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Yttrade– Åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller 2019-2023  
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att  till gatu- och samhällsmiljönämnden avge upprättat yttrande avseende förslag till 
nytt Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller för åren 2019-2023 

 

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har tagit fram ett nytt åtgärdsprogram mot 
omgivningsbuller. Målet är att ingen som bor eller vistas i Uppsala kommun under en 
längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.  

Kulturförvaltningen 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.  

 

Ärendet 

Ett nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller för perioden 2019-2023 har tagits fram.  

Målet med Uppsala kommuns åtgärdsprogram är att ingen som bor eller vistas i 
kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga 
för hälsan.  

Programmet är upprättat med stöd av förordningen mot omgivningsbuller (SFS 
2004:675), vilken fastställer att alla kommuner med minst 100 000 invånare vart femte 
år ska upprätta strategiska bullerkartor, beräkna hur många invånare som exponeras 
för buller från väg, järnväg, flyg och industrier samt utifrån de resultaten ta fram ett 
åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål. Utifrån målen 
har vi tagit fram ett antal åtgärder som ska genomföras under perioden 2019–2023.  

Datum: Diarienummer: 
2019-08-12 
Reviderat av KTN AU 
2019-08-21 

KTN-2019-0454 

Kulturförvaltningen Kulturnämnden 
 

Handläggare:  
Bernhardsson Sten 
 



Sida 2 (2) 

Kulturförvaltningens ställningstagande 

Kulturförvaltningen föreslår att 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.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala kommun avser avsätta medel till bidrag för att stimulera olika former av 
bullerdämpande åtgärder samt för att minska omgivningsbuller vid källan. 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 

 

Bilaga:  Yttrade– Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023 
(GSN-2018-3637) 



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande – Åtgärdsprogram mot 
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Sammanfattning 

Kulturnämnden lämnar genom detta yttrande sina synpunkter på framtaget 
åtgärdsprogram mot omgivningsbuller med utgångspunkt i nämndens 
ansvarsområden. 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.  

 

Yttrande 

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 
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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. 

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 

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 
lovpliktiga åtgärder bör Uppsala kommun aktivt medverka till väl genomtänkta och 
estetiskt tilltalande lösningar.  

 

Kulturnämnden 

 

Linda Eskilsson  Samuel Lundström 
Ordförande   Nämndsekreterare 
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