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Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad. 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för 
skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21 av Sverigedemokraterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans förskolor samt yttra sig över 
förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
återremitterade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt 
arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och 
Myrans förskolor.  
 
En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet kompletteras med resultaten från 
mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov av 
åtgärder. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att undersöka möjligheten till 
att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Underlag till beslut 
Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans 
förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07. 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 134  Dnr: SBN2017/0939 
 
 
Remiss om Motion om buller och trafiksäkerhet

 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

godkänna redovisad utredning.  
uppdra till förvaltningen utreda behovet av åtgärder  
delge Kommunstyrelsen resultatet från bullermätning 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Bor-
gen och Myran har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har be-
handlat motionen och remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande 
buller och trafiksäkerhet. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen utredde frågorna under våren 2018 och tog fram ett 
förslag till yttrande. I utredningen gjordes dock aldrig någon bullermätning. Samhälls-
byggnadsnämnden beslutade yttra sig i ärendet enligt det förslag som förvaltningen 
tagit fram varpå kommunstyrelsen återremitterade ärendet med direktivet att en mät-
ning skulle genomföras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en bullermätning på den aktuella 
platsen och ärendet har kompletterats med resultaten från mätningarna. Vidare har 
förvaltningen kompletterat den utredning som togs fram under våren med mätvärden 
och föreslår på nytt ett ställningstagande. Utredning och förslag till ställningstagande 
ses i bilaga.   
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Uppmätning av förekommande ljudnivåer vid Förskolan Myran. 
 
EKAM har på uppdrag av Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen utfört 

uppmätning av förekommande ljudnivåer vid Förskolan Myran. 

Uppmätningen av ljudnivåer avser buller från trafiken på Smedjebacksvägen. 

Smedjebacksvägen med ett avstånd av 11.5 m till fasaden på Förskolan Myran. 

Uppmätningen utfördes fredagen den12 oktober 2018. 

Mätningarna utfördes under en tid av 1 timme på morgon, lunch och på eftermiddagen.  

Mätningarna avser frifältsvärde vid fasad för att undvika reflexer i den egna fasaden. 
Väderleksförhållandena var mulet från 9-14°C med en av sydvästlig vind 2-6 m/s. 
 
Av bilagda Datablad framgår de uppmätta ljudnivåerna vid Förskolan Myran. 
 
Datablad Nr 1. Mätningen utförd under tiden kl.07.25 – kl.08.30. Antal fordon 266. 
                        Mätresultat LAq 56 dB (A), LAF max 80 dB (A). 
Datablad Nr 2. Mätningen utförd under tiden kl.11.50 – kl.12.50. Antal fordon 204. 
                        Mätresultat LAq 56 dB (A), LAF max 80 dB (A). 
Datablad Nr 3. Mätningen utförd under tiden kl.15.35 – kl.16.35. Antal fordon 306. 
                        Mätresultat LAq 59 dB (A), LAF max 65 dB (A). 
Vid mättillfällena räknades samtliga förbipasserande fordon på Smedjebacksvägen. 

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAq24h, och maximal ljudnivå LAFmax för trafiken i dB(A) 
har beräknats med utgångspunkt från uppmätta ljudnivåer, räknade fordon per timme  
och beräknade fordon under ett dygn av 24h. 
Räknade fordon per timme och uppskattningen under 24h överensstämmer vid en 
jämförelse med Säters Kommuns Trafikmätning under 2017, 29 augusti – 6 september, 
passage av Fordon förbi Förskolan Myran efter Smedjebacksvägen. 
 
Riktvärden för buller från vägtrafik på äldre skolgård  

Del av skolgård 
Ekvivalent ljudnivå för 

dygn LAq dB(A) 
Maximal ljudnivå     
LAq dB(A), Fast 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

55 70 

På äldre skolgård som exponeras för buller från vägtrafik bör den ekvivalenta ljudnivå           
av LAq 55 dB(A) underskridas på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet.                                                                                                                                   
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Vidare bör den maximala ljudnivån av LAq 70 dB(A) underskridas på dessa ytor. 
Den nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per timme under ett årsmedelsdygn, under 
den tid skolgården utnyttjas exempelvis kl.07.00-kl.18.00. 
 
MÄTRESULTAT 
Beräkningarna av de uppmätta ljudnivåerna från fordonstrafiken förbi Förskolan Myran 
visar att riktvärdet på LAq av 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
överskrids.  

Den maximala ljudnivån LAF max av 70 dB(A) överskrids mer än 5 ggr per timme 
under den tid av dagen som Förskolan Myrans gård används för lek (sandlådan) och 
pedagogisk verksamhet eftersom den är belägen på ett avstånd 5 m från 
Smedjebacksvägen. 

Uppmätta ljudnivåer på uteplats för personbilar LAq 54-66 dB(A) och för Långtradare 
LAq 67- 78 dB(A). 

När riktvärdena överskids som framgår av tabellen på sidan nr1 för buller från vägtrafiken 
på en äldre skolgård ska rimliga åtgärder vidtas för att begränsa bullret. 
Riktvärden för tillsyn enligt infrastrukturpropositionen1996/97:53 (2 kap.7§ miljöbalken).. 

Bullret från vägtrafiken beror på antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt,däck 
och vägbeläggning.  

Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och 
kontakten mellan däck och vägbana.                                                                                                                    

Bullret ökar med stigande hastighet, och fordonens hastighet har stor betydelse för hur 
mycket buller som avges till omgivningen. 

Vid de utförda uppmätningarna av bullret vid Förskolan Myran bedömdes att ett stort 
antal av fordonen överskred den skyltade hastigheten av 40 Km. 

Är platsen att anse som lämplig med tanke på säkerheten för barnen eftersom gården 
som används för lek (sandlådan) är belägen på ett avstånd 5 m från Smedjebacksvägen.   
Säkerheten består av ett glest så kallat spjälstaket mellan barnen och trafiken. 

Det saknas avkörnings skydd för trafiken.  

Förslagsvis kan avkörnings skydd kombineras med en bullerdämpande avskärmning. 

 

 

Erik Karlsson 
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Hälsningar

Eri k Karlsson
Trädstigen 15, 776 36 Hedemora
070 – 660 15 45
erik.karlsson@telia.com
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Motion: Minska buller i utemiljö på Borgens förskola & Myrans förskola samt säkra vägen 
för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.  

 

Motion till fullmäktige i Säter 
 
Bakgrund: 
 
Idag på Smedjebacksvägen i höjd med Borgens förskola finns ett väghinder. Fram till hindret 
är tillåten hastighet 40km/tim. mellan hindret och förskolan Myran är det tillåtet med en 
hastighet på 30km/tim. Men vid myrans förskola ökar hastigheten till 40km/tim. Vilket gör 
att bilarna hörs mer då de ökar i hastighet samt att avgaserna ökar i utsläpp, och där vistas 
våra barn ute precis intill. 
Uppe i korsningen av Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan finns ännu ett 
övergångställe, detta utan fart hinder. För att säkra skolelevernas promenad till skolan samt 
göra ute miljön mindre bullrig både för barn och personal på förskolorna föreslår vi följande: 
 
  
 
Sverigedemokraterna i Säters kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
 

 Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 

Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. 

 Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma 

korsning.  

 

 
 
   
SD Säter genom Jenny Nordahl  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 110 Dnr KS2017/0173 
 
Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för komplettering enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-
10-17, § 214, att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans för-
skolor. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna. Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och 
Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid 
korsning Smedjebacksvägen. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens för-
skola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedje-
backsvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18 . 
 
___________ 
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