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Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden 
Motion om att minska buller i utemiljön vid på Borgen och Myran samt skapa 
säker skolväg vid korsning av Smedjebacksvägen 
 

 

 

Om motionen 
En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Borgen och Myran 

har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat motionen och remitterat 

till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande buller och trafiksäkerhet.  

 

Förutsättningar på platsen 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av motionen och har utrett förhållanden på platsen. Det 

område som diskuteras ses i karta 1.  

 

 

Förutsättningarna på platsen är sådana att 30 km/h råder på omkringliggande lokalnät medan 40 

km/h råder utmed Smedjebacksvägen, bortsett från en kortare sträcka förbi korsningen med 

Idrottsvägen där 30 km/h råder.  
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Utmed den aktuella sträckan av Smedjebacksvägen består vägen av en trottoar med ca 2 meters 

bredd medan körbanan har två körfält med en total bredd om ca 7,5 m. På sträckan finns två 

stycken övergångsställen, det ena är säkrat till 30 km/h med en upphöjning medan det andra saknar 

säkring och är utformat med en mittrefug.  

 

På den aktuella sträckan uppgår trafikmängderna till ca 3200 f/d varav ca 19 % är tung trafik. Den 

genomsnittliga tidsluckan mellan fordonen är ca 40 s. Uppmätta hastigheter visar att 

medelhastigheten uppgår till ca 45 km/h medan 85-percentilen är 52 km/h. Totalt överskrider ca. 

70 % av trafiken hastighetsbegränsningen. Det ska dock tilläggas att de allra flesta överträdelserna 

är små.  

 

Bullerutredning 
Någon bullerutredning för den aktuella platsen har inte gjorts. Generellt är problemen med buller 

små i Säter då trafikmängderna är så låga. De platser där problem kan återfinnas är utmed 

genomfarten där trafikmängderna uppgår till ca. 8500 f/d och hastigheterna är högre än i övriga 

delar av Säter.  

 

Inom ramen för utredningsarbetet kring SÄBO har det gjorts bullerutredningar för flera olika 

ställen i Säter. Resultaten från dessa mätningar kan till viss del användas som underlag för att 

bedöma det buller som finns.  

 

En plats som till viss del kan liknas med platsen vid Myran är ”Alga-tomten”, det vill säga ytan 

utmed Smedjebacksvägen i höjd med Gamla Sjukhusvägen. Mätningar1 på denna plats visar att 

gränsvärden för buller underskrids. Detta trots att omkringliggande vägnät har högre 

hastighetsbegränsningar vid Myran och Borgen samt att tomten ligger närmare Säters Ångsåg som 

ger en del bakgrundsbuller. Vid ”Alga-tomten” uppmättes 49 dBA vilket då inkluderar buller från 

såväl personbilstrafik, timmertransporter som sågverk.  

 

Enligt Boverket2 är ett önskvärt gränsvärde för ljudnivåer vid förskolor 50 dBA.  I det aktuella fallet 

vid Myran och Borgen är det alltså stor sannolikhet att bullernivåerna underskrider gränsvärdet då 

förutsättningarna är bättre än vid ”Alga-tomten”.   

 

                                                      
1 Se bilaga 
2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/industribuller/riktvarden-

for-buller-utomhus/ , hämtad 2018-03-28 
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Slutsatser 
Utifrån den utredning som gjorts kan konstatareas att något problem med förhöjda bullernivåer ej 

föreligger vid Myran och Borgen. När det gäller trafiksituationen kan det konstateras att 

trafikmängderna är ganska typiska för Säters huvudnät utan att för det vara stora. 

Hastighetsefterlevnaden är även den ganska typisk med ett visst överskridande i medeltal medan 

vissa enstaka fordon kör riktigt fort.  

 

Dock ses att den ena gångpassagen, utformad med refug, ej är hastighetssäkrad till 30 km/h vilket 

är önskvärt för att skapa en säker skolväg. Detta är en åtgärd som behöver genomföras då det dels 

ger bättre hastighetsefterlevnad men också säkrare skolväg. Efter att gångpassagen byggts om kan 

det vara aktuellt att se över hastighetsbegränsningen på sträckan mellan farthindren.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens rekommendation 
Samhällsbyggnadsnämnden ser att det finns behov av att bygga om gångpassagen vid korsningen 

Smedjebacksvägen/Bergslagsgatan. Hastighetsbegränsningen utmed Smedjebacksvägen kan 

eventuellt justeras till 30 km/h förbi skolan, men det bör utredas vidare efter att ombyggnation 

skett. När det gäller frågan om bullernivåer vid Myran och Borgen ser Samhällsbyggnadsnämnden 

ej att dagens situation innebär några problem.  
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