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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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