tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen menar att en godtagbar ljudmiljö 

för de boende bör vara säkerställd i plankartan.   

Beaktas  

Långsiktigt mål om ljudnivå på skolgårdar skrivs om, se revidering under Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens synpunkter. Mål under programperioden gällande 
bidragserbjudande till skolor som har utemiljö som överskrider 55 dBA dagtid kvarstår 

med hänvisning till dels att Naturvårdsverkets riktvärde för äldre skolgårdar är 55 dB(A) , 

dels  att LDAY  (dagtid) är ett striktare bullermått än Leq  (dygn) som Naturvårdsverkets 
riktvärden anges i. Således är åtgärdsprogrammets riktvärde under programperioden 

för äldre skolor  mer långtgående än Naturvårdsverkets riktvärde för äldre skolor.     

”God ljudmiljö” definieras i dB(A) i åtgärdsprogrammet.   

Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet tar med sig synpunkten (att en godtagbar 
ljudmiljö bör säkerställas i plankartan) i samband med programmets åtgärder inom 
fysisk planering.   
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Fullständig samrådsredogörelse 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Yttrande daterat 2019-09-25, nämndbeslut 2019-09-25: Trafikbuller påverkar många 
människor i kommunen negativt och Miljö- och hälsoskyddsnämnden får regelbundet 

klagomål om trafikbuller. Det är av största vikt att arbetet med att minska antalet 
bullerutsatta inom kommunen fortsätter. Tidigare åtgärdsprogram har haft som 
inriktning att utreda stadens bullersituation. Fokus inför kommande programperiod 

bör därför läggas på att åtgärda de bullerutsatta områden som identifieras. Nämnden 
vill i övrigt framföra följande synpunkter: Det bör framgå hur många bostäder man 

planerar bullerskydd på under programperioden 2019-2023.  Det bör framgå hur 
många skolor och förskolor samt fritidshem som man planerar bullerskyddsåtgärd på 

under programperioden 2019-2023.(1) 

Kommunen bör överväga att stå för hela kostnaden för åtgärd vid skolor och förskolor 

som man gjort tidigare. Man bör utarbeta ett effektivare arbetssätt som medför 

snabbare åtgärder under kommande programperiod. Förslagsvis skriver kommunen 
avtal med några fönsterfirmor som fastighetsägare direkt kan vända sig till för att 
utföra åtgärder. Utvärdering av åtgärdernas effekt kan ske genom stickprov. Det gör att 

mer pengar går till åtgärder och mindre till uppföljning av redan genomförda åtgärder. 

(2)  

Det bör förtydligas vad ”god ljudmiljö” i parker innebär. (3)  

Det behöver förtydligas vilka åtgärder som genomförts i tidigare programperiod. Det 

bör framgå hur många fastighetsägare som erbjudits bullerskyddsåtgärd under 

tidigare programperiod samt hur många där åtgärd kommit på plats. (4) 

Kommunen bör ha som långsiktigt mål att klara de riktvärden som gäller för nybyggda 

skolgårdar (50 dBA ekvivalent ljudnivå) på samtliga skolor, förskolor och fritidshem. (5) 

 

1. Det sammanlagda åtgärdsbehovet är ännu inte kartlagt och är en viktig faktor 

för i vilken takt åtgärder bör genomföras.  Åtgärder styrs även av antal 
bidragsansökningar.   

2. Bidragssystemet för skolor och förskolor är ännu inte framtaget. En skillnad från 

föregående programperiod är att även inomhusmiljön omfattas, utöver 
utomhusmiljön på skolgården. Programgruppen för åtgärdsprogrammet 

kommer att se över hur bidragsprocesserna kan bli så effektiva som möjligt. Ur 

ett väghållarperspektiv är uppföljning dock viktig för att kommunen i framtiden 

inte ska bli ansvarig för fastighetsägares eventuellt bristande underhåll.  
3. Det förtydligas i åtgärdsprogrammet att ”god ljudmiljö” i parker innebär minst 

50 dBA ekvivalent nivå. 

4. Det förtydligas i åtgärdsprogrammet vad som har genomförts under föregående 

programperiod.   
5. De långsiktiga målen skrivs om enligt förslaget.  

Plan- och byggnadsnämnden  

Yttrande daterat 2019-08-14, nämndbeslut 2019-09-19: Nämnden anser att 
åtgärdsprogrammet bör förtydliga målet som anger att: Andelen boende som 
exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad avseende trafikbuller ska 
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inte överstiga 20 % av kommunens befolkning. Det framgår inte i åtgärdsprogrammet 

varför siffran 20 % av kommunens befolkning har valts. Det finns ingen tydlig analys 
utifrån kartläggningen varför det målet skulle innebära en viktig insats ur 

folkhälsoperspektivet. Dessutom medger gällande lagstiftning, förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Utvecklingen går mot att stadskärnan förtätas och det innebär 
att en större andel av befolkningen troligen kommer utsättas för högre bullervärden. 
Det finns forskning som visar att det går att skapa en god boendemiljö även om delar 

av fasaden utsätts för högre värden. Det behöver tydligare framgå och motiveras varför 
valt mål är det mest ändamålsenliga för att åstadkomma en god boendemiljö. (1) 

Nämnden vill även ha ett förtydligande av skrivelsen, att ingen som bor eller vistas i 

kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för 
hälsan.  Vad avses med att någon vistas i kommunen under en längre tid? (2) 

 I åtgärdsprogrammet nämns ett antal åtgärder som de olika nämnderna har ansvar för 
helt eller delvis. Där finns punkten informationskampanjer, som PBN ska medverka i. 

Det behöver förtydligas vad som menas med informationskampanjer och hur de kan 

införlivas i PBNs verksamhet. (3) 

 Nämnden anser att det tydligare behöver framgå hur föreslagen åtgärd, att nya 

bostadsområden ska ha en god ljudmiljö, ska kunna implementeras i planeringen och 
genomföras.  Det behöver definieras vad en god boendemiljö är. Nämnden föreslår att 
den kommungemensamma bullergruppen tar fram definitioner på vad en god 

ljudmiljö innebär och en exempelsamling som stöd för genomförandet. Till exempel 
när ett bostadshus utsätts för höga bullernivåer på ena sidan, hur kan man då arbeta 

med den tysta sidan för att skapa en upplevelse av en sammantaget god ljudmiljö. I 
bullergruppen bör representanter från detaljplaneavdelningarna och 

bygglovsavdelningarna finnas representerade. (4) 

När nya områden planläggs ska hänsyn tas till flera miljöfrågor, klimatanpassning, 

dagvattenhantering, för att nämna några. För att inte vissa frågor ska prioriteras föra 
andra, anser nämnden att det kan vara bra att väva in fler miljöfrågor vid val av åtgärd. 

Det beskrivs bland annat i åtgärdsprogrammet att de åtgärder som kan förbättra 
bullersituationen även är gynnsamma för luftkvalitén.  Att använda sig av 
ekosystemtjänstperspektivet kan vara fördelaktigt. Genom att använda gröna 

lösningar kommer man ofta tillrätta med fler av miljöfrågorna och det skapas ett 
helhetsgrepp.  Stockholms stad har tagit fram en handbok om gröna lösningar för en 

bättre ljudmiljö. Syftet är att beskriva effekter och ge konkreta rekommendationer för 
hur gröna lösningar kan utformas för att begränsa buller samtidigt som det stärker 

andra ekosystemtjänster i staden. Nämnden efterfrågar därför att åtgärdsprogrammet 

prioriterar åtgärder som har förmåga att lösa fler av miljöutmaningarna i den växande 
staden. (5) 

1. Indikatorn är i linje med åtgärdsprogrammets inriktning att åtgärda trafikbuller 
vid källan. Det framkommer i åtgärdsprogrammet att 2016 exponerades 21 
procent av Uppsalas befolkning för bullernivåer över 55 dBA vid fasad. Målet att 

andelen ska minska till 20 procent är ett uttryck för ambitionen att genomföra 

åtgärder vid källan och att det ska finnas en medvetenhet i planprocessen att 
bostäder i bullerutsatta områden är mindre lämpligt ur ett folkhälsoperspektiv 
trots att gällande lagstiftning medger en sådan lokalisering. Det förtydligas i 

åtgärdsprogrammet varför indikatorn är viktig ur ett folkhälsoperspektiv.     
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2. Med ”vistas i kommunen under en längre tid” avses de som bor tillfälligt i 

Uppsala men använder sig av bostäder, skolor, parker- och naturområden i 
kommunen.  

3. Åtgärdsområdet ”Informationskampanjer” förtydligas med att det innebär 
särskilda informationsinsatser internt på kommunen i kontakten med bland 
annat fastighetsägare och byggherrar. För plan- och byggnadsnämndens del så 
kan det betyda att handläggare i kontakt med byggherren under planprocessen 
informerar om hur de på bästa sätt kan skapa en god ljudmiljö i linje med och 

utöver lagstiftningen.    
4. Åtgärdsprogrammets arbetsgrupp kommer att arbeta aktivt för att ge stöd till 

ansvariga nämnder att genomföra åtgärdsprogrammet.  
5. Åtgärdsprogrammets fokus är bullerskyddsåtgärder och minska buller vid 

källan. Det är upp till ansvariga nämnder att effektivisera arbetet genom att 
välja de åtgärder som bäst hanterar fler av kommunens mål samt göra 

avvägningar vid behov.    

 Utbildningsnämnden  

Yttrande daterat 2019-09-25, nämndbeslut 2019-09-25: Utbildningsnämnden 

välkomnar programförslaget som bland annat innehåller åtgärder för att förbättra 
ljudmiljöerna vid förskolor och skolor. Under ett par punkter anser dock nämnden att 
förtydligande behövs:  Kartläggning av ljudmiljöer utomhus vid skolor och 

framtagande av prioriteringslista för vilka åtgärder som behöver åtgärdas, sidan 10, 
föreslås även gälla förskolor. (1) 

Bullerexponering i allmänna parker och naturområden som dagligen nyttjas av 

förskolor och skolor ska beaktas. Ansvariga nämnder föreslås vara GSN, MHN och UBN. 

Utbildningsnämnden föreslår att miljöförvaltningen under MHN ansvarar för att denna 
och ovanstående kartläggning görs. (2) 

Det föreslås på sidan 10 att en utredning görs för att eventuellt införa ett bidragssystem 

för att hjälpa förskolor/skolor att bullersanera sina lokaler och utemiljöer. UBN står 
som delansvarig tillsammans med GSN och utredningen ska vara klar 2020. Det 

behöver i programmet tydliggöras att en sådan utredning behöver omfatta såväl 
kommunalt driven verksamhet som verksamhet som drivs av fristående huvudman för 
att säkerställa de lagliga kraven på likvärdiga ekonomiska villkor för olika huvudmän. 

Skolfastigheter AB tillser att bullernivåerna vid nyproducerade förskolor och skolor inte 
överstiger 50 dB enligt Naturvårdsverkets rekommendation. Eftersom kostnaderna 

riskerar att bli höga för den enskilda förskolan/skolan är det viktigt att undersöka 
modeller för hur åtgärder kan finansieras. (3) 

1. Prioriteringslista för åtgärder vid förskolor har tagits fram under föregående 
programperiod. Dock har åtgärder ännu inte genomförts. Åtgärder vid förskolor 

läggs till i aktuellt åtgärdsprogram. 
2. Utbildningsnämnden tas bort som en av de ansvariga nämnderna för åtgärden. 

Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet kommer dock att samråda med 
utbildningsförvaltningen vid framtagandet av denna kartläggning.   

3. Det förtydligas att utredning om bidragssystem gäller både privata och 

kommunala skolor, förskolor och fritidshem.  Arbetsgruppen för 
åtgärdsprogrammet tar synpunkterna i beaktning inför utredning av ett 
bidragssystem.  
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Kulturnämnden  

Yttrande daterat 2019-08-12, reviderat 2019-08-21, nämndbeslut 2019-08-29: 

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala kommun. 
Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, 
folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, 

kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp 

och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för 
fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt 
kulturskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i 

nämndens ansvarsområde. Då oönskat ljud och är den miljöstörning som påverkar 
flest människor i Sverige påverkas givetvis den verksamhet som kulturnämnden direkt 

ansvarar för och verksamhet som nämnden finansierar eller stödjer på annat sätt. 
Kulturnämnden välkomnar åtgärder som medverkar till att höja livskvalitet så att 

Uppsala är en attraktiv och hälsosam plats att besöka, bo och vistas i. För 

kulturnämnden är det angeläget att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya 
goda ljudmiljöer och att behålla miljöer som idag är relativt fria från buller. 
Kulturnämnden framhåller vikten av att ta särskild hänsyn till barn och ungas liksom 
äldres vistelsemiljöer samt att fysiska åtgärder som vidtas för att minska 

bullerpåverkan ska göras på ett sådant sätt att kulturarvet bejakas och 

kulturmiljövärden inte går förlorade och framför därför ett antal synpunkter som bör 
beaktas i åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. I åtgärdsprogram mot 

omgivningsbuller framhålls vikten av att erbjuda barn och unga en hälsosam miljö i 
anslutning till förskolor och skolor. Kulturnämnden föreslår att programmet i de avsnitt 

som behandlar förskole- och skolmiljöer även lyfter fram öppen fritidsverksamhet i 
form av såväl fritidshem som fritidsklubbar eftersom dessa verksamheter finns i direkt 
anslutning till skolor i kommunen.  Sammanfattningen på sidan 2 bör förändras så att 

texten lyder enligt förslaget nedan:  - Samtliga förskolor, skolor, fritidshem och 

fritidsklubbar som har en utemiljö som exponeras för en ekvivalent ljudnivå som 
överskrider 55 dB(A) dagtid avseende trafikbuller ska erbjudas bulleråtgärd delvis 
bekostad av kommunen. Som en konsekvens av ovan angivet förslag bör texten på 

sidan 7 förändras så att texten får samma ordalydelse som i sammanfattningen: - 
Samtliga förskolor, skolor, fritidshem och fritidsklubbar som har en utemiljö som 

exponeras för en ekvivalent ljudnivå som överskrider 55 dB(A) dagtid avseende 
trafikbuller ska erbjudas bulleråtgärd delvis bekostad av kommunen. (1) 

Förslagsvis läggs kulturnämnden (KTN) till vid sidan om utbildningsnämnden (UBN) vid 
de åtgärder som berör miljöer där barn och unga vistas. På sidan 10, i sammanställning 

av föreslagna åtgärder under programperioden 2019–2023, bör texten förändras så att 
åtgärden nedan får följande ordalydelse: - Utredning av införande av bidragssystem för 

att hjälpa skolor, förskolor, fritidshem och fritidsklubbar att bullersanera sina lokaler 

eller vistelseytor.  – GSN, UBN, KTN (2) 

Kulturnämnden noterar att åtgärdsprogrammet mot omgivningsbuller framhåller 
bullerdämpande skärmar och vallar kan påverka stadsbilden och kulturmiljön 

negativt. Nämnden vill i detta sammanhang understryka vikten av att alltid vara 
observant på hur bullerdämpande åtgärder utformas så att kulturarvet bejakas och 

kulturmiljövärden inte går förlorade. Detta gäller inte minst i samband med 
fönsteråtgärder och byte av uteluftdon som riskerar att starkt förändra en byggnads 

arkitektoniska uttryck. Det är också viktigt att kunna ”läsa” byggnader och miljöer på 
ett korrekt sätt för att beakta det immateriella kulturarvet. För de åtgärder där 

ekonomiskt bidrag beviljas för genomförandet av åtgärder och/eller det är frågan om 
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lovpliktiga åtgärder bör Uppsala kommun aktivt medverka till väl genomtänkta och 

estetiskt tilltalande lösningar. (3)  

1. ”Fritidsklubbar” läggs till de verksamheter (förskolor, skolor, fritidshem) som ska 
erbjudas bullerskyddsåtgärd delvis bekostad av kommunen.  

2. Kulturnämnden läggs till som en av de ansvariga nämnderna för utredning av 

bidragssystem för åtgärder vid förskolor, skolor, fritidshem/-klubbar.  

3. Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet beaktar denna synpunkt och kommer att 
införa en rutin för att hantera bygglovspliktiga bullerskyddsåtgärder.  

Östra Uppsala Socialdemokratiska förening 

Yttrande inkommit 2019-09-10: Forskningen visar att människor som bor nära 
högtrafikerade vägar, järnvägar och flygplatser exponeras för skadliga ljudnivåer som 

kan påverka deras hälsa negativt. Omgivningsbuller är den miljöstörning som påverkar 

flest människor. Buller är ett hälsoproblem som riskerar försämrad livskvalitet. Vi 
välkomnar därför målet med Uppsala kommuns åtgärdsprogram om att igen som bor 
eller vistas i kommunen ska exponeras för bullernivåer som är skadliga för hälsan. Vi 

instämmer i att åtgärderna för att reducera bullret ska ske vid källan. Av den 
anledningen riktade dåvarande Vaksala-Årsta socialdemokratiska förening och boende 

i området redan vid planering av motorvägens dragning kritik mot den bostadsnära 

dragningen – dock utan gensvar från Trafikverket. Vår bedömning var redan då att 
trafikbullret från E 4 skulle komma att innebära försämrade boendemiljöer Föreningen 
har även ställt krav på förstärkning av befintliga bullervallar och att en bullervall måste 

uppföras längs Bolsta by/Årsta 4 H gård. Under 2012 initierade förening en motion till 
fullmäktige med krav om att fullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

tillskriva Trafikverket angående behov av bullerdämpande åtgärder vid E 4:s längs 

Bolsta by/Årsta 4 H gård. Motionen föranledde inga åtgärder från den dåvarande 
kommunledningen. I vårt yttrande över Åtgärdsprogrammet för perioden 2013–2018 

lyfte vi på nytt behovet av bullervall. Trots att mätningar av bl a boende i området 
visade att bullernivåerna beroende på trafikintensitet, väderlek, vägmaterial och 
vindriktning ofta överskred riktlinjerna, har kommunen inte vidtaget några som helst 
åtgärder under denna planperiod. Efter påtryckningar från Östra Uppsala 

socialdemokratiska förening tillskrev gatusamhällsmiljönämnden i augusti 2018 
länsstyrelsen med en önskan om att ompröva beslutet att behålla en öppning i 
bullervallen. Länsstyrelsens svar till nämnden hänvisar till riksintressen med 
argumentet att öppningen i vallen bidrar till att behålla en fri siktlinje mellan Vaksala 
kyrka och odlingslandskapet i öster. Vi har inget att invända mot att Vaksala socken är 

ett riksintresse av stort värde. Vi ifrågasätter dock om det kulturhistoriska intresset som 
länsstyrelsen åberopar i svaret motsvaras av den vy som öppningen i vallen medger. Vi 

delar inte Länsstyrelsens uppfattning att en bullervall påtagligt riskerar att skada 
riksintresset och att därmed vara olämplig. Så sent som i april i år tillskrev Östra 

Uppsala socialdemokratiska förening miljö- och hälsoskyddsnämnden om vikten att 
genomföra förnyade mätningar av bullret. Då trafiken ökat högst väsentligt sedan 
tidigare mätningar finns det all anledning att nya mätningar under olika förhållanden 

görs. Föreningen har även skrivit till gatu-och samhällsmiljönämnden med krav på 
bullerdämpande åtgärder längs E 4 Årsta-Slavsta. Till dagens datum har föreningen 

inte fått någon återkoppling från nämnderna. (1) 

Genom EU-direktivet från 2004 har frågan om omgivningsbuller getts ytterligare tyngd. 
Huvudsyftet med direktivet är att förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på 

grund av exponering av omgivningsbuller. Direktivet har slagits fast i svensk lag och i 
förordningen SFS 2004:675 anges krav på kartläggning, åtgärdsprogram och 
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information till allmänheten. Enligt förordningen ska kommuner med mer än 100 000 

invånare vart femte år kartlägga och ta fram en åtgärdsplan. Den kartläggning som 
genomfördes 2017 ligger till grund för förslaget till åtgärdsprogram för 2019–2023. Det 

är lätt att instämma i åtgärdsprogrammets mål och visioner. De långsiktiga målen om 
åtgärder vid källan, om att riktvärden ska klaras för samtliga bostäder, såväl inne som 
ute, om prioritering av förskolor, skolor och förskole-och skolgårdar, om tillgång till 
parker och naturmiljöer med god ljudmiljö är viktiga är angelägna att uppnå när vi 
diskuterar olika aspekter av hållbarhet. Kommunen kan inte tala om goda stadsmiljöer 

och goda uppväxtvillkor om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att reducera 
omgivningsbullret från bl a trafiken. Det är mycket angeläget att bullerfrågan tas i 
beaktande vid etablering av nya bostadsområden, förskolor, skolor, äldreboende, 
parker, friluftsområden och andra allmänna ytor. Men omgivningsbuller måste även 

beaktas i befintliga bostadsområden. Om vi tar Årsta som ett konkret exempel så 
omges bostadsområdet av fyra hårt belastade trafikleder/vägar: E4, Alrunegatan, 

Fyrislundsgatan, Fålhagsleden. I åtgärdsprogrammet måste hänsyn tas till att ökat 

bostadsbyggande, etablering av nya bostadsområden i bl a Sköldsta, Östra Sala Backe 
och Årsta centrum, Brillinge, utbyggnaden av Gränbystaden och handelsområdet 

Gränby norr väsentligt ökat trafikintensiteten och därmed ökat omgivningsbuller i 

Årsta. Även i befintliga bostadsområden finns förskolor, skolor och parker som 
påverkas av ökat buller. Vi vet av forskningen att barn är särskilt utsatta för buller. 
Forskningen har visat att omgivningsbuller har negativa effekter på barn bl a vad gäller 

läsförmåga, inlärning, koncentration och problemlösningsförmåga. Verksamheten vid 
4 H gården, Årstaparken, flera förskolor och skolor är särskilt utsatta för buller från E 4, 

då det är lokaliserade i närheten av öppningen i vallen. Det borde vara en självklarhet 
för alla att friska barn är viktigare än vyn över odlingslandskapet. I åtgärdsprogrammet 

anges en primär åtgärd vara att eliminera buller vid källan. Det är en tidskrävande 

process, då det t ex kan innebära omläggning av trafikleder. Det är föga realistiskt att 

förvänta sig omläggningar av de trafikleder/vägar som nämns ovan. Det är istället 
nödvändigt att genomföra bullerreducerande åtgärder i enskilda bullerutsatta 

bostadsområden. Därför anser vi att kommunen måste vidta effektiva 

bullerreducerade åtgärder av befintliga vallar och att en ny vall anläggs längs E 4 vid 

Bolsta by/Årsta 4 H gård. Med hänsyn till att bullret i så hög grad orsakas av friktion bör 
därutöver även övervägas bullerreducerande gatubeläggning och 
hastighetsbegränsning, åtgärder som även tas upp i åtgärdsprogrammet. Vår 
bedömning är att dessa åtgärder är nödvändiga för att uppnå de långsiktiga mål som 

anges för kommande planperioder och målen för planperioden 2019–2023. Den 26 
september har Östra Uppsala socialdemokratiska förening inbjudit allmänheten till 
möte om åtgärdsprogrammet och krav på bullerreducerande åtgärder. De synpunkter 
som framkommer vid mötet kommer att tillställas nämnden. (2) 

 Kompletterande yttrande inkommit 2019-10-01:  Vid möte 2019-09-26 med ett drygt 
40-tal Årstabor som bor i närheten av E 4 framkom följande synpunkter. Kommunen 

måste genomföra fler mätningar av bullret från E 4. Det är uppenbart att mätningar 
gjorda 2012 och 2017 inte svarar mot bullernivåerna 2019. Ett skäl för att göra nya 
mätningar är att de bör göras vid olika tidpunkter på dygnet, t ex kritiska situationer 

som morgontrafik, vid olika väderförhållanden, t ex vindriktning och regn samt olika 

årstider. Att enbart ange genomsnittliga värden och inte ta hänsyn till variationer ger 
en felaktigbild av bullersituationen. Olika värden slår ut varandra och resultatet kan bli 
att nivåerna ligger under riktvärdena, dvs inga bullerstörningar. (3) 

Ett annat skäl är ökade trafikrörelser. Det finns anledning att redovisa antalet 
trafikrörelser från de första mätningarna när motorvägen öppnades och antalet idag. 

Enligt gällande detaljplaner för Östra Sala Backe ska antalet trafikrörelser minska längs 
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Fyrislundsgatan. Tanken är att bilisterna istället ska ta E 4. Även innerstadstrafiken 

söderut tar utfart E 4 Uppsala N istället för E 4 utfart Uppsala S. Detta sammantaget 
samt ökad trafik i övrigt, i synnerhet långtradare, gör att bullret ökar och kommer att 

öka. Det är viktigt att inte stirra sig blind på dagens situation utan även göra 
bedömningar om framtida trafik och hur den påverkar bullernivåerna. Med på mötet 
var många boende som bott i området långt innan E 4 byggdes. De vittnar om ökat och 
ökande buller över åren. Några berättade t ex om att de inte kan ha sovrumsfönstret 
öppet på natten sommartid och några om att de inte längre kan ha sitt sovrum mot 

väster utan tvingats byta till sovrum mot öster. Flera vittnade om att de tvingats vidta 
ombyggnader i husen och sätta in treglasfönster för att dämpa inomhusbullret. Vidare 
diskuterades behovet ytterligare bullerdämpande åtgärder som komplement till vallar, 
t ex beläggning som dämpar bättre, fartkameror, hastighetsbegränsningar. Detta är en 

fråga som kommun bör ta upp med Trafikverket som vägansvarig. (4)  

Länsstyrelsen yttrande angående bullervall längs E 4/4 H gården med hänvisning till en 

siktlinje som argument för att behålla öppningen ifrågasattes starkt. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är det även olämpligt att leta efter en siktlinje där kopplingen 
mellan kyrkan och odlingslandskapet eventuellt kan anas. Eller som en person 
skämtsamt utryckte: ”vem tittar på en siktlinje”? (5) 

Folkhälsoperspektivet lyfts inte tillräckligt fram i åtgärdsprogrammet. Människors 
hälsa och välbefinnande bör vara utgångspunkt för programmet och de åtgärder som 

föreslås. (6)  

Trots att forskningen visar att människor skadas av buller är frågan om 
bullerdämpande åtgärder inte tillräckligt prioriterade. Även om behovet att bygga 

bostäder är stort måste hållbarhetsmålen vara i fokus. Att bygga stad får inte enbart 
handla om vad som är ekonomiskt lönsamt, utan även om sociala perspektiv som 

hälsa och goda levnadsförhållanden. Bullret från längs E 4 – Östhammarsvägen har 

ökat väsentligt pga utbyggnaden av Lindbacken. Det är angeläget att mätningar och 
åtgärder vidtas även för den sträckningen för att skapa en bättre boendemiljö för 
boende i Vaksala kyrkby. Bullerproblemen har ökat även längs 

Alrunegatan/Tomatgatan pga ökad trafik mot Sköldsta. Idag saknas helt 

bullerdämpande åtgärder samtidigt som åtgärder är svåra att åstadkomma pga 
tunneln under E 4, som borde varit en bro. Vallarnas utformning diskuterades, t ex 
vikten av planteringar som medverkar till att dämpa bullret. Idag är vallarna till stor del 
planterade med lärkträd – ett träd som fäller sina barr. Istället borde barrträd som är 
städsegröna planteras. Förslag väcktes även att ”glasvallar” bör byggas på toppen av 

befintliga vallar. Inför byggandet av E 4 redovisade kommunen i spännande skissar hur 
vallarna kan användas för rekreation och fritid. Fråga ställdes om det är aktuellt att 
genomföra dessa planer.(7) 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen har svarat ÖUSF i ärende GSN-2018-2569, senast 1 

oktober 2019.  
2. Åtgärdsprogrammet är avgränsat till att omfatta Uppsala kommuns rådighet, 

som väghållare och i planeringsprocessen. Åtgärdsprogrammet omfattas inte av 
bullerskyddsåtgärder och åtgärder vid källan på statliga vägar där Trafikverket 
är väghållare. Kommunen har en kontinuerlig dialog med Trafikverket om behov 

av åtgärder vid statliga vägar.  

3. Gällande riktvärden för buller tar inte hänsyn till ljudnivåns variation över dygnet 
eller året. Riktvärdena jämförs lämpligen med beräknade ljudnivåer baserat 

främst på uppmätta trafikflöden.   
4. Det förtydligas i åtgärdsprogrammet att bullerskyddsåtgärder i de mest 

bullerutsatta områdena bör prioriteras i den mån det är möjligt. Arbetsgruppen 
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för åtgärdsprogrammet kommer att kontakta Trafikverket för samverkan kring 

aktuella åtgärder där bullerkällan förutom kommunens vägar även kommer 
från väg eller spår där Trafikverket är ansvarig spår- eller väghållare.   

5. Fortsatt dialog med Länsstyrelsen är viktig i denna. Se även svar punkt 2.  
6. En beskrivning av WHO:s nya riktvärden för buller läggs till i 

åtgärdsprogrammet.    
7. Se svar punkt 4  

Uppsalahem 

Yttrande daterat  2019-09-25: Uppsalahem ställer sig positiva till kommunens ambition 
att minska omgivningsbullret för kommunens invånare. Uppsalahem i egenskap av 

fastighetsägare och fastighetsutvecklare vill uppmärksamma samt lyfta upp 

konsekvenser som kan uppstå till följd av föreslagen remissförslag. I remissen anges att 

riktvärden ska klaras både i bostad och vid uteplats, bullernivån kring fastigheter kan 
öka till följd av förändringar på vägstrukturen samt trafikhastigheter. Viktigt att 
ansvaret inte skjuts över på fastighetsägare och att ekonomiska konsekvenser beaktas.  

Vidare anges att prioritering av omgivningsbuller ska göras vid källan, men att det kan 

behövas göras åtgärder kortsiktigt i enskilda bostäder/områden. Viktigt att de 

kortsiktiga lösningarna inte hamnar på fastighetsägare istället för att fokusera på rätt 
åtgärd. Alla typer av bullerdämpning är väldigt kostsamma att utföra i efterhand. 
Följderna att sänka kraven från 65dB till 55 dB bör utredas ytterligare. Konsekvensen 

blir att man inte kan bygga längs med stadsgator och med minskad variation av 
byggnaders utformning som följd. Det är också väsentligt att ekonomiskt stöd är 

tillräckligt så fastighetsägare kan hållas så skadeslösa som möjligt om de ska tvingas 
åtgärda buller de inte rår över eller kan påverka, särskilt väsentligt blir att utreda 

följderna av sänkta kriterierna från 65dB utomhus till 55dB som föreslås i remissen. (1) 

I tätort blir många fasader exponerade för högre ljudnivåer än vad som är godtagbart. I 

enlighet med riktlinjer ställs i dessa fall krav på tyst/ljuddämpad sida för delar av 
bostäderna. Med nuvarande skrivelse om att andelen boende som exponeras för 
ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad ska inte överskrida 20%, blir det otydligt 
huruvida alla sidor ska vara tysta eller i enlighet med riktlinjerna. Likaså om kravet 

endast ska ställas inom nyproduktion eller även omfatta befintliga fastigheter. Kravet 
på det befintliga fastigheter kan i många fall vara omöjliga att uppfylla för 
fastighetsägaren då denne sällan råder över bullerkällan eller kan påverka denna. (2) 

Programmet anger att samtliga invånare ska ha gångavstånd till park. Det bör 

tydliggöras om det avser specifikt ”park” eller motsvarande tyst/ljuddämpad plats. Få 
bostäder utanför tätort har tillgång till just park så som det nu framställs ska vara ett 

krav. (3) 

Avseende byggtrafik, är det viktigt att krav ställs där det blir rationellt och går att få 

effektivitet i transportlösning/kostnader. Införande av BLC bör utvärderas på Rosendal, 
det kräver många byggherrar på samma yta för att BLC ska fylla sin funktion. 
Programmet också att ansvarig för bullerfrågor ska säkerställa och granska 
bullerfrågor hos SBF. Bullerfrågan hanteras och granskas under plan- respektive 

bygglovsskedet av handläggare. Är avsikten att ytterligare granskning ska genomföras 

av tredje part bör det tydliggöras. Uppsalahem befarar att det är ytterligare 
kostnadspost som ska påföras byggherren samt att ledtider förlängs.  (4) 

De samhällsekonomiska konsekvenserna i relation till kostnader för bulleråtgärder är 
viktiga att beakta, men fastighetsägaren behöver ha incitament eller bidrag som 
möjliggör realisering av åtgärder, även kostnader för olika åtgärder bör jämföras samt 
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att möjligheter till avsteg bör finnas där det inte är ekonomiskt försvarbart att 

genomföra. Uppsalahem har ökat takten på sin renovering och stor fokus ligger på våra 
hyresgäster och hur renoveringen påverkar deras hyresnivåer. Oförutsägbara krav i ett 

bygglov eller bygganmälan kan stjälpa ett projekt om kravet blir orimligt i förhållande 
till åtgärderna som ska utföras och det måste man beakta och värdera in. Vi har flera 
mål som våra byggnader ska uppfylla, bland annat sänkt energiförbrukning, trygghet, 
tillgänglighet och komfort. Risk för felpriortiering i projekt. (5) 

1. Det har inte föreslagits någon sänkning av kriterier/krav på bullernivå från 65 
dBA till 55 dBA i åtgärdsprogrammet. 65 dBA ekvivalent ljudnivå är den gräns för 

bidrag till bullerskyddsåtgärder för bostäder som har satts som kriterium under 
föregående programperiod.  Denna åtgärdsgräns föreslås ses över under 

programperioden med syfte att sänka gränsen, dock inte så långt som till 55 dBA 
som är ett långsiktigt nationellt riktvärde om buller vid fasad. Ovan gäller 

befintlig miljö, någon skärpning av krav från 65 dBA till 55 dBA för nybyggnation 

föreslås inte heller i åtgärdsprogrammet.  Sedan 2015 gäller förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggande. Där förekommer 65 dBA som riktvärde för en 
bostad om högst 35 kvadratmeter. 55 dBA beskrivs i förordningen som gräns för 
den sida av bostadsbyggnaden som inte är bullerutsatt, detta tillämpas i den 

mån 60 dBA vid fasad överskrids.  

2. Andelen boende som exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad 
avseende trafikbuller ska inte överstiga 20 % av kommunens befolkning, enligt 

ett av målen för programperioden. Målet är inte avsett att användas som 
Uppsalahem beskriver det, dvs. 20 % avser inte andelen boende per 

bostadsfastighet utan andelen av kommunens befolkning.  
3. Det förtydligas i åtgärdsprogrammet att med ”park” avses inte 

bostadsinnergård med uteplatser. Målet förtydligas att det gäller park eller 

naturområde .   

4. Avsikten är inte att införa en extern granskning av bullerutredningar. 
Granskningen ska ske som en stödfunktion till ansvariga planhandläggare inom 
ordinarie verksamhet.   

5. Uppsala kommun erbjuder sedan 2016 inom föregående programperiod bidrag 
till bullerskyddsåtgärder för bostäder till fastighetsåtgärder. 

Åtgärdsprogrammet innehåller inga skärpningar av de bullerkrav som finns i 
PBL för ombyggnation.  

Skolfastigheter 

Yttrande daterat 2019-08-21: Uppsala kommun Skolfastigheter AB yttrar sig i egenskap 
av fastighetsägare. Skolfastigheter äger och förvaltar skolor och förskolor inom 

kommunen. Även om nedanstående stycke handlar om bostäder kan samma 
resonemang inbegripa även skolor och skolgårdar. Som mål under programperioden 

2019-2023 anges att ”andelen boende som exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 55 
dBA vid fasad avseende trafikbuller ska inte överstiga 20% av kommunens befolkning”. 
Det är bra att ha ett mätbart mål inom detta område. Det framkommer senare i 

dokumentet att i den bullerstudie som genomfördes 2016 att cirka 21 % av Uppsalas 
befolkning utsätts för vägtrafikbuller över 55 dBA. Det kan vara intressant att jämföra 

Uppsala med riksgenomsnittet gällande andelen utsatta för buller över 55 dBA. SWECO 
har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört nationella beräkningar av andelen som 
exponeras för trafikbuller från olika källor. Här redovisas ett rikssnitt på 19% (2011) 
som utsätt för buller > 55 dBA från vägtrafik. Det kan vara lämpligt att ha en långsiktig 

vision för Uppsala gällande andel boenden som exponeras för ekvivalenta nivåer över 
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55 dBA vid fasad eftersom denna målformulering återfinns kortsiktigt under 

programperioden. (1) 

Sista stycket på sidan 7. Ge gärna exempel på särskilt känslig grupper som saknar 
möjlighet att vistas på alternativa platser med lägre ljudnivå (barn i skol- och 
förskola?). I tabell 1 under fysisk planering anges att buller ska beaktas och utredas 

tidigt. Skolfastigheter anser att man här bör trycka på lokaliseringsprövning i samband 

med nyproduktion i förhållande till bullerstörande källor. Detta innebär att 
lokalieringsprövning när det gäller skolor och förskolor ska ske med utgångspunkt från 
minimal störning från t. ex. större trafikleder. (2) 

Inom området ”utreda sänkningar av åtgärdsnivåer……”anges ..sänks från 65 dBA 

utomhus. Till vilken nivå ska de sänkas till? Inom området ”utredningar av införandet 

av bidragssystem….Som ansvarig här anges bl. a. GSN och UBN. Skrivning bör ses över 
att eventuellt också innefatta ägarna av fastigheterna som kan ha den faktiska 

rådigheten. (3) 

Mycket bra att en kartläggning av utomhusmiljöer vid skolor och förskolor ska tas fram 

tillsammans med en åtgärdsplan. Det skulle vara intressant att få en sammanfattning 
vad som hänt under föregående målperiod för att dra slutsatser om vilken effekt 

åtgärder haft för bullerklimatet. Kan man se om åtgärder medfört minskad utsatthet 

för buller? Det anges t ex på sid 13 sista stycket a not 2 att byte till lågbullerbeläggning 
inte visat på tillräckligt stor effekt. Ändå är denna åtgärd med i åtgärdsprogrammet för 
2019-2023. (4) 

På sidan 14 (ej utförda åtgärder) första punkten anges: ”utredning om alternativa 
bullerskyddsåtgärder vid skolor och förskolor, ex omlokalisering av vistelseytor. Varför 

har man släppt denna punkt? (5) 

Under rubriken Uppföljning och utvärdering (sid 14) anges en rad nämnder som får ta 
del av avrapportering. Det kan finnas delar i avrapportering som skulle kunna vara bra 

för Skolfastigheter i egenskap av fastighetsägare och förvaltare att känna till. (6) 

 Sid 15, sista meningen i tredje stycket. Utan åtgärdsprogrammets 
genomförande……kommer störningar från buller vara samma som idag eller öka? (7) 

1. En långsiktig vision om andel boende som exponeras för ekvivalenta nivåer över 
55 dBA vid fasad försvåras av en lagstiftning (trafikbullerförordningen) som 
medger nivåer upp till 60 dBA (upp till 65 dBA för smålägenheter, samt över 60 

eller tom över 65 dBA för genomgångslägenheter om den tysta sidan exponeras 
för högst 55 dBA vid fasad.     

2. Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet tar med sig denna synpunkt i 
genomförandet av åtgärdsområdet.   

3. Den nya åtgärdsnivån är bla. det som ska utredas. Det rör sig dock troligtvis 
endast om ett par decibels sänkning, till kring 60-62 dBA. Fastighetsägarna är en 
viktig aktör. Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet kommer att kontakta 

Skolfastigheter i samband med utredningen av bidragssystemet för skolor.  
4. Avsnittet om vad som har genomförts under föregående programperiod 

utvecklas och det förtydligas vad som kvarstår att genomföra.   
5. Stadsbyggnadsförvaltningen har kommit fram till att en generell utredning inte 

är tillräckligt användbar, frågan tas istället i beaktande i samband med att 
lämpliga bullerskyddsåtgärder utreds för den specifika skolan.   

6. Det läggs till i aktuellt stycke att projektledaren skickar utvärdering och 
uppföljningar till tidigare remissinstanser för kännedom.   

7. Stycket skrivs om.     
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Trafikverket 

Yttrande daterat 2019-09-02: Trafikverket anser att aktuellt förslag på åtgärdsprogram 

överlag är bra, välstrukturerat och innehåller alla de delar som ska ingå enligt 
Förordningen 2004:576. Trafikverket anser också att det är bra att staden i  första hand, 
i enlighet med stadens översiktsplan, vill åtgärda bullerproblem vid källan och arbeta 

med bullerreducerande åtgärder i stadsplaneringen. 

Länsstyrelsen  i Uppsala län 

Länsstyrelsen ställer sig positiv bakom förslaget om åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller. Länsstyrelsen anser att det är bra att omgivningsbullret ur ett 
hälsoperspektiv beaktas vid bostäder. Länsstyrelsen tycker också att det är positivt med 
att barn och andra utsatta grupper samt allmänna platser lyfts fram i 
åtgärdsprogrammet. Detta med avseende på det samhällsansvar som förekommer 
gällande de risker och problem som omgivningsbuller kan medföra/medför för individer. 
Länsstyrelsen instämmer med kommunen, att åtgärder vid ljudföroreningens ”källa” är 
att föredra framför enskilda punktåtgärder vid utsatta delar. Enskilda tekniska lösningar 
bör, som framhålls, också blir del av lösningarna. Länsstyrelsen delar även åsikterna om 
att åtgärder vid källan kan medföra andra miljö- och hälsomässiga fördelar. Bland de 
åtgärder som kan kopplas till att minska bullret vid källan finns informationskampanjer, 
utbyggnad av gång- och cykelvägnät, trafikomläggningar, dubbdäcksförbud, 
hastighetsplan, utbyggd laddinfrastruktur samt lågbullerbeläggning. Länsstyrelsen saknar 
dock mål och åtgärder som avser kopplingen mellan tillgång på bilparkeringsplatser och 
minskning av trafikbuller vid källan. I kommunens riktlinjer för parkering (2014-01-27), 
samt i efterföljande handlingsplan för parkering (april 2016), ingår målen att minska 
biltrafikens miljöpåverkan och att effektiviserad markanvändning. I kommunens 
riktvärden för parering på kvartersmark (2016-10-27/2018-12-19) öppnar kommunen för 
en reduktion av parkeringstal i två steg, dels genom lägesbaserat parkeringstal och dels 
genom flexibla parkeringstal. Länsstyrelsen anser att kommunen i sitt åtgärdsprogram 
mot omgivningsbuller bör göra kopplingen mellan att åtgärda bullret vid källan och 
strävan mot en minimering av antalet bilparkeringsplatser enligt kommunens mål och 
riktvärden i parkeringspolicydokumenten. Länsstyrelsen menar att det finns en rad 
fördelar med att koppla samman målen om en minskning av trafikbullret vid källan och 
en minimering av antalet bilparkeringsplatser i centrala lägen. Potentialen för faktisk 
effekt vad gäller minskning av buller är hög då en utebliven bilparkeringsplats ger en 
garanterad minskning i mängden biltrafik. Samtidigt finns potentialen för att annan 
markanvändning än bilparkering antingen ytterligare stimulerar minskad bilåkning 
(genom cykelparkeringsplats eller minskade avstånd till målpunkter) eller på annat sätt 
ökar gå- och cykelvänligheten (genom ökad andel grönyta, sittplatser eller liknande). (1) 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på avsnittet som behandlar skolgårdar. 
Kommunen skriver att ”Samtliga skol- och förskolebarn ska kunna vistas utomhus på 
skolgårdar där trafikbullernivåerna är högst 55 dBA ekvivalentnivå.” (s. 7). Länsstyrelsen 
understryker att 55 dBA ekvivalent är inte godtagbart som generell nivå. Boverket skriver 
i sin vägledning Gör plats för barn och unga! – en vägledning för planering, utformning 
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö (2015) följande: ”På skolgårdar eller 
förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning 
kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.” Boverkets vägledning uppger vidare 
att: ”Ljudföroreningar påverkar stressnivån för de barn som vistas ute på gården, och 
påverkar möjligheten att bedriva undervisning utomhus.” Länsstyrelsen vill starkt betona 
att det inte är rimligt att kommunen godtar en ljudnivå för barn som går i gamla skolor 
och en annan ljudnivå för barn som går i nybyggda skolor, utan samma ljudnivå ska gälla 
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oavsett vilken typ av skola det handlar om. Barn är extra känsliga för buller och utgör 
således en sådan grupp som det är särskilt viktigt att värna. De ekvivalenta ljudnivåerna 
ska inte sättas utifrån platsens som sådan, utan utifrån de som kommer vistas på och 
använda platsen och dessa personers känslighet, i detta fall barn. (2) 

Kommunen uppger att ”Samtliga boende inom kommunen ska inom gångavstånd ha 
tillgång till en park med god ljudmiljö” (s. 7). Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra 
tydliga ställningstaganden i sina mål, annars riskerar de att inte bli lika användbara i den 
praktiska tillämpningen. God ljudmiljö bör därför definieras med riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå. (3) 

Kommunen skriver att ”Andelen boende som exponeras för en ekvivalent ljudnivå över 
55 dBA vid fasad avseende trafikbuller ska inte överstiga 20 % av kommunens 
befolkning.” (s. 7). Länsstyrelsen anser att målsättningen är blygsam med tanke på att det 
i analysen går att läsa att cirka 21 % av Uppsalas befolkning utsätts för vägtrafikbuller 
över 55 dBA, det är alltså i relativa tal fråga om en mycket knapp förbättring. 
Länsstyrelsen anser därför att målsättningen bör vara mer ambitiös än så, särskilt med 
beaktande vad som är allmänt känt om skadligt bullers hälsoeffekter. (4) 

 Att säkerställa godtagbar ljudmiljö Länsstyrelsen ser ett behov av att kommunen 
förtydligar hur åtgärdsprogrammet praktiskt förankras och kopplas till kommunens 
översiktsplan samt hur målsättningarna om en minskad bullerexponering genomförs i 
kommande detaljplanering. Länsstyrelsen ställer sig exempelvis bl.a. frågan om hur de 
långsiktiga målen till kommande programperioder är mål för åtgärdsprogrammet eller 
mål för kommunens vidare arbete. Det bör förtydligas hur målen i åtgärdsprogrammet 
förhåller sig till kommunens strategiska mål och hur målen mer i detalj planeras att följas 
upp. (5) 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att möjligheten att hänskjuta hantering 
av trafikbullerfrågan vid bostäder från detaljplaneprocessen till bygglovsprocess eller 
efterföljande tillsyn enligt miljöbalken kraftigt begränsats med den nya lagstiftningen 
som trädde i kraft 2 januari 2015, lag (2014:902) om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900). I ärenden om bygglov eller beslut om förelägganden eller förbud i tillsynen 
(enligt 26 kap miljöbalken ) inom detaljplanelagt område, ska det endast kontrolleras att 
de beräknade bullervärden som angetts i planbeskrivningen efterlevs. För att gå längre i 
tillsynen än vad detaljplanen anger krävs synnerliga skäl med hänsyn till de boendes 
hälsa. Inte heller får bygglov inom detaljplanelagt område nekas, med hänvisning till 
bullersituationen, om bygglovsansökan överensstämmer med detaljplanen. Detta gör att 
en godtagbar ljudmiljö för de boende behöver vara säkerställd i detaljplanen. I 
kommunens sammanställning av föreslagna åtgärder (s. 8) begränsas åtgärderna vad 
gäller detaljplaneläggningen till att buller beaktas, utreds och att bullerutredningar 
granskas. Bland dessa åtgärder saknar Länsstyrelsen, om så krävs med avseende på 
bullersituationen, att en god ljudmiljö säkerställs i utformningen av plankartan genom 
planbestämmelser o dyl. (6) 

Miljözon klass 2 och 3 Kommunen skriver om att miljözon för tunga fordon (miljözon 
klass 1) finns med bland åtgärderna i sitt åtgärdsprogram för luftmiljön. Åtgärder för 
bättre luftkvalitet beskrivs av kommunen som åtgärder som även förbättrar ljudmiljön. 
Länsstyrelsen delar här kommunens uppfattning. I åtgärdsprogrammet mot 
omgivningsbuller saknas information om eller ställningstaganden kring de ytterligare 
möjligheter till bestämmelser om miljözon som kommer med den nya lagstiftning som 
träder i kraft 2020-01-01 (förordning om ändring i trafikförordningen (2018:1562)). 
Länsstyrelsen ser detta som ett viktigt verktyg för kommunen i arbetet med att minska 
olägenhet för människors hälsa med avseende på både buller och luftföroreningar från 
vägtrafik. (7)  
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1. Länsstyrelsen synpunkt om minskad tillgång till parkering som åtgärd beaktas 
inte i revideringen av åtgärdsprogrammet med hänvisning till parkeringsfrågans 
komplexitet samt att parkeringsfrågan för närvarande ses över av Gatu- och 
samhällsmiljönämnden (höst 2019).   

2. Långsiktigt mål om ljudnivå på skolgårdar skrivs om, se revidering under Miljö- 
och hälsoskyddsnämndens synpunkter. Mål under programperioden gällande 
bidragserbjudande till skolor som har utemiljö som överskrider 55 dBA dagtid 
kvarstår med hänvisning till dels att Naturvårdsverkets riktvärde för äldre 
skolgårdar är 55 dB(A) , dels att LDAY (dagtid) är ett striktare bullermått än Leq  
(dygn) som Naturvårdsverkets riktvärden anges i. Således är 
åtgärdsprogrammets riktvärde under programperioden för äldre skolor  mer 
långtgående än Naturvårdsverkets riktvärde för äldre skolor.     

3. ”God ljudmiljö” definieras i dB(A) i åtgärdsprogrammet.   
4. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en mer ambitiös målsättning än så 

inte är förenlig med gällande lagstiftning.    
5. Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet tar med sig frågan i det fortsatta arbetet.  
6. Arbetsgruppen för åtgärdsprogrammet tar med sig synpunkten (att en 

godtagbar ljudmiljö bör säkerställas i plankartan) i samband med programmets 

åtgärder inom fysisk planering.   
7. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att beslutsprocessen för 

åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller inte är rätt forum för politiskt 
ställningstagande för införandet av nya miljözoner.  
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