
    
 
 
 2018-12-17  Referens: 
    

 

 

 

  

 

 
   

Skellefteå kommun 
Samhällsbyggnad  
   
Telefon: 0910-73 50 00 

Postadress: 
931 85 Skellefteå  

Besöksadress: 
Trädgårdsgatan 7 
Skellefteå  
  

www.skelleftea.se 
  
Organisationsnummer: 212000-2643 
 

 Sida 1(2) 

11(2) 

Svar på interpellation angående buller  

Carina Sundbom (C) har ställt följande interpellation angående buller vid skolor 

och förskolor.  

1. Hur ser Bygg- och miljönämndens ordförande på WHO:s nya 

rekommendationer om buller? 

WHO fick uppdraget av Ministerrådet 2010 att fastställa hälsobaserade riktlinjer 

för omgivningsbuller från vägtrafik, spårtrafik, flyg, vindkraft och fritidsaktiviteter 

så som hörlurar och konserter med mera. Riktvärdena har nu presentats och det är 

lägre riktvärden än vi har idag för de här bullerkällorna.   

Det är sedan tidigare känt att bullret påverkar vår hälsa negativit och det är positivt 

att det gjorts ytterligare studier på hur bullret påverkar oss.  

2. Vad gör majoriteten för att säkerställa att nya och befintliga skolmiljöer inte 

får för höga bullernivåer i en stad i förändring?  

Svaret förutsätter buller från väg- och/eller spårtrafik eftersom det är det vanligaste 

som ger upphov till förhöjda bullernivåer på just skolgårdar.  

Enligt lagstiftningen Plan-och bygglagen delas skolgården in i lek, vila och 

pedagogisk verksamhet sam övriga vistelseytor inom skolgården. Det är olika 

riktvärden för olika områden på skolområdet.  

Vid nybyggnad utreds om bullerriktvärdena kan klaras med eller utan åtgärder.  

Bästa möjliga ljudmiljö ska alltid eftersträvas och den framtida situationen ska 

också räknas in. Det skrivs in i detaljplanen vilka värden som ska klaras. I 

bygglovhandläggningen begär handläggaren in underlag som visar hur 

fastighetsägaren ska klara de bullervärden som krävs i detaljplanen.  

Innan en skola/förskola startar ska en anmälan skickas till BMN med underlag om 

exempelvis platsen, ritningar och teknisk beskrivning. Utifrån underlagt granskas 

bullersituationen. I de fall det kan behövas kan det ställas krav på försiktighetsmått 

eller skyddsåtgärder. Det är olika riktvärden för ny eller äldre skola.  

Vid nyanläggning faller ansvaret för att skapa en god vistelsemiljö på den som 

planerar att driva skola/förskolan medan huvudansvaret för att vita skyddsåtgärder 

vid befintliga skolor/förskolor ligger på den som ansvarar för den störande 

verksamheten i detta fall vanligen hos väg/spårhållaren.  
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3. Bullermätningen som presenteras på kommunens hemsidan är från 2006.  

Finns det någon nyare mätning? Om inte, när ska en ny bullermätning göras?  

Det som presenteras på hemsidan är inte en mätning utan en beräkning. På så stora 

områden görs inte mätningar utan beräkningar. Att göra bullermätningar är väldigt 

komplext och därför görs mätningar endast på mindre områden och specifika 

punkter som vid en fasad. 

Kommunledningskontoret har alldeles nyligen fått i uppdrag att upprätta ett nytt 

miljö- och klimatprogram och därmed kan jag tycka att det är lämpligt med en 

genomgång av bullerberäkningen i det arbetet för att se om den fortsatt är aktuell.  

 

Evelina Fahlesson 

Ordförande Bygg- och miljönämnden  

 

 

 


