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Yrkande angående – Yrkande från SD 
angående störande buller för vid 
Släktledsgatorna 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och 
förvaltningar, koordinera arbetet med att ta fram förslag på åtgärder som löser 
bullerproblemen vid Släktledsgatorna. Arbetet ska drivas i god dialog och samverkan 
med de närboende. 

Yrkandet 
De närboende vid Släktledsgatorna har på grund av olyckliga beslut inom stadens 
förvaltningar drabbats av tung byggtrafik i Svartedalsskolans byggskede och en 
permanent trafikomläggning för fordonstrafik till verksamheterna på en 
underdimensionerad småhusgata samt ökad bullerstörningen från idrottsverksamheten. I 
alla skeden genom dessa processer skickas de närboende runt mellan olika nämnder / 
förvaltningar. 

För idrottsplatser kan det finnas flera verksamhetsutövare och det kan vara oklart vem 
som har ansvaret; fastighetsägaren, den som bedriver återkommande aktiviteter eller den 
som har enstaka evenemang. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet vem som 
har ansvar för att vidta åtgärder mot störningar. Den som har faktiska och rättsliga 
möjligheter att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter har vid domstolsbeslut ofta 
ansetts vara verksamhetsutövare. Det slutliga tillsynsansvaret för bullerstörning ligger på 
miljö- och klimatnämnden i det fall verksamhetsutövaren inte tar sitt ansvar, men miljö- 
och klimatnämnden hänvisar i första hand till direktkontakt med verksamhetsutövaren. 

Därför finns det en uppenbar risk att framförda problem med bullerstörning slussas runt 
mellan stadens olika nämnder och förvaltningar. Detta är just vad som hänt i det aktuella 
fallet. 

Vår bedömning är nämnderna själva inte klarar av att hantera denna fråga på ett bra sätt, 
utan att hanteringen behöver koordineras från stadsledningskontoret. Erfarenheterna som 
görs kring detta fall kan med fördel tas med in som förbättrade rutiner och förtydligat 
ansvar inom den nya facknämndsorganisationen. 

Vidare är vår bild är vidare att förvaltningarnas, och framförallt lokalförvaltningens, 
dialog med de närboende varit allt för sparsam. Naturvårdsverkets nya tillsynsvägledning 
”Vägledning om buller från idrottsplatser” (2021-03-24) trycker särskilt på att ”En 
respektfull och öppen dialog mellan berörda parter…” är en viktig del i att minska 
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irritation och störningar. Tidig och lyhörd dialog för att identifiera vad som stör och 
diskussion med de berörda om åtgärder ofta kan leda till kostnadseffektiva lösningar, som 
begränsning av vissa aktiviteter under vissa tider, eller att vissa aktiviteter förläggs till 
särskilda platser och tider inom området. Ibland går det inte att lösa bullerproblematiken 
med bibehållen aktivitet med annat än dyrare tekniska lösningar som bullerskärmar och 
skärmtak. 

Vi vill därför särskilt trycka på att hanteringen av ärendet ska ske i god dialog och 
samverkan med de närboende. 
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Yrkande – Yrkande från SD angående störande 
buller för vid Släktledsgatorna 
 
Förslag till beslut 
 
I Kommunstyrelsen: 

- Hemställa till Trafiknämnden som ansvarig, ihop med övriga eventuellt 
berörda nämnder, med uppdrag att utreda frågan gällande störande buller 
från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna. Uppdraget 
ska även inkludera förslag på åtgärder. 

 
Yrkandet 
Det är viktigt att alla göteborgare får snabb och effektiv service av kommunen. 
Det är också viktigt att frågan om uppkommet buller vid nyuppförda idrottsytor vid 
Svartedalsskolan hanteras på ett bra sätt för alla inblandade. Frågan är nere i 
detalj, och bör hanteras av ansvarig nämnd – i detta fall Trafiknämnden - och inte 
på kommunstyrelsenivå. Vi vill därför hemställa ett utredningsuppdrag som läggs 
på Trafiknämnden, ihop med övriga eventuellt berörda nämnder, där målet är att 
presentera förslag på åtgärder på problemet som uppkommit.  
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Yrkande angående – Störande buller för vid 
Släktledsgatorna 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder och förvaltningar, ta fram förslag på åtgärder som löser 
bullerproblemen vid Släktledsgatorna. 

 

Yrkandet 
Boende längs med Släktledsgatorna kommer i kläm när stadens byråkrati slussar runt 
dessa invånare mellan olika nämnder och förvaltningar. Hänvisningar har gjorts till ett 
flertal nämnder och förvaltningar, bland annat Lokalnämnden och Lokalförvaltningen, 
Trafiknämnden, Miljöförvaltningen, tidigare stadsdelsnämnd osv.  
 
De boende har vid upprepade tillfällen lämnat detaljerade synpunkter gällande större 
problem som uppkommit direkt i anslutning till planarbetet, före/under byggtiden samt i 
nutid. Boendemiljön har drastiskt försämrats och utpekad orsak anges vara de 
nyuppförda idrottsytorna vid Svartedalsskolan. Dessa anläggningar har placerats i 
omedelbar närhet av bostadsområden och ljudnivåerna vid aktivitet är mycket höga och 
ytterst störande under stora delar av dygnet.  
 
För människor som bor i tätorter och städer är tillgången på bullerfria områden på nära 
avstånd från bostaden av stort värde. Lokalisering av infrastrukturanläggningar, 
bostadsbebyggelse, handel, arbetsplatser, skolor etc. görs genom den fysiska 
planeringen. I många fall utsätts en plats för buller från flera källor såsom vägtrafik, 
spårtrafik och flyg. Buller från andra källor än trafik lägger ytterligare belastning på 
ljudmiljön och bidrar i stor omfattning till olägenheter för människors hälsa.  
Kommunen har en huvudroll i den fysiska planeringen, och därmed det yttersta ansvaret 
för hur människornas livsmiljö formas. 
 
De drabbade i området har gemensamt inkommit med föreslag på placering av 
avskärmning/bullerplank ”Förslag angående placering av avskärmning/bullerplank”. 
Problemet är omfattande och lämpliga åtgärder behöver tas som tillvaratar de boendes 
behov. 
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Förslag angående placering av avskärmning/bullerplank 
 
Det finns en uppsjö av lösningar, till exempel absorberande bullerskydd som suger upp 
bullret så att det nästan försvinner från närmiljön. Även växter, träd och buskar verkar 
absorberande mot oljudet. Bullerskärmar och vallar kan starkt påverka upplevelsen av 
stads- eller naturlandskapet som omger gatan eller vägen. Påverkan kan vara sådan att 
landskapets karaktär är svår att uppfatta eller helt förändras. Utformningen av 
bullerskyddet måsta anpassas till platsen där det ska placeras. 
 

 
Fördelen med ett absorberande bullerskydd är att ljudet inte reflekteras och på så sätt kan ge 
upphov till nya störande buller. 
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