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Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023
Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska
bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har
tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023.
Som underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som
gjordes 2016.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och
en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa
påverkan på människors hälsa minimeras.
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut
om antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller har stort
fokus på barn och barnens miljö i skola och förskola, vilket bedöms ligga i
linje med barnets bästa.
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Ärendet
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska
bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har
tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023. Som underlag ligger
den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en god
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets
negativa påverkan på människors hälsa minimeras.
Under kommande programperiod är målsättningen att fortsatt utveckla ett
systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god
ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga arbete med bland annat
LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan bidrar till detta.
Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och delar
som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som kommunen
kommer att vidta för att förbättra trafikbullersituationen i Lunds kommun.
Åtgärdsprogrammet innefattar åtgärder där tekniska nämnden står som
ansvarig alternativt delansvarig. Programmet innehåller även åtgärder för
kommunens samordning kring hållbar ljudmiljö.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars till
15 maj 2018.

Kommunkontorets kommentar
Förslaget till åtgärdsprogram har varit på samråd hos berörda
myndigheter och förslaget har därefter reviderats. Enligt förordningen
ska ett åtgärdsprogram inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 juli
2018. Naturvårdsverket har medgivit Lunds kommun förlängd tid för
inlämnandet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-202

Carin Hillåker
Britt Steiner
tf kommundirektör
Planeringschef
Beslut expedieras till:
Naturvårdsverket, Tekniska nämnden

