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Sammanfattning 
 

Vår hälsa grundläggs redan under barndomen. Utomhusmiljön vid förskolor kan 

påverka barns hälsa och många barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. Barn 

är extra känsliga på grund av att deras kropp fortfarande utvecklas. Syfte med den här 

studien är dels att höja miljöinspektörers kompetens kring olika miljöfaktorer på 

förskolegårdar som kan påverka barns hälsa och dels att utgöra ett stöd i framtida 

bedömningar av utomhusmiljön. Studien har gjorts i samarbete mellan Västra 

Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum och miljöförvaltningen, Göteborgs stad. 

Sammanlagt har 202 förskolegårdar i stadsdelarna Askim Frölunda Högsbo, Centrum, 

Lundby och Västra Göteborg, i Göteborg stad ingått i studien. 

 

De miljöfaktorer som ingår i studien på grund av riskerna för hälsopåverkan hos barn är 

solstrålning, bullernivå och luftkvalitet. Exponering för solstrålning ökar riskerna för att 

utveckla olika typer av hudcancer. Buller kan ge en ökad stress, påverka kvaliteten på 

utomhusvila samt göra det svårare att höra och förstå tal. Luftföroreningar ökar risken 

för att utveckla astma och kan ge en försämrad lungtillväxt. Samtidigt kan en dålig 

utemiljö minska barnens vilja att vistas ute eller begränsa de ytor som är tillgängliga för 

barnen. Det gör att barnen inte får de positiva hälsoeffekter som kommer av att vistas 

ute och röra på sig. 

 

Utifrån miljömål och riktvärden har förskolegårdarna delats in i tre olika klasser, god, 

acceptabel och dålig/bristfällig nivå för de ingående miljöfaktorerna. 

 

Resultatet visar att en fjärdedel av förskolorna får bedömningen bristfälligt solskydd 

vilket innebär att det i stort saknas tillgång till skuggade lekplatser och skuggande 

växtlighet på förskolegården. Endast 38 % har ett gott solskydd enligt studien. Då det 

saknas tydliga riktlinjer för att bedöma solskydd vid förskolor har vi utifrån vad som 

framkommit i studien föreslagit ett arbetssätt som kan användas vid tillsyn enligt 

miljöbalken. Arbetssättet innebär bland annat att man bedömer hur stor del av himlen 

som är täckt vid olika lekområden, så kallas Sky View Factor. 

 

En tiondel av förskolorna har en dålig ljudmiljö vilket innebär att ljudnivån på gården 

överskrider det lokala miljömålet med en bullernivå över 55 dBA på mer än hälften av 

gårdens yta. Göteborgs stad har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller i syfte att 

åtgärda förskolegårdarna för att klara det lokala miljömålet senast 2020. Ungefär hälften 

av gårdarna i studien har en god ljudmiljö med nivåer huvudsakligen under 50 dBA. 

 

Nio av tio förskolor klarade miljömålet för årsmedelvärdet för NO2 och deras 

luftkvalitet bedöms som god. Det är främst i stadens centrala delar och vid större 

trafikleder som miljömålet överskrids. Ingen förskola överskred gränsen för dålig 

luftkvalitet som har satts vid gränsen för miljökvalitetsnormen på 40 µg NO2/m
3 luft. 

 

Det är viktigt att säkerställa att nya förskolor byggs på lämpliga platser och att gården 

har en utemiljö som inte ger en negativ hälsopåverkan utan som istället främjar lek, 

rörelse och pedagogisk verksamhet. En granskning av utemiljön ska göras enligt plan- 

och bygglagen i samband med byggandet av nya förskolor. I samband med starten av 

förskolan ska förskolan lämna in en anmälan enligt miljöbalken. En förskola som 

placeras på en olämplig plats kan då förbjudas. 
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Bakgrund 
 

Förskolemiljöns utformning är viktig ur flera aspekter, bland annat då den kan ha 

betydelse för hälsan hos de barn som vistas där. Barn är en känslig grupp, eftersom de 

påverkas i högre grad än vuxna av olika miljöfaktorer, samtidigt som de har en 

begränsad förmåga att själva uttrycka sina behov och påverka sin situation. I Sverige 

går många barn i förskolan. 83 % av alla barn mellan ett till fem år är inskrivna på 

förskola och 93 % i åldersgruppen fyra till fem år (Skolverket, 2014). Barn i 

förskoleålder tillbringar ofta en stor del av sin tid på förskolan, och för många av dessa 

barn är förskolegården den miljö i vilken de vistas mest utomhus. 

Tillsynsmyndigheterna har tidigare fokuserat på att granska främst inomhusmiljön, men 

utomhusmiljön har allt mer börjat sättas i fokus. När staden förtätas blir utmaningarna 

större att hitta bra placeringar för nya förskolor, och det finns ett behov att höja 

tillsynsmyndigheternas kunskaper kring de miljöfaktorer som kan påverka 

utomhusmiljön. 

 

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har mot den bakgrunden 

kontaktat miljöförvaltningen i Göteborgs stad om deltagande i ett kliniskt 

utvecklingsprojekt om utomhusmiljön vid förskolor. Syftet med projektet är att: 

 Undersöka den fysiska miljön på ett urval av förskolegårdarna i Göteborgs stad 

utifrån faktorerna solstrålning, luftkvalitet och trafikbuller. 

 Göra en genomgång av aktuell forskning av hur ingående miljöfaktorer påverkar 

barns hälsa. 

 Höja kompetensen för deltagande inspektörer och utgöra en grund för framtida 

tillsyn. 

 Ta fram checklista och bedömningsgrunder som kan användas som ett stöd för 

att bedöma förskolors utomhusmiljö både vid tillsyn och vid nyetableringar av 

förskolor. 

Rapporten inleds med ett avsnitt om relevanta riktvärden och miljömål, samt 

hälsoeffekter kopplat till de olika miljöfaktorerna. Fortsatt beskrivs hur studien har 

genomförts under rubriken material och metoder. Efter det redogörs för studiens resultat 

och slutsatserna diskuteras. Avslutningsvis diskuteras en utveckling av checklista och 

bedömningsgrunder, som kan användas i tillsynen. 

 

Miljömål och riktvärden 
 
Solstrålning 
 
Nationellt miljömål 
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö har ett delmål som säger att antal hudcancerfall, 

som orsakas av ultraviolett strålning (UV-strålning), inte ska vara fler år 2020 jämfört 

med år 2000 (Naturvårdsverket 2016). Göteborgs stad har inget lokalt miljömål för 

Säker strålmiljö.  

 

Naturvårdsverkets senaste uppföljning visar att det kommer bli svårt att nå 

miljökvalitetsmålet då antalet hudcancerfall fortsätter att öka (Naturvårdsverket 2015a). 

Strålsäkerhetsmyndigheten, som har ansvar för åtgärder inom miljömålet, har efter ett 
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regeringsuppdrag skrivit en rapport med förslag på olika insatser som kan bidra till att 

vi närmar oss målet. De konstaterar i sin rapport att det är viktigt med insatser i unga år, 

och att en viktig åtgärd är att skapa skuggiga utemiljöer för barn, så att de får ett 

naturligt skydd mot solen. De föreslår därför att upprätta ett nationellt tillsynsprogram i 

syfte att ge stöd åt kommunens tillsynsarbete vad gäller UV-skyddade miljöer på 

skolgårdar, samt att utveckla en hemsida med planeringsverktyg för planerare och 

arkitekter, för att ge stöd ”att skapa goda skugg- och solförhållanden i förskolans och 

skolans utemiljöer” (Strålsäkerhetsmyndigheten 2015b).  

 

Buller 
 
Världshälsoorganisationen 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att buller från yttre källor inte 

överstiger 55 decibel (dBA) ekvivalent ljudnivå utomhus vid skolor och lekplatser 

(WHO 1999). 

 
Riktvärden för trafikbuller vid bostad 
Från 2015 gäller en ny förordning för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder. Enligt 

förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid bostadens uteplats gäller 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (SFS 2015:216). Motsvarande riktvärden saknas 

för utemiljöer vid förskolor.  

  

Riktvärden för buller från industri och annan verksamhet  
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från industri och annan 

verksamhet, som säger att 50 dBA inte bör överskridas vid en förskolas fasad och på de 

delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet 

(Naturvårdsverket 2015b). 

 

Lokalt miljömål Göteborgs stad 
Inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har Göteborgs stad tagit fram ett lokalt 

miljömål: Minst 95 % av stadens förskolor och grundskolor har senast år 2020 tillgång 

till en lekyta med högst 55 dBA ekvivalentnivå (Göteborgs stad 2014b).  

 

För att klara miljömålet har staden identifierat i sitt Åtgärdsprogram mot buller att 

lekytan vid 17 förskolegårdar behöver åtgärdas, så att minst hälften av gårdarnas lekyta 

har ljudnivåer under 55dBA senast 2020 (Göteborgs stad 2014b). I Göteborg finns idag 

cirka 580 förskolor. En uppföljning och revidering av åtgärdsprogrammet ska tas fram 

under 2017 baserat på den senaste bullerkartläggningen som finns till hands. 

 

Vid planering av nya förskolor används Göteborgs stads ramprogram för förskole-

/skolbyggnader. I dokumentet ges riktlinjen att ljudnivån på förskolegården inte ska 

överskrida 55 dBA ekvivalentnivå. Om detta inte uppnås på hela gården ska helst 80 % 

av gården eller minst 50 % av gården ha ljudnivåer under 55 dBA ekvivalentnivå. Om 

nivån är högre än dessa riktvärden ska åtgärder vidtas för att minska nivån (Göteborgs 

stad, 2014a).  
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Luft 
I den här studien har vi valt att använda oss av årsmedelvärdet för NO2 (kvävedioxid). 

Därför beskriver vi endast de miljömål och riktvärden som är aktuella för studien. Det 

finns även andra riktlinjer för olika tidsperioder och för andra typer av luftföroreningar 

som exempelvis PM2,5 och PM10, som är partiklar med olika diameter.  

 
Nationellt miljömål 
Miljömålet Frisk luft har preciserats med ett riktvärde som anger 20 µg NO2/m

3 luft 

räknat som ett årsmedelvärde. Riktvärdet är satt med hänsyn till känsliga grupper. Målet 

syftar till att halterna av luftföroreningar inte ska överskrida lågrisknivåer för cancer 

eller riktvärden för skydd mot sjukdomar (Naturvårdsverket  2012b).  

 

Lokalt miljömål Göteborgs stad 
Enligt Göteborgs stads lokala miljömål ska luften i Göteborg vara så ren att den inte 

skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär. Det finns ett lokalt 

delmål att årsmedelvärdet för kvävedioxid ska underskrida 20 µg/m3 luft vid 95 % av 

alla förskolor och skolor i Göteborg senast år 2020 (Göteborg 2009).  

 

Miljökvalitetsnorm 
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är satt till 40 µg/m3 luft beräknat som ett 

årsmedelvärde. Värdet är satt som en gränsvärdesnorm som ska följas (SFS 2010:477). 

Det innebär att miljökvalitetsnormen är ett lagstiftat krav som inte får överskridas. Det 

finns även miljökvalitetsnormer för kvävedioxid som avser medelvärdesperioden timme 

och dygn.  

 

Hälsoeffekter 
 
Utevistelse 
Att vistas utomhus är kopplat till flera positiva hälsoeffekter hos barn. Den fysiska 

aktiviteten ökar vanligtvis när barnen är ute, vilket har en positiv inverkan på hälsan och 

minskar risken för övervikt. Det finns även studier som visar att utformningen av 

förskolegården har en direkt påverkan på barns hälsa. Förskolegårdar som stimulerar lek 

och rörelse ökar den fysiska aktiviteten, förbättrar koncentrationen, ger högre 

välbefinnande och bättre sömn (Mårtensson 2013).  

  

Solstrålning 
Solljus innehåller ultraviolett strålning som delas in i UVA, UVB och UVC. UVC når 

inte jorden på grund av ozonlagret. UV-strålningen kan orsaka rodnad, brännskador i 

huden och för tidigt åldrande av huden (IMM 2013). Den allvarligaste effekten är DNA-

skador i hudcellerna, vilket har medfört att IARC (International agency for research on 

cancer) klassade UV-ljus som cancerframkallande 1992 (IARC 1992). Det finns olika 

hudcancerformer varav två former, basalcellscancer och skivepitelcancer, uppstår på 

ställen på kroppen som exponerats för mycket sol. Dessa cancerformer drabbar oftast 

äldre och ljushyade. Malignt melanom, som är den farligaste hudcancerformen, är mer 

spridd i olika åldersgrupper men drabbar sällan barn. Att bränna sig i solen ökar risken 

för att utveckla cancerformen (IMM 2013). Enligt statistik från Socialstyrelsen ökar 

samtliga typer av hudcancer, och hudcancer är även den cancertyp som ökar mest i 

Sverige (IMM 2013, baserat på uppgifter från Socialstyrelsens statistikdatabaser). 
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I en rapport som skrivits av Strålsäkerhetsmyndigheten framgår att det troligtvis är 

solvanor och beteende som ligger bakom ökningen av hudcancerfallen 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2015a). Det finns studier som visar att svenskar söker sig 

mer aktivt till solen och skyddar sig i lägre grad än andra nationaliteter (Bränström 

2010). Av miljöhälsorapport 2013 framgår att 22 % av alla fyraåringar har bränt sig i 

solen minst en gång under det senaste året så huden blivit röd och svedd (IMM 2013).  

 

Även om nästan alla hudcancerfall drabbar vuxna, så tros exponeringen under 

barndomen ha en stor betydelse för om man senare i livet utvecklar hudcancer. En 

riskfaktor för hudcancerformen malignt melanom är bland annat upprepade brännskador 

som barn (Brandberg 2008). Barns hud är känsligare för solens skadliga stålar och tål 

inte samma exponering som en vuxen. En tredjedel av livsexponeringen för solljus sker 

dessutom innan 18 års ålder eftersom barn vistas mer utomhus än vuxna (IMM 2013, 

Saraiya 2004). I en studie där man studerat bland annat tillgång på skugga på 

förskolegårdar framgår att barn inte bör utsättas för mer än 15-30 minuter av stark sol 

per dag under senvår och försommar utan att riskera cellskador i huden. Tiden kan vara 

kortare eller längre beroende på hudtyp (Boldeman 2013). 

 

Det har utförts ett antal studier om användande av solkräm. En slutsats är att personer 

som använder solkräm kan känna en falsk säkerhet och därför vistas längre i solen och 

exponera sig för mer UV-ljus. Det medför att själva användningen av solkräm är 

kopplat till en högre risk för att utveckla olika cancerformer (Autier 2007). Det finns 

även studier som har visat att solkrämer ofta inte appliceras i den utsträckning som 

krävs för att få det skydd som förpackningen anger, vilket gör att man överskattar det 

skydd som solkrämen ger (Autier 2007, Petersen 2014). Om man vill minska risken för 

att bränna sig så har skyddande kläder, att uppsöka skugga, och att undvika solen när 

den står som högst, visat sig ha en bättre effekt jämfört med att använda solkräm 

(Bränström 2010). 

 

Fortsättningsvis i den här rapporten menar vi samma sak när vi använder begreppen 

solljus, UV-strålning och solstrålning. Solskydd och tillgång till skugga används istället 

för att beskriva hur förskolan arbetar för att minska exponeringen av solstrålningen på 

förskolegården.  

  

Buller 
Buller är oönskat ljud och mäts i decibel (dB). När man mäter buller används ofta A-

filtret, vilket innebär att de olika frekvenserna vägs samman på ett sätt som efterliknar 

örats känslighet. Buller mäts både som ekvivalent och maximal nivå. Den ekvivalenta 

nivån motsvarar medelnivån under en viss tid, ofta ett dygn, och den maximala nivån är 

den högsta förekommande under mätperioden. I denna rapport skriver vi bullernivå och 

ljudnivå och menar då den A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivån. I de fall där vi syftar 

på den maximala nivån anger vi det specifikt.  

 

Omgivningsbuller är den miljöstörning som påverkar flest invånare i Sverige och 

trenden är en ökning i andelen utsatta personer. Den ökade urbaniseringen innebär att 

personer flyttar närmare trafikbullret i större städer, som också bebyggs med ytterligare 

bostäder i bullerutsatta lägen nära större transportleder (IMM 2013). Vid den senaste 

miljöhälsoenkäten för Västra Götaland framgick att antal barn som hade utsatts för 

störande trafikbuller vid sin bostad hade ökat, vilket resulterade i sämre sömnkvalitet 

och ökad allmän störning (VMC 2013). Barn upplever sig störda på grund av 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.ub.gu.se/science/article/pii/S0749379704002053
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trafikbuller även om de inte gör det i samma utsträckning som vuxna (Stanfeld 2015, 

IMM 2013, Babisch 2012). Barn uppger istället att de är mer störda av ljudnivån i 

klassrummet, från andra barn, och i matsalen, än från exempelvis trafiken (IMM 2013).   

 

Barn kan utsättas för buller från flera olika källor under en dag, både hemma och på 

förskolan, såsom trafikbuller, höga ljudnivåer under lek och bullrande installationer. I 

den här studien fokuserar vi på trafikbuller utomhus vid förskolor. Det saknas forskning 

som direkt påvisar hälsoeffekter på förskolebarn vid en viss bullernivå på 

förskolegården. Det finns dock angränsande forskning som berör kopplingen mellan 

höga ljudnivåer och barns välmående och utveckling, som vi bedömer är relevant för 

den här studien.  

 

Flera studier indikerar att barn får en höjd stressnivå när de utsätts för buller (Stanfeld 

2015, IMM 2015). Bland annat har man påvisat att ljudnivån i svenska klassrum är en 

riskfaktor, då den är så hög att den kan ge en negativ hälsopåverkan och leda till 

stressreaktioner (Wålinder 2007).  

 

Det finns studier som visar att trafikbuller kan påverka sömnens längd och kvalitet. 

WHO betonar att de utrymmen som används för vila på en förskola ska vara lika tysta 

som ett sovrum i ett bostadsområde (WHO 1999). En del förskolor låter barnen vila 

utomhus och då kan trafikbullernivåerna ha betydelse för kvaliteten på barnens vila.  

 

Det finns en del forskning som visar på bullernivåernas betydelse för tal- och 

läsförståelse och inlärning hos barn (Stanfeld 2015, IMM 2013). Talförståelsen 

påverkas av flera egenskaper hos talljudet och bakgrundsljudet, såsom talets ljudstyrka, 

uttal, lyssnarens avstånd till talaren, lyssnarens hörselstatus och nivån på maskerande 

bakgrundsbuller. Ljudnivån i omgivningen gör det alltså svårare att förstå tal, särskilt 

hos barn då deras språkförståelse ännu inte är fullt utvecklad (IMM 2013). Enligt WHO 

bör bakgrundsbullernivån inte överstiga 35 dBA för en fullständig taluppfattning. Vid 

nivåer på 50-55dBA finns en påverkan men det går fortfarande att förstå tal ganska bra. 

Vid ljudnivåer på 60 dBA i pedagogiska miljöer påverkas däremot taluppfattningen i en 

sådan utsträckning att det riskerar att försämra barns språkutveckling (WHO 2001, 

WHO 2002). Det kan finnas effekter på inlärning i bullriga miljöer även vid fullständig 

talförståelse, vilket tros bero på den extra ansträngningen som krävs för att höra vad 

som sagts, och de resurser som det tar från minnesprocessandet (Kjellberg 2008).  

 

Stockholm stad har kartlagt trafikbullernivåerna vid samtliga förskolor och skolor. I 

rapporten betonar de att den pedagogiska verksamheten även bedrivs utomhus vilket gör 

att ljudnivåerna på gården måste vara på en nivå som gör att det går att kommunicera. 

Höga ljudnivåer kan också vara en olycksrisk på grund av bristande uppmärksamhet 

eller försvårad kommunikation (Stockholms stad 2010).  

 

Luft 
Luftföroreningar är ett samlingsbegrepp för de föroreningar som finns i luften, så som 

partiklar, kväveoxider, marknära ozon, svaveldioxid, kolmonoxid, polycykliska 

kolväten, lättflyktiga organiska ämnen och tungmetaller. I tätbebyggd miljö är halten av 

luftföroreningar kraftigt förhöjda och kommer från olika källor på både långt och kort 

avstånd, såsom trafik, uppvärmning av bostäder, energiproduktion och industriell 

verksamhet. Väder och vind gör att halten av luftföroreningar varierar mellan olika 

dagar. Det som vi betraktar som föroreningar finns även naturligt i luften (IMM 2013).  
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I den här studien har vi valt att fokusera på kvävedioxid. Kvävedioxid kan användas 

som ett mått på mängden trafikavgaser, men ger också en bra bild av hur den generella 

föroreningsbilden ser ut i staden. Vägtrafiken är den största lokala källan till olika 

luftföroreningar och bidrar med upp till 80 % av den kvävedioxid som finns i luften. 

Finns det höga halter kväveoxid kan det vara ett tecken på att även andra 

luftföroreningar kan ligga högt (IMM 2013). 

 

Utsläppen av kvävedioxider i Sverige, och även i Göteborg, har minskat kraftigt de 

senaste decennierna bland annat på grund av införande av katalytisk avgasrening. Den 

positiva trenden har dock avstannat och det sker inte längre någon direkt förbättring av 

luften i svenska tätorter. Orsaken tros vara framför allt ökande trafikmängder och 

ökande andel dieselbilar (IMM 2013, Göteborgs stad 2015b).  

 

Figur 1 visar en bild över kvävedioxidhalterna i Göteborgs stad. Utifrån bilden ser man 

att halterna är högst i stadens centrala delar och längs med de stora lederna. Risken för 

höga nivåer är störst i trånga gaturum i områden med mycket trafik. 

 

Om en förskola placeras i ett område med höga luftföroreningshalter så ger det inte bara 

höga halter utomhus. Studier visar att i en bostad eller skola nära en trafikerad gata så 

blir halten av luftföroreningar hög även inomhus. Cirka hälften av de luftföroreningar 

som produceras av vägtrafiken tränger in i intilliggande byggnader som exempelvis 

förskolor (Wichmann 2010).  

 

Barn är en känslig grupp för exponering för olika luftföroreningar. Deras lungor är 

under utveckling, de vistas ute mer än vuxna och andas in en större andel luft i 

förhållande till sin kroppsvikt (IMM 2013, VMC 2013). Många studier visar att det 

finns ett samband mellan exponering och hälsoutfall för barn. Det gäller både långtids- 

och korttidseffekter. Även om det är svårt att fastställa exakt vilken förorening som 

orsakar ett visst hälsoutfall så är det tydligt att det finns en koppling till trafikrelaterade 

emissioner. Man har inte kunnat hitta några tröskelvärden för luftföroreningar, det vill 

säga en säker nivå under vilken det inte finns någon risk att exponera sig 

(Naturvårdsverket 2010, IMM 2013).  

 

Forskning visar att exponering för luftföroreningar medför en ökad risk att utveckla 

astma i barndomen och för de barn som redan har astma är risken att symptomen 

förvärras (Naturvårdsverket 2010, HEI 2010, Andersson 2013). Det finns även bevis för 

att långtidsexponering för trafikrelaterade luftföroreningar har en negativ påverkan på 

lungfunktionen och lungtillväxten hos barn (Naturvårdsverket 2010, IMM 2013). 

Lungfunktionen minskar gradvis när man är äldre, och om man uppnår en lägre 

maximal lungfunktion än förväntat, kan detta ge ett sämre utgångsläge inför ålderdomen 

med risk för förtida död i ett flertal sjukdomar (IMM 2013).  

 

I Miljöhälsorapporten 2013 lyfts fram att exponeringen för luftföroreningar i 

kombination med exponering för ett allergen kan ge en ökad känslighet för allergenet. 

För pollen finns det även studier som antyder att en tidig exponering för 

luftföroreningar leder till en ökad känslighet för pollen (IMM 2013). 

För vuxna har man konstaterat ett samband mellan att utsättas för trafikrelaterade 

luftföroreningar och risken att insjukna i olika sjukdomar kopplade till hjärta och 

lungor, med ökad dödlighet som möjlig konsekvens. Det är dock inte klarlagt om 
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exponering i barndomen påverkar det sambandet (IMM 2013, Beelen 2014, Fischer, 

2015, Heinrich 2013).  

 

I Miljöhälsorapporten 2013 framgår att luftföroreningar även ger upphov till en rad 

olika besvär som inte är kopplade till sjuklighet, som besvärande lukter och upplevelse 

av dålig luftkvalitet. I Miljöhälsorapporten går det att utläsa att de som bor med fönster 

mot en större gata eller trafikled upplever en sämre luft inne i bostaden och i områden 

runt bostaden. Barn med astma eller allergisnuva upplever detta i högre utsträckning än 

andra. Lukten kan upplevas som obehaglig vilket framgår av enkäten (IMM 2013). 

 

 
Figur 1. Årsmedelvärde för kvävedioxid, Göteborg 2013  

http://goteborg.se/wps/portal/invanare
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Material och metoder 
 
Datainsamling 
Studien omfattar majoriteten av förskolorna i stadsdelarna Västra Göteborg, Lundby, 

Centrum och Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs stad. Vi har valt de stadsdelar som 

varit föremål för miljöförvaltningen i Göteborgs stads tillsyn under den tiden då vi 

samlat in uppgifter till studien. Tillsynen har utförts under 2014-2015 och 202 förskolor 

ingår. De förskolor som enligt vår kännedom har upphört sedan datainsamlingen har vi 

tagit bort från studien. Inte heller nytillkomna förskolor ingår, men däremot har dessa 

blivit granskade utifrån parametrarna luft, buller och solstrålning i samband med 

miljöförvaltningens handläggning av anmälan av ny förskola. Dessutom saknas några 

enstaka förskolor då vi av olika skäl saknar data kring solskydd för de verksamheterna.  

 

Solstrålning 
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad tog, i samarbete med Västra Götalandsregionens 

miljömedicinska centrum, fram ett frågeformulär inför datainsamlingen. Formuläret 

skulle användas vid förvaltningens tillsyn för att samla in uppgifter om solskydd på 

förskolegårdar. Frågorna skickades ut innan tillsynsbesöket till förskolechefen, som i de 

flesta fall gick igenom den tillsammans med sin personal. Arbetssättet vid 

tillsynsbesöket har varierat. För kommunala förskolor har miljöinspektörer på 

miljöförvaltningen träffat förskolechefen för genomgång av frågeformulär för solskydd 

för samtliga förskolor som denne ansvarar för. Själva inspektionen har enbart utförts vid 

en förskola. För fristående förskolor har samtliga förskolor där miljöförvaltningen 

inhämtat uppgifter besökts. Vid samtliga tillsynsbesök har de diskuterat förskolans svar 

och vid behov gjort justeringar av svaren. Om möjligheten funnits så har de även 

granskat läge och utseende på förskolans gård. Inspektionerna har utförts året runt 

oavsett väderlek, vilket innebär att det inte varit möjligt att bilda sig en uppfattning om 

solskyddet enbart baserat på inspektionen. Till största del är det därför förskolans 

självskattning som legat till grund för bedömningen av solskyddet på förskolan, då de 

har störst kunskap och erfarenhet kring hur solskyddet fungerar. I de fall 

miljöinspektören har gjort mindre justeringar vid tillsynsbesöket så har det gjorts efter 

diskussion med förskolechefen för att säkerställa en gemensam bild. I vissa fall då 

miljöförvaltningen har fått bristfälliga uppgifter kring tillgång till skugga vid 

inspektionen har vi använt kartbilder för att komplettera vår bild av solskyddet vid den 

specifika förskolan.  

 

Vissa förskolor som ingår i studien kan ha fått en förändrad utemiljö sedan studien 

startade. Vi bedömer att det i så fall rör sig om ett fåtal förskolor vilket gör att bilden 

som studien ger ändå bedöms vara representativ för förskolorna i de utvalda 

stadsdelarna.    

 

Då uppgifterna om solskyddet i första hand bygger på förskolans självskattning ger det 

vissa osäkerheter, bland annat på grund av olika tolkningar. Genom att ha stämt av 

uppgifterna direkt med förskolechefen så har miljöförvaltningen gjort en 

kvalitetssäkring av de lämnade uppgifterna och uteslutit att vissa svar lämnats på grund 

av missförstånd eller osäkerhet i hur man ska bedöma det egna solskyddet.  
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Buller 
Som underlag för studien används data från den bullerkartläggning som utförts på 

miljöförvaltningen Göteborgs stad 2015, se figur 2. Kartläggningen omfattar buller från 

spårvagnstrafik och vägtrafik, och baseras på trafikdata från 2013 (Göteborg, 2015a). 

För de förskolor som ligger på öarna i Göteborgs södra skärgård saknas trafikuppgifter 

på grund av att biltrafik är förbjudet där. Eftersom det därmed inte finns en beräknad 

ljudnivå för dessa förskolor, har vi valt att anta att ljudnivån understiger 50 dBA. 

 

 
Figur 2. Trafikbuller Göteborgs stad. Färgläggningen i kartan följer en standardisering för 

trafikbullerkartläggningar och skiljer sig från de färger vi använder för att kategorisera förskolorna i grönt, gult och 

rött i den här studien.  

Miljöförvaltningen, Göteborgs stad har med hjälp av kartor och ritningar ritat ut ytan för 

samtliga förskolegårdar. Utifrån bullerkartläggningen har de sedan tagit fram hur stor 

del av ytan som är placerad de olika ljudnivåintervallen. Det är deras framtagna 

underlag som ligger till grund för resultatet i den här studien. Miljöförvaltningen 

kommer under 2016 sammanställa resultatet för de förskolor som i dagsläget inte klarar 

stadens miljömål i en rapport. I rapporten kommer det bland annat att finnas kartbilder 

över dessa förskolors utegårdar, se figur 3 för exempel. Det kommer även framgå vilken 

bullersänkande åtgärd som föreslås. Det resultat som redovisas i deras rapport är nästan 

helt överensstämmande med det vi kommer fram till i den här studien.     

  

Bullerkartläggningen följer en standardiserad metod, men det kan finnas vissa 

osäkerheter i resultatet som beror på felaktigheter i trafikdata, terrängmodellen och även 

begränsningar i beräkningsmetoden. Miljöförvaltningen åtgärdar fel i kartläggningen 

efter hand för att säkerställa så bra data som möjligt, och vid bedömningar i enskilda 
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ärenden görs vanligtvis en noggrannare granskning av bakgrundsdata för den specifika 

platsen (Göteborgs stad, 2015a).  

 

Det tillkommer vissa osäkerheter i kartläggningen av ytan för de olika förskolegårdarna. 

Vid kartläggningen har miljöförvaltningen utgått från olika ritningar, satellitbilder och 

använt verktyg som gatuvy i olika karttjänster. De delar som utgör parkering har tagits 

bort. De förskolegårdar som efter kartläggningen inte uppfyller stadens miljömål har 

granskats särskilt av miljöförvaltningen för att säkerställa att rätt uppgifter har använts i 

bullerberäkningen, att gårdens storlek och placering är korrekt och att det inte har 

byggts en bullerskärm som kan medföra en lägre ljudnivå på förskolegården.  

 

 
Figur 3. Exempel på miljöförvaltningens kartläggning av ljudnivån på en förskolegård som inte klarar det lokala 

miljömålet. Färgläggningen av bullerintervallen följer en standardisering för trafikbullerkartläggningar och skiljer 

sig från de färger vi använder för att kategorisera förskolorna i grönt, gult och rött i den här studien. 

Indelningen i de olika bedömningsnivåerna som vi använt i studien framgår av rubriken 

Bedömningsgrunder. Vi har vid behov stämt av justeringar mellan de olika nivåerna 

med miljöförvaltningen. När vi i studien utifrån en kompletterande bedömning har gjort 

en justering från dålig ljudnivå till acceptabel ljudnivå så finns det kommenterat i bilaga 

2 för respektive förskola. Även förskolor som precis klarade gränsen för dålig ljudnivå 

har granskats särskilt. Av dessa förskolor har tre klassificerats om från acceptabel till 

dålig nivå. 

 

Gårdar som har hamnat på gränsen mellan bra ljudnivå och acceptabel nivå har inte 

granskats särskilt, och det medför en större osäkerhet i resultatet mellan de nivåerna.  
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Luft 
Göteborgs stad samarbetar med Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen som mäter 

luften vid fyra fasta stationer och tre rörliga. För att få en bild av hur luften ser ut på 

platser som inte har en mätstation gör miljöförvaltningen spridningsberäkningar över 

kvävedioxidhalten över hela staden. Den senaste gjordes på data från 2013. 

Beräkningarna omfattar kvävedioxid eftersom det är den miljökvalitetsnorm som är 

svårast att klara i Göteborg, och det är en bra indikator för hur luftkvaliteten är i staden. 

(Göteborgs stad 2016-2)  
  
Utifrån miljöförvaltningens senaste spridningsberäkning har vi tagit data i den 

beräkningspunkt som ligger närmast en central koordinatpunkt på lekgården på 

respektive förskola. Avståndet mellan den valda punkten och närmaste beräkningspunkt 

varierar mellan 1-13 meter. Skillnaden i avstånd bedöms sakna betydelse för studiens 

resultat jämfört med den felmarginal som finns i beräkningsmodellen.  

 

Modellering av kvävedioxid medför en del osäkerheter på grund av trafiksiffror, 

emissionsuppgifter och emissionsfaktorer, begränsningar i modellen och gjorda 

förenklingar. Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer för vad som är godtagbara 

felmarginaler för beräkningar av årsmedelvärde för kvävedioxid och 

miljöförvaltningens beräkningar ligger väl inom dessa marginaler (Göteborg stad 2016-

2). 

 

Vi har valt att använda årsmedelvärdet på kvävedioxiden som grund för studien 

eftersom det har en tydlig koppling till den långsiktiga exponeringen av 

luftföroreningar, och därmed till de största hälsoeffekterna.  

 

Bedömningsgrunder 
De bedömningsgrunder som beskrivs i avsnittet har vi tagit fram i den här studien för att 

bedöma utemiljön vid befintliga förskolor. Under rubriken Etablering av nya förskolor 

för vi ett resonemang om de krav som är lämpliga att ställa på en ny förskola.  

 

Solstrålning  
Förskolegårdarna har delats in i tre klasser beroende på den tillgång som finns till 

solskydd på förskolegården och kriterierna beskrivs nedan. Det frågeformulär som legat 

till grund för indelningen finns som bilaga 1.   

Grön ”gott solskydd” 
Det finns tillgång till skugga på gården, exempelvis från träd och buskar. Det totala 

solskyddet på gården har klassats till 4 eller 5 på en femgradig skala, vilket innebär att 

det alltid finns tillgång till flera lekredskap i skugga under den mest solintensiva tiden 

på dygnet.  

Gul ”acceptabelt solskydd” 
Det finns tillgång till skugga på gården, exempelvis från träd och buskar. Det totala 

solskyddet på gården har klassats till 3 på en femgradig skala. Det innebär att det under 

största delen av den mest solintensiva tiden på dygnet finns tillgång till något 

lekredskap i skugga, och att barnen till största delen vistas i skuggiga partier när det är 

sol ute under sommarhalvåret. Till viss del kan förskolepersonalen behöva styra leken 

till skuggiga delar av gården.   
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Röd ”bristfälligt solskydd” 
Det saknas i stort tillgång till skuggad lekplats och skuggande träd och buskar. Det 

totala solskyddet har klassats till 1-2 på en femgradig skala. Det innebär att det nästan 

helt saknas lekmiljö i skugga, och att barnen inte vistas i skuggiga partier när det är sol 

ute under sommarhalvåret. Förskolepersonalen har begränsad möjlighet att styra leken 

till skuggiga partier.  

 
Buller 
De utomhusmiljöer som hör till förskolorna har klassats in i tre delar beroende på de 

beräknade ljudnivåerna. Om det finns en byggnad eller ett plank som skärmar av och 

sänker ljudnivån på gården så utgår vi från den lägre ljudnivån.  

Grön ”god ljudnivå” 
Vi har bedömt att gårdar som har en ljudnivå under 50 dBA på 90 % av skolgården, och 

där ingen del överskrider 60 dBA, har en god ljudnivå. Vi baserar bedömningen på det 

riktvärde som gäller för buller från väg- och spårtrafik på uteplats vid bostad, och det 

riktvärde som finns för buller från verksamheter på förskolegård.  

Gul ”acceptabel ljudnivå” 
Gårdar där mer än 10 % av ytan överstiger 50 dBA men där mindre än 50 % av ytan 

överstiger 55 dBA samtidigt som inte mer än 10 % överskrider 60 dBA har en 

acceptabel ljudnivå.  

Röd ”dålig ljudnivå” 
För att ljudnivån ska klassas som dålig ska mer än 50 % av gården överstiga 55 dBA 

eller mer än 10 % överskrida 60 dBA. Bedömning grundar sig på riktlinjer från WHO 

att förskolegårdar inte bör ha en ljudnivå som överskrider 55 dBA. Enligt Göteborgs 

stads miljömål ska alla förskolor ha tillgång till en utemiljö under 55 dBA. 

 
Luft 
Förskolegårdarna har klassats in i tre delar baserat på den beräknade nivån för 

årsmedelvärdet för kvävedioxid i en central punkt på förskolans utemiljö. 

Grön ”god luftkvalitet” 
För en god luftkvalitet krävs att halten kvävedioxid klarar miljömålet på 20 µg NO2/m

3 

luft som ett årsmedelvärde. 

Gul ”acceptabel luftkvalitet” 
För en acceptabel luftkvalitet överskrider utemiljön på förskolan miljömålet men klarar 

miljökvalitetsnormen på 40 µg NO2/m
3 luft som ett årsmedelvärde.   

Röd ”dålig luftkvalitet” 
Om årsmedelsvärdet för kvävedioxid ligger över miljökvalitetsnormen 40 µg NO2/m

3 

luft bedöms luftkvaliteten som dålig.  

 

Resultat  
Resultatet för bedömningsparametrarna solstrålning, buller och luft redovisas i tabell 1 

för samtliga ingående förskolor, samt uppdelat på förskolorna i respektive stadsdel. Det 

framgår hur många förskolor som ingick i de olika stadsdelarna och hur många som 

fördelade sig i de olika kategorierna god, acceptabel samt dålig/bristfällig utemiljö för 

respektive parameter. Resultatet synliggörs även i figur 4 för respektive stadsdel.   
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Tabell 1. Resultat för kategorierna solstrålning, luft och buller uppdelat på antal och procent av ingående förskolor 

redovisat totalt för samtliga och uppdelat per stadsdel.  

  Samtliga 
Askim-Frölunda-
Högsbo Centrum Lundby Västra Göteborg 

Antal  202 52 40 39 71 

SOLSTRÅLNING 

  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Gott 77 38% 20 38% 25 63% 10 26% 22 31% 

Acceptabelt 76 38% 23 44% 9 23% 18 46% 26 37% 

Bristfälligt 49 24% 9 17% 6 15% 11 28% 23 32% 

BULLER 

  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

God  101 50% 27 52% 20 50% 22 56% 32 45% 

Acceptabel 78 39% 16 31% 17 43% 15 38% 30 42% 

Dålig 23 11% 9 17% 3 8% 2 5% 9 13% 

LUFT 

  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

God 180 89% 51 98% 27 68% 33 85% 69 97% 

Acceptabel 22 11% 1 2% 13 33% 6 15% 2 3% 

Dålig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

24 % har ett bristfälligt solskydd 
I den här studien kommer vi fram till att 24 % av förskolorna har ett bristfälligt 

solskydd, vilket innebär att det i stort saknas tillgång till skuggad lekplats och områden 

med skugga från växtlighet. Resultatet varierar till viss del mellan de olika stadsdelarna 

där Västra Göteborg har dubbelt så stor andel förskolor med bristande solskydd jämfört 

med Centrum. Det kan indikera att stadsdelarna arbetar på olika sätt med solskydd på 

förskolegårdarna, men kan också bero på att vissa stadsdelar har äldre förskolor med 

uppvuxna träd eller bättre möjlighet att placera nya förskolor på platser där naturlig 

grönska kan bevaras. Lundby är en stadsdel där flera nya förskolor byggts de senaste 

åren och resultatet kan indikera att de vid nybyggnationer inte beaktat solskyddet i en 

tillräcklig utsträckning. Lundby har 28 % av förskolorna i bristfälligt och även en 

mindre andel med gott solskydd jämfört med övriga stadsdelar.  

 

Resultatet visar att endast 38 % av förskolorna har ett gott solskydd, det vill säga där det 

finns stora möjligheter att hitta skugga på gården. De flesta förskolor, 125 stycken, har 

därmed ett solskydd som på sikt behöver förbättras.  

 

Rutiner för att skydda barnen från UV-strålning 
I samtal med förskolecheferna har det framkommit hur de arbetar med olika typer av 

rutiner som minskar barnens exponering för solstrålning. 95 % av förskolorna har 

redovisat att de har rutiner för att skydda barnen från att bränna sig i solen genom att 

barnen bär kläder och solhatt, samt smörjs in med solkräm.  

 

Många förskolor begränsar naturligt sin utevistelse mitt på dagen genom att gå in för 

lunch och vila. Ibland framkom att vissa förskolor med bristfälligt solskydd helt väljer 

att vara inomhus när det är soligt ute. På en del förskolor har personalen berättat att de i 
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stället styr och begränsar leken till skuggiga partier, eller till områden där de kan ställa 

fram tillfälliga parasoll eller solsegel. Till viss del använder de sig av dessa skyddande 

rutiner av komfortskäl eftersom det kan bli höga temperaturer på en förskolegård de 

dagar när solen gassar. 56 % av förskolorna i vår studie har uppgett att uppsöker 

närliggande parker eller grönområden för att få skugga när det är sol ute men att de är 

begränsade i hur ofta de kan göra det.  

 

11 % kräver bullerskyddsåtgärder 
Det är endast hälften av förskolorna som har en god ljudnivå på sin förskolegård. I 

tätbebyggda områden, och i en förtätad stad som Göteborg, kan det vara en utmaning att 

hitta ytor som har ljudnivåer under 50 dBA. De flesta förskolor ligger inom den 

acceptabla nivån vars gräns utgörs av det lokala miljömålet. Endast 11 % har en dålig 

ljudmiljö på gården.  

 

Vi kan inte se något tydligt samband mellan att förskolor med sämre luft även har en 

hög ljudnivå på gården. Tvärtom har stadsdelarna Centrum och Lundby en lägre andel 

bullerutsatta förskolor än Västra Göteborg och Askim Frölunda Högsbo. För luften är 

förhållandet omvänt, vilket framgår av kommande avsnitt om luftkvalitet. När vi tittar 

på enskilda förskolor så har 22 av 23 förskolor som har en dålig ljudmiljö ändå en god 

luftkvalitet.  

 

I studien har vi däremot lagt märke till att det verkar finnas ett samband mellan de delar 

av gården som har ett gott solskydd och de delar av gården som är mer 

bullerexponerade. När vi i studien tittat på översiktsbilder av flera förskolor syns att 

många av träden oftast lämnats kvar i anslutning till vägen, där ljudnivåerna är högre. 

 

De flesta förskolorna har en god luftkvalitet 
Resultatet visar att inga förskolor som ingick i studien har dålig luftkvalitet enligt den 

klassificering som vi valt i studien. Det innebär att miljökvalitetsnormen för 

årsmedelvärdet för NO2 inte överskrids på förskolans gård. Vid en närmare granskning 

av NO2-halterna framgår att samtliga förskolor även klarar den övre och nedre 

utvärderingströskeln för årsmedelvärdet för NO2. Den övre och nedre 

utvärderingströskeln används för att avgöra när luftföroreningshalterna är så höga att det 

krävs särskild övervakning av luftkvaliteten. Studien utesluter inte att 

miljökvalitetsnormerna för dag eller timme för kvävedioxid kan överskridas vid vissa 

väder- och/eller trafikförutsättningar.  

 

Totalt är det 11 % av förskolorna som ligger i ett område där miljömålet för 

kvävedioxid överskrids. Även om den nivån har bedömts som acceptabel i den här 

studien går det inte att utesluta hälsoeffekter redan vid den halten av luftföroreningar. 

Av de stadsdelar som ingår är det Centrum och Lundby som har den minsta andelen 

förskolor med god luftkvalitet. Resultatet överensstämmer med figur 1 där det framgår 

att luften är som sämst i Göteborgs centrala delar. I Centrum är det även till stor del 

bebyggt och det är svårt att hitta bra ytor att bygga nya förskolor på. Det är därför 

positivt att ingen förskola klassificeras som dålig och att totalt 85 % av förskolorna i 

Lundby och 68 % i Centrum klarar miljömålet och därmed har god luftkvalitet. I både 

Askim- Frölunda- Högsbo och Västra Göteborg ligger nästan samtliga förskolor i ett 

område som klarar miljömålet avseende på kvävedioxid.  
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Figur 4 Karta över Göteborgs stad med resultat fördelat på ingående stadsdelar 

Få förskolor har en dålig miljö ur flera aspekter 
Eftersom de parametrar som ingår i studien kan medföra en hälsopåverkan, är det 

intressant att göra en helhetsbedömning av utemiljön utifrån de tre parametrarna för 

enskilda förskolor. Av 202 förskolor har totalt 67 förskolor, det vill säga en tredjedel, en 

dålig bedömning på antingen buller eller solstrålning, och därmed en brist i sin utemiljö. 

Enbart en förskola har ett dåligt eller bristfälligt resultat på båda faktorerna. De flesta 

förskolor, 192 stycken, det vill säga 95 %, har en god utemiljö för minst en parameter. 

Slutsatsen blir att de allvarligaste bristerna är spridda på flera förskolor, och att 

majoriteten av förskolorna har bra kvalitet på åtminstone en av de tre faktorerna i sin 

utomhusmiljö. Förutom förskolan som klassades som dålig på två parametrar så är det 

ytterligare sex förskolor som vi sammantaget bedömer får ett bristfälligt resultat. De 

förskolor har ett dåligt resultat på solstrålning samtidigt som de enbart har acceptabla 

nivåer på luft och buller. Tre förskolor har acceptabelt på samtliga tre parametrar, vilket 

innebär att de totalt har brister som kan medföra en hälsopåverkan, men ingen 

parameter i sig själv föranleder åtgärder.  
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Samtliga förskolor har tillgång till en utemiljö 
Ett resultat som inte framgår av tabellen, är hur många förskolor som har tillgång till en  

egen utemiljö, i direkt anslutning till förskolan. 8 % av förskolorna i studien saknade 

egen gård, men de flesta av dessa förskolor delade gård med en annan förskola. Ett fåtal 

vistades på grönytor på innergård eller i park. Samtliga förskolor som ingick i studien 

hade dock tillgång till en utemiljö intill förskolan.  

 
Diskussion 
Resultatet i studien visar att det är få förskolor som har en dålig utemiljö på mer än en 

parameter. De största bristerna finns inom området solstrålning och tillgång till skugga 

medan luftsituationen ser relativt bra ut för de flesta förskolor. Enbart hälften av 

förskolorna har en bra ljudmiljö på sin gård men nio av tio klarar den acceptabla nivån.  

 

Solstrålning 
Resultatet i studien visar att 24% av förskolorna har ett bristfälligt solskydd. 95% av 

förskolor har redovisat att de har olika rutiner för att skydda barnen från solen. 

Möjligheten att uppsöka närliggande grönområden för att söka skugga utnyttjas av 56% 

av förskolorna 

 
En stimulerande utemiljö ger bra solskydd 
Cecilia Boldeman har gjort flera studier där hon undersökt hur förskolebarn exponeras 

för UV-ljus, samt hur mycket de rör sig, kopplat till utformningen av förskolegårdar. 

Studier har utförts i bland annat Stockholm och Malmö där förskolegårdarna poängsatts 

efter olika faktorer som stimulerar lek och rörelse. Hon har även tittat på hur mycket bar 

himmel, kallad sky view factor (SKF), som syns vid olika populära lekytor, genom att 

fota himlen med ett fisheyeobjektiv. Slutsatsen är att i miljöer med träd, buskage och 

kuperad mark ökar barnens fysiska aktivitet och minskar deras exponering för UV-ljus. 

En förskolegård med hög rankning på utemiljöns kvalitet ger en 40 % minskning av 

UV-exponering, jämfört med en lågt poängsatt förskolegård (Boldeman 2006, 

Boldeman 2011) Det har även framkommit i den ena studien att personalen på de 

förskolor som hade solexponerade gårdar höll barnen inomhus i större utsträckning 

under soliga dagar (Boldeman 2006). 

 

En av Boldemans slutsatser är att det finns en tydlig korrelation mellan SKF och UV-

exponering. SKF kan därför vara ett lämpligt verktyg för att utvärdera hur bra en 

förskolegård skyddar mot UV-strålning (Boldemann 2006). Strålsäkerhetsmyndigheten 

har angivit som en riktlinje att SKF inte bör överskrida 50 % vid barns lekmiljöer 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2009).  

 

För att ge en bild av hur vanligt det är med en SKF över 50 %, så har vi tittat på 

resultatet i Boldemans studie för förskolor från Malmö (2011) och Stockholm (2006). I 

Malmö var det 66 %, sex av nio förskolor, och i Stockholm 63 %, sju av elva, som hade 

en SKF över 50 %. I Stockholmsstudien bedömde Boldemann att ungefär hälften av 

förskolorna som ingick i deras urval hade utemiljöer med stor förbättringspotential 

(Boldemann 2011).   

 

Liknande resultat i andra kommuners tillsyn 
Flera kommuner har börjat göra tillsyn av solskydd på förskolor. Vi har tagit del av två 

projektrapporter från Sigtuna och Järfälla. I Sigtuna inspekterades 48 förskolor varav 35 
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% fick underkänt på skuggan vid sandlådor och 25 % på solskyddet över 

lekanordningar. Totalt behövde två tredjedelar av förskolorna förbättra solskyddet på 

sina gårdar (Sigtuna Kommun 2013). I Järfälla kommun fick 42 % av de 55 förskolorna 

avvikelser på sitt solskydd över sandlådor och andra lekanordningar (Järfälla kommun 

2012). I Sigtuna och Järfälla har man vid inspektioner undersökt solskyddet över 

sandlådor och lekanordningar, medan miljöförvaltningen i Göteborg har gjort en mer 

översiktlig bedömning av det totala solskyddet på gårdarna. Eftersom metoderna har 

varierat mellan kommunerna så är resultatet inte direkt jämförbart. Resultatet i de två 

andra kommunerna stödjer dock vår bild av att solskyddet är bristfälligt vid ett stort 

antal förskolor.  

 

Solskydd jämfört med rutiner 
Vi har i första hand valt att titta på det faktiska solskyddet på förskolegårdarna och 

endast till viss del om barnen vistas i solen eller inte. Vi har inte tagit med i vår 

bedömning de övriga rutiner som finns på förskolan för att skydda barnen från 

solstrålning. Vi bedömer att det är viktigt att barnen vistas ute i en tillräcklig 

omfattning, och att de har möjlighet att röra sig över stora delar av gården, för att få de 

positiva hälsoeffekter som kommer av fysisk aktivitet.  

 

Förutom att de olika rutiner som personalen beskriver kan begränsa barnens lek och 

rörelse, så är de även till stor del beroende av personalens kunskap. Vi har inte 

undersökt kunskapsnivån i den här studien men vårt intryck är att de flesta förskolor har 

en medvetenhet i frågan, och många har olika rutiner för att skydda barnen.  

 

Många av de rutiner som finns är sådant som förskolan gör ändå och inte bara för att 

minska exponeringen för UV-strålning. Exempelvis att gå in över lunchen eller att söka 

skugga eller stanna inomhus på grund av att solen är för varm. Det gör att dessa rutiner 

inte alltid skyddar, exempelvis vid kalla och blåsiga dagar. En annan sådan rutin är att 

ställa fram tillfälliga solsegel eller parasoll. Andra kommuner som har arbetat med 

frågan har konstaterat att tillfälliga solskydd ofta fungerar dåligt. De slits snabbt, täcker 

liten yta och de ställs bara fram när förskolepersonalen bedömer att det behövs. (Järfälla 

kommun 2012, Sigtuna kommun 2013) Det kan också vara besvärligt, tungt och 

tidskrävande för förskolepersonalen att ta fram och hantera solskydden vilken ökar 

risken för att de inte används.  

 

Problemet med solkräm och skyddande kläder är att det i till stor del ligger på 

föräldrarnas ansvar. Föräldrarna tillhandhåller kläder och solkräm, samt smörjer in sina 

barn med solkräm på morgonen. Det finns därmed en risk att barnen inte har de kläder 

som behövs, samt att de inte blir insmorda tillräckligt ofta och tillräckligt noggrant för 

att få ett fullgott skydd av solkrämen. Risker för att dessa rutiner inte fungerar har även 

noterats vid tillsynen i Järfälla och Sigtuna (Sigtuna Kommun 2013, Järfälla kommun 

2012)  

 
Slutsatser 
Som framgick av avsnittet hälsoeffekter så finns det allvarliga risker kopplade till 

exponering för solljus. Eftersom många barn går i förskola så kan frågan om solskydd 

på förskolegårdar få stora konsekvenser för många barn. I rapporten Barns miljö och 

hälsa i Västra Götaland 2013 betonas vikten av tillgång till skugga i barns yttre miljöer, 

exempelvis vid förskolor, mot bakgrund av riskerna med att barn exponeras för solljus 

(VMC 2013). Som framkommit tidigare så har även Strålsäkerhetsmyndigheten pekat ut 
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barns utemiljöer som ett viktigt område att arbeta med för att minska den negativa 

trenden i antalet hudcancerfall. Mot bakgrund av detta så bedömer vi det allvarligt att 

24 % av förskolorna i den här studien har allvarliga brister i sitt solskydd. Till viss del 

kan ett bristande solskydd vägas upp med olika rutiner, men UV-strålningens negativa 

konsekvenser är så allvarliga att vi inte anser att man i första hand ska förlita sig på den 

typen av rutiner. Rutiner ska istället vara ett komplement till att gården redan har en god 

tillgång på skugga. I jämförelse med Boldemans studier, och resultatet från 

kommunerna Järfälla och Sigtuna, är risken snarare att vi har underskattat antalet 

förskolor med dåligt solskydd än överskattat. Det kan bero på att vi valde en enklare 

bedömningsmodell, som enkelt kan användas som ett komplement vid den ordinarie 

tillsynen.  

 

Buller 
Resultatet i den här studien visar att 11% av förskolorna har en dålig ljudnivå på sin 

gård vilket medför att mer än hälften av deras yta överskrider 55dBA.  

 

Jämförelse med andra Svenska storstäder 
Som jämförelse har vi tittat på vad Malmö stad och Stockholms stad har tagit fram 

gällande ljudnivåer på deras förskolegårdar.  

 

I Stockholm gjordes en kartläggning av bullerexponering på förskolegårdar 2010 

(Stockholm 2010). Av stadens 950 förskolor så överskreds på någon del av gården 55 

dBA på 9% (84 stycken) av förskolorna. De delade vidare in dessa 84 förskolor i tre 

grupper. Varav grupp 1 (16 förskolor) hade någon del av gården över 60 dBA, grupp 2 

hade hela gården över 55 dBA (30 förskolor) och där grupp 3 (37 förskolor) hade 

tillgång till någon del som var tystare än 55 dBA. Av åtgärdsprogram för buller från 

2013 framgår att Stockholms stad därefter har överlämnat resultatet till respektive 

verksamhetsutövare som arbetar med att ta fram åtgärdsförslag.  

 

Malmö konstaterar i sitt åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 att 20 % av förskolorna 

är utsatta för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent nivå. Av de 50 förskolegårdarna ska 

fyra stycken få åtgärder under åtgärdsperioden (Malmö stad 2013a).  

 

Både Stockholm och Malmö har undersökt hur många förskolegårdar som har en yta 

som överstiger 55 dBA i någon del. Deras resultat är därför inte direkt jämförbart med 

resultatet i vår studie. Skulle vi gjort samma avgränsning skulle vi haft ett högre resultat 

än 11 % av förskolorna kategoriserade i rött. Det går dock att dra slutsatsen att antalet 

bullerexponerade förskolor varierar ganska mycket mellan storstäderna och avsaknaden 

av tydliga riktvärden gör att städerna väljer olika gränsdragningar. Även arbetssättet 

med att åtgärda höga ljudnivåer varierar mellan städerna.  

 

Maximala ljudnivåer är inte medtagna i studien 
I vår studie ingår inte maximala ljudnivåer. En förskola kan ha relativt låga ekvivalenta 

nivåer men ändå höga toppar vid exempelvis en spårvagnspassage. Maximala ljudnivåer 

är särskilt viktiga för de förskolor som har vila utomhus. Vår rekommendation är att 

miljöförvaltningen gör en särskild granskning av de förskolor som har utomhusvila. Det 

kan även vara intressant att framöver undersöka hur maximala nivåer påverkar 

utomhuspedagogik.  
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Hur används ytor med höga ljudnivåer? 
I vår studie har vi valt att definiera att förskolegården har en dålig ljudmiljö när mer än 

50 % av gården överstiger 55 dBA. Risken med den indelningen är att ytor, som inte 

används i någon större utsträckning, kommer med i den acceptabla delen av gården och 

tvärtom. Det kan även finnas en motsättning mellan bra ljudnivå och god tillgång till 

skugga. När vi i studien tittat på översiktsbilder av flera förskolor syns att många av 

träden oftast lämnats kvar i anslutning till vägen, där ljudnivåerna är högre. På sikt 

skulle det därför vara lämpligt att granska de av förskolorna som är placerade i 

acceptabel nivå men som har ytor över 55 dBA för att studera närmare hur de olika 

ytorna på gården används och hur höga bullernivåer korrelerar med exempelvis ett gott 

solskydd.  

 
Slutsatser 
Vid jämförelse med Stockholm och Malmö så ser vi att kommunerna väljer att göra 

olika indelningar av vilka förskolor som anses ha en dålig ljudmiljö. Det beror till viss 

del på att det inte finns tydliga riktvärden för trafikbuller på en förskolegård. Bristen på 

slutsatser från forskning gör det också svårt att avgöra vilka ljudnivåer på 

förskolegårdar som är acceptabla utifrån olika aspekter, till exempel taluppfattbarhet, 

vila/avkoppling och hälsa. På grund av att städerna har valt olika kriterier går det inte att 

jämföra resultatet direkt men det finns inget som tyder på några större skillnader mellan 

Göteborg, Stockholm och Malmö.  

 

Utifrån de riktlinjer som finns från framförallt WHO för att bedöma ljudnivåerna på en 

förskolegård så drar vi ändå slutsatsen att det är ett betydande antal förskolor som har 

höga ljudnivåer från trafik på sin förskolegård i Göteborg. Vi bedömer att dessa nivåer 

kan ha en negativ påverkan på barnens hälsa och bidra till en upplevelse av att vara 

störda av buller. Det kan även ge en påverkan på talförståelsen och minska kvaliteten på 

vilan om den sker utomhus. Om barn och personal upplever en bullerstörning på gården 

så finns det en risk att det påverkar kvaliteten och längden på utevistelsen, vilket kan ha 

andra negativa hälsoeffekter.  

 
Luft 
Resultatet visar att de flesta förskolor, 89%, klarar miljömålet för årsmedelvärdet för 

NO2 vid sin utemiljö. Ingen förskola överskrider motsvarande miljökvalitetsnormen för 

NO2 och därför saknas helt förskolor i klassen dålig luftkvalitet.  

 
Studie i Malmö av luftkvalitet vid förskolor 
Malmö stad har undersökt kvävedioxidhalter vid 27 slumpmässigt valda förskolor och 

skolor varav de flesta belägna i stadens centrala delar (Malmö stad 2013-2). Resultatet 

visar att samtliga undersökta förskolor klarar miljömålet för årsmedelvärdet för 

kvävedioxid. Mätningar visar dock att under vintern ligger värdena högre för förskolor i 

centrala delar och längs med större trafikleder.  

 
Tidigare studie från Göteborg 
2008 gjorde miljöförvaltningen, Göteborgs stad en mätning av NO2 vid 36 förskolor. 

Mätningen gav ett två veckors medelvärde och visade att halterna låg mellan 8-

28 µg NO2/m3. Genom jämförelse med fasta mätstationer drogs slutsatsen att halterna 

kunde representera ett årsmedelvärde. Slutsatsen i studien var att luften var ganska bra 

vid förskolorna i Göteborg.  
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Andra möjliga parametrar och avgränsningar 
I den här studien använder vi miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet för NO2 som 

gräns för att bedöma när en förskolas luftmiljö är dålig, eftersom det är 

långtidsexponeringen som ger den största påverkan på hälsan. Det finns även 

miljökvalitetsnormer för timme och dygn som får överskridas ett visst antal gånger per 

år. Vid de halter av kvävedioxid som är aktuella i den här studien har vi bedömt att tim- 

och dygnmedelvärden inte är relevanta för att bedöma hälsopåverkan eftersom enstaka 

överskridanden endast utgör en korttidsexponering.  

 

Andra intressanta parametrar är NOx eller PM10 och PM2,5 (partiklar mindre än 10µm 

respektive 2,5µm) för att få en kompletterande bild av luftkvaliteten vid förskolor. 

Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har tillgång till ett skikt för PM10 från 2011 och 

arbetar för närvarande med att utveckla modelleringen av PM10. På sikt bör detta ingå i 

en utökad studie av luftkvaliteten vid förskolor i Göteborg. 

 

Slutsatser 
Bilden är delvis positiv eftersom samtliga förskolor i studien klarar 

miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet för kvävedioxid. Miljökvalitetsnormen utgör 

dock en kompromiss mellan vad som bedöms vara önskvärt baserat på hälsostudier och 

vad som bedöms vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart (IMM 2013). I de 

centrala delarna av Göteborg finns det ett flertal förskolor där årsmedelvärdet för 

kvävedioxid inte klarar miljömålet. Både det nationella miljömålet och Göteborgs stads 

lokala miljömål för luft är satt med hänsyn till känsliga grupper, och syftar till att luften 

ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande 

besvär. Det innebär att det är viktigt att sträva efter att luften vid en förskola ska klara 

miljömålet för att begränsa risken för hälsoeffekter.  

 

Förslag till åtgärder 
Utifrån vad som framkommit i denna studie ger vi här förslag på hur 

miljöförvaltningens tillsyn vad gäller solstrålning, buller och luftkvalitet kan se ut 

framöver och vilka åtgärder som kan vidtas.  

 

Prioritera förskolor med flera brister 
Totalt sju förskolor hade ett något sämre resultat än övriga när vi tittade på det 

sammanlagda resultatet för samtliga parametrar. En av dessa förskolor klassades som 

dålig på två parametrar och ytterligare sex förskolor hade ett dåligt resultat på en 

parameter och enbart acceptabla nivåer på de andra två parametrarna. Vår 

rekommendation är att dessa förskolor prioriteras i arbetet för att förbättra utemiljön. 

Det kan även finnas anledning att prioritera åtgärder i ett senare skede på de tre 

förskolor som endast hade acceptabelt resultat på samtliga tre parametrar så att de får en 

god klassificering för minst en parameter i sin utemiljö.    

 

Solstrålning 
 
Acceptabelt, men inte gott solskydd 
För de förskolor som har fått bedömt att de har ett acceptabelt, men inte gott solskydd 

bör miljöförvaltningen påtala resultatet för verksamheterna och fastighetsägarna, och 

uppmana dem att se över hur tillgången på skugga kan bli bättre vid dessa 
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förskolegårdar. Mer omfattande åtgärder kan göras i samband med planerade 

ombyggnationer av dessa förskolor, genom att de då även ser över utformningen av 

utemiljön.  

 
Bristfälligt solskydd 
När det bedömts föreligga ett bristfälligt solskydd föreslår vi följande handläggning. För 

att kunna ställa krav på åtgärder behöver miljöförvaltningen komplettera det befintliga 

underlaget med ytterligare inspektioner. Förlag på checklista för inspektion finns under 

rubriken Förslag till utveckling av checklista för tillsyn. Om förvaltningen vid fortsatt 

tillsyn bekräftar att solskyddet är bristfälligt, bör de ställa krav på verksamhet och 

fastighetsägare att föreslå åtgärder för att öka tillgången på skugga. Åtgärderna bör i 

första hand vara beständiga, men tillfälliga skydd kan behöva användas under tiden som 

man hittar en mer långsiktig lösning.  

Exempel på åtgärder 
Åtgärder som kräver en liten investering men som inte alltid är hållbara på sikt eller 

som kräver rutiner för att fungera: 

 

 Solsegel  

 Parasoll 

 I högre grad besöka närliggande grönområden 

Åtgärder som kräver mindre ingrepp men som är beständiga. Vissa av dessa åtgärder 

kräver att det redan finns en del skugga på förskolegården för att åtgärden ska vara 

aktuell:  

 

 Bättre utnyttja de skuggiga områden som redan finns genom att göra de mer 

lekvänliga  

 Ta bort hinder på förskolegården som gör det svårt för barnen att röra sig över gården 

för att söka skugga 

 Plantera träd och buskar, helst snabbväxande, som på sikt kan ge ett förbättrat 

solskydd  

 Montera markiser på fasad för att ge skugga vid bord 

 Bygga ett plank, ett skyddande tak eller en pergola ovanför exempelvis en sandlåda.  

 Använda en hissanordning med en perforerad duk för att ge skugga vid exempelvis en 

sandlåda eller ett bord. Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har tagit fram det 

alternativet som ett hållbart och enkelt alternativ till både tillfälliga och mer 

permanenta lösningar, se figur 5.  

Åtgärder som kräver större ingrepp men som ger ett beständigt resultat: 

 

 Öka tillgång på naturmark, som ger bra effekt genom att begränsa UV-strålning 

samtidigt som det ökar barnens rörelse. Ny naturmark är svår att anlägga men det kan 

finnas mark som inte utnyttjas i anslutning till gården. Mark kan finnas på gården men 

vara svår att nå på grund av avspärrningar, eller så går den inte att leka på av andra 

skäl.  

 Flytta eller bygg om populära lekinstallationer till områden där det redan finns skugga 

eller där det är lättare att genom åtgärder skapa en skuggig miljö. 
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Figur 5 Bild på en perforerad duk som kan ge skugga ovanför en sandlåda eller ett bord.  

Buller  
 

Acceptabel, men inte god ljudnivå 
En förskola som har fått bedömningen ett acceptabel, men inte god ljudnivå får i första 

hand åtgärdas i samband med andra åtgärder, exempelvis vid större ombyggnationer av 

förskola eller väg, exempelvis vid beläggning av ny asfalt. Det finns även möjlighet för 

Göteborgs stad att på frivillig väg se över exempelvis hastighetsbegränsningar för att 

sänka bullernivåerna.  

 
Dålig ljudnivå 
Göteborgs stad startade 2014 ett åtgärdsprogram för buller för att säkerställa att 55 dBA 

inte överskrids på mer än 50 % av förskolegården. De åtgärder som kan vara aktuella är 

bullerskärm, sänkt hastighet, vägbeläggning, trafikbegränsningar eller flytt av förskola 

eller förskolegård (Göteborgs stad 2014a). Ett antal förskolor har redan åtgärdats och de 

åtgärder som hittills varit aktuella är i första hand bullerskärmar. Se tabell 2 för vilken 

minskning av ljudnivån som kan förväntas med olika åtgärder. 

 
Tabell 2. Förväntad minskning av ljudnivån (dB) för olika åtgärder. (Ögren 2013) 

Åtgärd Minskning (dB) 

Trafikminskning 50 % 3 

Trafikminskning 90 % 10 

Tung trafik minskning från 10 till 1 % 2 

Hastighetssänkning från 90 till 70 km/h 3 

Hastighetssänkning från 70 till 50 km/h 4 

Bullerskärm 5 

Lågbullerbeläggning på väg (minskningen blir mindre vid lägre hastigheter) 0-6 

Samtliga bilar använder de tystaste däcken som finns på marknaden idag 5 

Poroelastisk beläggning på väg (endast på forskningsstadiet) 10 

Hög skärm med tak 20 

 

Eftersom staden redan arbetar för att åtgärda ljudnivån vid dessa förskolor blir 

tillsynsmyndighetens roll att följa arbetet, och att det utförs inom rimlig tid. Vid behov 

kan miljöförvaltningen behöva driva på och ställa krav på åtgärder. En av de förskolor 

som vi har klassificerat som dålig ingår dock inte i miljöförvaltningens planerade 
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revidering av åtgärdsprogrammet för buller eftersom vi valt en delvis annan indelning. 

Den aktuella förskolans bullernivå överskrider inte 55 dBA på mer än 50 % av gården 

men förskolan har samtidigt 16 % över 60 dBA. För samtliga förskolor där krav på 

åtgärder kan vara aktuella behöver vi göra en enskild bedömning på varje förskola där 

vi bland annat tar hänsyn till hur de delar av gården som har högre ljudnivåer används.  

 

Luft 
Acceptabel, men inte god luftkvalitet 
När det gäller halten av kvävedioxid så är det svårt för förskolan att själv göra åtgärder 

som har en effekt på deras egen luftkvalitet. Istället behöver hela staden arbeta för en 

bättre luftkvalitet. Göteborgs stads utvärdering av miljömålet visar att det är svårt att nå 

miljömålet avseende kvävedioxid, men att trenden är svagt positiv. De åtgärder som 

staden redovisat att de arbetar med är att på olika sätt minska och effektivisera 

motordrivna transporter både vad gäller godstransport och persontrafik. (Göteborgs stad 

2016-2). Ett projekt som pågår är att värma fartyg som ligger i Göteborgs Hamn med 

fjärrvärme och ansluta dem till elnätet (Göteborgs stad 2014c).  

 
Dålig luftkvalitet 
Resultatet i den här studien visade inte på någon förskola med dålig luftkvalitet. För en 

sådan förskola är åtgärderna begränsade men ett övervägande, om inga andra åtgärder 

finns, bör vara att den flyttas till ett område med bättre luftkvalitet.  

 

Även staden har redovisat flytt av förskola som en möjlig åtgärd i Åtgärdsprogrammet 

för buller (Göteborgs stad 2014-2). Det framgår att bullerutsatta förskolor vid behov 

även ska undersökas utifrån luftkvalitet. Om förskolan även har dålig utomhusluft så 

ska staden utreda åtgärder som kan ha effekt på både luft och buller. Ett alternativ kan 

då vara att flytta förskolan.  

 

Utveckla tillsynsmetod för att granska solskydd 
 

Granskning av solskydd på förskolegårdar är ett relativt nytt tillsynsområde. Som stöd 

för att utveckla tillsynen går vi därför igenom vad forskning och myndigheter anger för 

riktlinjer som miljöförvaltningen kan grunda sin tillsyn på.  

 

Genomgång av riktlinjer och verktyg 
 
Boverkets råd vid nybyggnation av förskolor 
Boverket ger råd till kommunens byggnämnd hur de ska pröva utomhusmiljön vid nya 

förskolor enligt plan och bygglagen. Av deras vägledning framgår att ytan för lek och 

utevistelse vid en förskola bör ha en total yta på 3000 m2 och minst 40 m2 per barn. Som 

en riktlinje för solljus framgår att ”om mer än halva himlen rakt ovanför barnens 

favoritställen täcks av grönska är den ultravioletta strålningen lagom”. Lekmiljöer där 

barn sitter stilla länge, till exempel sandlådor, bör placeras i skuggiga till halvskuggiga 

lägen, helst i trädskugga. Saknas uppvuxen växtlighet kan akuta solstrålningsproblem 

lösas med solsegel som placeras åt sydväst där solen lyser starkast mitt på dagen. För en 

mer långsiktig lösning planteras träd eller kraftiga lekbuskage (Boverket 2016). 
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OPEC 
Baserat på dokumenterad kunskap om den vidlyftiga lekens uppkomst och förlopp på 

förskolegårdar har man utvecklat verktyget OPEC (Outdoor Play Environment 

Categories). Studier har även visat att en hög poäng korrelerar till ett bättre UV-skydd. 

(Mårtensson 2013, Boldeman 2006, Boldeman 2011). De faktorer som man tittar på är 

alltså även intressanta för att bedöma solskyddet. De tre faktorerna är:   

 

 Utomhusarean, som helst ska vara över 3000 m2 

 Andel yta med buskar, träd eller kuperad terräng, som helst ska utgöra mer än hälften 

av ytan 

 Integration mellan vegetation, öppna ytor och lekytor (Mårtensson 2013).    

Strålsäkerhetsmyndigheten 
I skriften Solskyddsfaktorer- sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn, som getts 

ut av Strålsäkerhetsmyndigheten, ges olika tips som kan minska solexponeringen för 

barn. I korthet innebär tipsen:  

 

 Se till att det finns tillgång till träd, buskar och annan växtlighet som ger skugga 

 Säkerställ att gården har stora kuperade ytor  

 Minimera stängslen som hindrar barn från att röra sig mellan olika delar av gården 

 Utforma ytorna vid växtlighet, och där det finns naturlig skugga, så att de blir 

spännande och stimulerar lek och uppfinningsrikedom 

 Säkerställ att populära lekinstallationer är skyddade av skugga klockan 11-15 

 Använd vädersträcken och försök lägga fria ytor så att de har morgon- eller kvällssol.  

Ett exempel på ett konkret verktyg som omnämns är Sky View Factor (SKF). Det 

innebär att om man fotograferar himlen med ett fisheyeobjektiv vid populära lekställen, 

så ska hälften av himlen vara skymd av växtlighet. Fotografiet bör tas i barnens höjd, 

cirka 1 m upp från marken (Strålsäkerhetsmyndigheten 2009). 

 

Förslag till utveckling av checklista för tillsyn 
 

Det frågeformulär som använts i den här studien har fyllts i av förskolepersonalen som 

har fått göra en egen självskattning av solskyddet. Det har varit positivt då det har gett 

dem en möjlighet till reflektion och skapat nyfikenhet och engagemang för frågan. Ett 

problem med arbetssättet är att inspektören med hjälp av ett ifyllt frågeformulär inte har 

tillräckligt med underlag för att göra en egen bedömning av tillgången till skugga på 

förskolegården.   

 

Förslaget är att fortsätta använda ett frågeformulär som förskolepersonalen får fylla i 

innan tillsynsbesöket. Det befintliga frågeformuläret kan utvecklas så att det även 

innehåller tydligare frågor kring förskolepersonalens kunskap om UV-strålningens 

negativa effekter. Liknande frågor har funnits med i Järfälla och Sigtunas checklistor, 

och det kan vara en viktig förutsättning för att förskolans rutiner ska fungera. Svaren 

enligt frågeformulären kan därefter användas för att prioritera tillsynen, eventuellt i 

kombination med att granska flygfotografier som visar växtligheten på gården.  
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Utöver det bör miljöförvaltningen göra en inspektion på utvalda förskolor under maj-

september mellan klockan 11-15. Om barnen är utomhus underlättar det vissa 

bedömningsmoment, men det är inte nödvändigt. Vi ger här ett förslag till arbetssätt 

baserat på riktlinjer från myndigheter och resultat från den senaste forskningen:  

 

 Skriv ut en kartbild över förskolans närområde och identifiera riktning mot norr.  

 Vid inspektionen, identifiera de tre mest populära lekområdena. Ta gärna personalen 

till hjälp eller studera barnen. Det behöver inte finnas en lekställning på området utan 

kan vara en skogsdunge där barnen gärna leker eller ytor där barnen cyklar. Titta vid 

varje plats hur stor del av himlen som är skyddad. Riktlinjen är att SKF ska vara minst 

50 %. Använd gärna ett fisheyeobjektiv för att fotografera himlen 1 meter ovanför 

marken.  Gör utifrån resultatet en sammantagen bedömning av tillgången till skugga 

på gårdens lekytor där vissa ytor kan vara mer skuggade och andra mindre.  

 Undersök tillgången till skugga vid ytor där barn är mer stillasittande som sandlådor 

och bord. Riktlinjen är att SKF ska vara minst 50 %. Använd gärna ett fisheyeobjektiv 

för att fotografera himlen 1 meter ovanför marken.  Finns det flera sandlådor görs en 

sammantagen bedömning om tillgången till skugga vid sandlådor där vissa kan vara 

mer skuggade och andra mindre. Undersök om borden vid behov flyttas till skuggade 

ytor eller om det finns parasoll eller markiser som används för att skugga borden.  

 Undersök om barnen har möjlighet att röra sig över olika delar av gården för att kunna 

söka skugga, och om det finns delar av gården som innehåller växtlighet som inte 

utnyttjas. Det är särskilt viktigt om det finns god tillgång till skugga på ytor som inte 

används.  

 Notera om något av solskydden på förskolegården är tillfälliga, som solsegel eller 

parasoll, och bedöm hur rutinerna för att hantera solskyddet fungerar utifrån frågor till 

personalen.  För att dessa ska räknas som solskydd bör rutinerna fungera så att 

solskydden används för att skydda mot solen och inte enbart ge skugga vid varmt 

väder.  Solskydden behöver även ha en tillräcklig täckning över de områden de ska 

skydda.  

Det finns olika varianter av fisheyeobjektiv men vi har testat ett litet objektiv, som kan 

monteras på kameralinsen på en mobiltelefon och som kostar några hundralappar. 

Bilderna kan användas för att synliggöra hur solskyddet är på olika platser på 

förskolegården. Exempel på bilder framgår av figur 6-8.  

 

 
Figur 6 Figur 7 Figur 8  

Figur 6 är taget vid en lekställning som är placerat i ett område med flera uppvuxna träd 

medan figur 8 visar ett område som är helt exponerat för sol. Figur 7 visar en 

lekställning som får skugga från ett hus under delar av dagen. När vi tog bilden fanns 

skugga men senare under dagen skulle skuggeffekten delvis upphöra och lekställningen 

vara mer utsatt för sol. Som framgår av figur 7 är det även bra att ta hänsyn till månad, 
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vädersträck och tid på dagen när man bedömer vilken skuggeffekt man får av 

exempelvis en byggnad. Nedanstående bilder är tagna i början av maj mellan klockan 

11-11:30. Pilen på bilderna visar ungefärlig riktning mot norr. 

 

Etablering av nya förskolor 
I denna rapport har vi tittat på utemiljöer vid befintliga förskolor. Istället för att göra 

åtgärder i efterhand så är det självklart bättre om förskolan byggs och placeras på en bra 

plats redan från början. Vi går här igenom de steg i etableringsprocessen där 

miljöförvaltningen har möjlighet att lämna sina synpunkter och vad de kan grunda sina 

bedömningar på. Miljöförvaltningen bör även ha rutiner som säkerställer att de ger 

samma besked kring sin bedömning genom hela processen. 

 

Inledande granskning 
För att säkerställa en god utomhusmiljö för en ny förskola krävs att buller och luft 

granskas i ett tidigt skede. I Göteborgs stad finns det en grupp med representanter från 

olika förvaltningar, bland annat miljöförvaltningen. Gruppen granskar vilka möjliga 

platser som finns tillgängliga för att bygga nya förskolor och där buller och luft är några 

av de aspekter som beaktas. Göteborgs stad har tagit fram ett ramprogram för förskole- 

och skolbyggnader som stöd för byggprojekt inom kommunens förskolor och skolor. 

Ramprogrammet används som ett stöd i den inledande granskningen.  

 
Bygglovsprövning 
Vid nybyggnation av förskolor så har kommunens byggnadsnämnd ett ansvar för att 

pröva förutsättningar i utemiljön enligt plan- och bygglagen. Samma gäller även i skälig 

utsträckning om tomten redan är bebyggd (Plan- och bygglagen, 2010:900). Enligt 

Boverkets allmänna råd ska friytan i anslutning till en förskola vara så rymlig att det går 

att ordna varierande terräng och växtlighet. Ytan bör ha goda sol- och 

skuggförhållanden, samt god luft- och ljudkvalitet. Ytan bör placeras i direkt anslutning 

till byggnaden som innehåller förskolan och de ska självständigt kunna ta sig mellan 

byggnaden och ytan (Boverkets allmänna råd 2015:1).  

 

Remissinstans 
I samband med framtagande av detaljplaner och vid bygglovsprövningar för nya 

förskolor är miljöförvaltningen i Göteborgs stad remissinstans och de yttrar sig bland 

annat utifrån en bedömning av buller och luftkvalitet på platsen. 

 
Handläggning vid anmälan av ny förskola 
Eftersom miljöbalken och plan- och bygglagen gäller parallellt kan miljöförvaltningen 

även granska gårdens utformning i samband med att förskolan fullföljer sin skyldighet 

att anmäla sin verksamhet enligt miljöbalken. Vid vissa ändringar, eller flytt av 

förskolor, krävs inte bygglov utan granskningen enligt miljöbalken blir den enda. I 

anmälningsskedet har miljöförvaltningen möjlighet att förbjuda verksamheten om 

lokaliseringen är olämplig utifrån miljöbalken eller ställa krav på förskolan att göra 

åtgärder i sin utemiljö. Det bör därför finnas rutiner för att alltid granska utomhusmiljön 

vid förskolegården i anmälningsskedet. De beslut som miljöförvaltningen tar i 

anmälningsskedet bör vara så samstämmiga som möjligt med den granskning de gör 

även i tidigare påverkansgrupper och som remissinstans.  
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Tillgång till utemiljö i anslutning till förskolan  
Det saknas uttalade råd baserade på miljöbalken som avser tillgång till utemiljö och 

storlek på gården trots att forskning har visat att tillgång till en bra utemiljö är viktig för 

förskolebarns hälsa. Enligt Boverkets råd bör ytan minst vara totalt 3000 m2 och per 

barn 40 m2, och gården ska placeras i direkt anslutning till förskolan.  

 

Det finns några rättsfall på området som kan ge vägledning kring de krav som 

miljöförvaltningen har möjlighet att ställa. I ett domslut från Mark- och miljödomstolen, 

2015-M 3937, accepterades en friyta på endast 20 m2 per barn. Den aktuella 

miljönämnden hade förbjudit utökning av en förskola i ett centralt område, där det inte 

var möjligt att anordna en större lekgård. Domstolen ansåg att det var orimligt med ett 

förbud med hänsyn till att en mindre lekgård endast skulle ge en begränsad negativ 

effekt för barnen. Det jämfördes med de negativa effekterna det skulle innebära för både 

utbildningsnämnden, och för de föräldrar och barn som hade behov av förskolan, om 

förskolan inte tilläts utöka sin verksamhet. Det finns även ett rättsfall, 2010-M 4740, där 

Miljödomstolen fastställde förbud om etablering av en förskola som saknade en egen 

förskolegård, på grund av den skada det skulle ge på barnens hälsa.  

 

De riktlinjer som finns i Göteborgs stad, enligt ramprogrammet för förskolor, anger att 

nya förskolor bör planeras så att förskolebarn har tillgång till en utomhusyta på minst 

35 m2/barn (Göteborgs stad 2014a). I dagsläget tillämpas dessa riktlinjer och det är 

oklart om det kommer göras en revidering utifrån de nya allmänna råden som kommit 

från Boverket.  

 

I samband med anmälan bör förskolan redovisa hur stor utegård förskolan har tillgång 

till och var utegården är belägen. Miljöförvaltningen får sedan göra en bedömning i 

varje enskilt fall om ytan och lokaliseringen är lämplig utifrån förutsättningarna i 

området. Då Boverkets nya råd grundar sig i den senaste forskningen bör 

miljöförvaltningen eftersträva att nya förskolor efterlever myndighetens 

rekommendationer.  

Solstrålning 
I anmälningsskedet bör verksamhetsutövare beskriva hur de säkerställt tillräckligt skydd 

mot solstrålning på förskolegården. Som underlag bör de lämna in en ritning över 

förskolegården kompletterat med en beskrivning. Lämpliga punkter för verksamheten 

att besvara är följande:  

 Hur de säkerställer att populära lekinstallationer och sandlåda är skyddade av skugga 

klockan 11-15. 

 Vilken möjlighet som finns för barnen att leka i befintlig växtlighet och kuperad 

terräng. 

 Hur de säkerställt att barnen kan röra sig fritt mellan olika ytor på gården. 

Såsom tidigare har konstaterats så saknas även riktlinjer enligt miljöbalken för att 

bedöma tillgång till skugga på en förskolegård. Som stöd för bedömningen hänvisas till 

avsnittet Utveckla tillsynsmetod för att granska solskydd och Förslag till åtgärder.  

Buller 
I rättsfall 2010-M 4256 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att en kommunal 

miljönämnd kan förbjuda en förskola utifrån en olämplig lokalisering. I det aktuella 
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rättsfallet var det en öppen förskola som skulle placeras i närheten av en stor väg, vilket 

medförde risk för hälsopåverkan på grund av buller och luftföroreningar.  

 

I samband med anmälan av en ny förskola bör miljöförvaltningen kontrollera platsen 

med de aktuella bullerkartor som finns i staden. Indikeras för höga nivåer krävs en 

separat bullerutredning. Möjliga åtgärder finns under rubriken Förslag till åtgärder.  

 

I ramprogrammet för Göteborgs stad framgår att ytan ska klara 55 dBA. Om det inte är 

möjligt ska helst 80 % av ytan klara 55 dBA och som minst 50 %. Miljöförvaltningens 

målsättning bör vara att hela ytan ska klara 55 dBA och att det i ett så tidigt skede som 

möjligt ska utredas vilken möjlighet som finns att klara nivån på hela ytan. I de fall 

enbart en bullerskärm inte medför en tillräcklig sänkning av ljudnivån kan Göteborgs 

stad frivilligt använda sig av en kombination av olika åtgärder vilket även kan involvera 

åtgärder från väghållaren. I anmälningsskedet har förvaltningen enbart möjlighet att 

rikta krav mot den som driver förskolan. Om förskolan inte kan vidta åtgärder för att nå 

en acceptabel ljudnivå så har miljöförvaltningen möjlighet att förbjuda etablering av 

förskola på den föreslagna platsen. I de fall det finns svårigheter att lokalisera en ny 

förskola till en plats där 55 dBA klaras på hela ytan kan en skälighetsbedömning ligga 

till grund för avsteg mot kravet.  

Luft 
Rättsfallet som redogjordes för under ovanstående rubrik buller är även tillämpligt för 

luftkvalitet.  

 

I samband med anmälan av en ny förskola bör miljöförvaltningen kontrollera platsen 

med de aktuella kartor över luftkvalitet som finns i staden. Indikeras för höga halter 

krävs en separat luftutredning. I bedömningen om det krävs en separat luftutredning 

använder miljöförvaltningen i dagsläget de övre- och nedre utvärderingströsklarna med 

hänsyn tagen till den felmarginal som kan finnas i beräkningsmodellen och hur 

topografin ser ut på platsen.  

 

Att nylokalisera en förskola i ett område där miljökvalitetsnormer överskrids är inte 

acceptabelt. Ur ett hälsoperspektiv är det årsmedelvärden som har störst betydelse men 

även tim- och dygnsvärden måste klaras med de möjligheter till tillfälliga 

överskridanden som finns. I vissa fall, särskilt i de centrala delarna, kan 

miljöförvaltningen utifrån en skälighetsbedömning behöva acceptera en lokalisering där 

miljömål överskrids. Förskolor behöver finnas i närheten av där folk bor, vilket även 

utgör en viktig förutsättning om vi vill minska biltrafiken i staden. Om en olämplig 

lokalisering föreslås i ett tidigt skede bör miljöförvaltningen direkt begära att en 

alternativ plats utreds. I anmälningsskede är möjlig åtgärd förbud. 
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Slutsatser 
 

I denna studie har vi undersökt tre viktiga miljöfaktorer som barn utsätts för på 

förskolegårdar, nämligen solstrålning, buller och luftföroreningar. Dessa faktorer kan ha 

en direkt hälsopåverkan men påverkar också förutsättningarna för att skapa en god 

utemiljö, som stimulerar till utevistelse och fysisk aktivitet. 

 

Studien visar att en stor andel förskolegårdar har ett bristande skydd mot solstrålning. 

Liknande slutsatser har dragits av andra kommuner vid tillsyn av solskydd på 

förskolegårdar. De brister som konstaterats kan öka risken för att barn exponeras för 

skadlig solstrålning, som skulle kunna leda till hudcancer senare i livet. I den fortsatta 

tillsynen bör tillsynsavdelningen på miljöförvaltningen prioritera bristerna inom 

solskyddet för att säkerställa att det finns tillgång till skugga på samtliga gårdar. För att 

bedöma solskyddet på förskolegårdar föreslås verktyget Sky View Factor som kan 

visualiseras genom att himlen fotograferas med ett fisheyeobjektiv. Minst hälften av 

himlen bör vara täckt för att skyddet mot solens strålar ska vara bra. Solskydd bör 

granskas i samband med nybyggnation av förskolor, där Boverket har gett tydligare 

riktlinjer som kan användas i detaljplaner och vid bygglovsprövning. Krav kan även 

ställas i anmälningsskedet när en ny förskola anmäler sig till kommunens miljönämnd.   

 

En tiondel av de ingående förskolorna har en dålig ljudmiljö vid sina förskolegårdar 

vilket innebär att de överskrider det lokala miljömålet för buller. Det kan påverka den 

pedagogiska verksamheten genom att försvåra talförståelsen. Bullernivåerna kan även 

ge en allmän upplevelse av störning och det finns även indikationer på att buller kan ge 

stressreaktioner hos barn. Det finns inga tydliga riktvärden för trafikbuller vid förskolor 

och en storstadsjämförelse visar att kommunerna gör olika bedömningar. Göteborgs 

stad har ett aktivt arbete för att åtgärda buller på de förskolegårdar som inte klarar det 

lokala miljömålet. Tillsynsavdelningen vid miljöförvaltningen bör i första hand bevaka 

att åtgärderna utförs inom rimlig tid. För nya förskolor ska en lokaliseringsprövning 

göras för att bedöma platsens lämplighet. Det är därför viktigt att frågan bevakas så 

tidigt som möjligt i stadens planerings- och prövningsprocess, men möjlighet finns även 

att ställa krav i samband med att den nya förskolan anmäler sin verksamhet till 

miljöförvaltningen.   

 

Inga förskolor har en dålig luftkvalitet i den här studien vilket innebär att de klarar 

miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet för NO2. Miljömålet för NO2 används för att 

identifiera de förskolor som har en god luftkvalitet. Det finns möjlighet att komplettera 

bedömningen genom att framöver även analysera halterna av partiklar eller NOx. 

Förbättring av luftkvaliteten är ett långsiktigt miljöarbete för staden som pågår inom 

ramen för miljöprogrammet. Det är särskilt viktigt att luftkvaliteten granskas vid 

nyetablering av förskolor eftersom denna, på kort sikt, är svårast att påverka genom 

lokala åtgärder. Vid ett anmälningsärende är den möjliga åtgärden framförallt förbud 

mot att lokalisera förskolan på den föreslagna platsen. 
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Miljöförvaltningen 
Box 7012  
402 31 Göteborg  

 
 

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 

 
 
Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-368 37 10 

 

Frågeformulär för solskydd på förskolegård 

Fylls i av förskolchef tillsammans med pedagogisk personal innan miljöförvaltningens besök. 

Under besöket går miljöförvaltningen igenom och diskuterar svaren tillsammans med 

verksamheten.  

Förskolans namn:…………………………………………………………………………… 

Verksamhetsansvarig/förskolechef: ………………………………………………………… 

1. Hör en utomhusmiljö till förskolan? 

Ja, förskolan har en egen lekgård 

Ja, men lekgården delas med andra förskolor eller bostäder 

Nej, förskolan har ingen lekgård 

Kommentar: :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Finns det tillgång till skugga på förskolegården t ex hög växlighet, byggt tak, tält, med mera? 

Ja 

Nej 

Kommentar: :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Befinner sig barnen i skugga större delen av tiden vid stark sol (kl 11-15 under 

sommarhalvåret)? 

Ja  

Nej 

Kommentar: :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Miljöförvaltningen 
Box 7012  
402 31 Göteborg  

 
 

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 

 
 
Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-368 37 10 

 

4. Finns det andra rutiner för att skydda barnen från solen (ex täckande kläder, solkräm, 

solhatt)? 

Ja  

Nej 

Kommentar:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Utnyttjas parker eller grönområden för att få tillgång till skugga vid soligt väder? 

Ja 

Nej 

Kommentar:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Uppskatta hur bra solskyddet är på förskolans lekgård på en skala 1-5. Solskydd som 

parasoller eller soltak som sällan eller aldrig plockas fram eller monteras upp ska inte ingå i 

bedömningen. Ringa in siffran som motsvarar er bedömning nedan. 

5 Det finns tillgång till flera lekredskap inklusive sandlåda i skugga under den mest 

solintensiva tiden mellan kl 11-15.  

4 

3 Det finns tillgång till något lekredskap i skugga under större delen av den mest solintensiva 

tiden mellan kl 11-15. 

2 

1 Det saknas tillgång till lekredskap i skugga helt eller under större delen av den mest 

solintensiva tiden mellan kl 11-15. 

Kommentar:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Resultat för samtliga förskolor  
Resultatet är uppdelat per stadsdel och sorterat på förskolans adress. Några förskolor har en 

siffra i bedömningsrutan för de olika parametrarna för hänvisning till en kommentar sist i 

dokumentet. 

  

Askim-Frölunda-Högsbo 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Annas Gård 6 Annas Gård 6-8 förskola Gul Grön Grön 

Askims Backaväg 5 Montessoriföreningen Askim Röd 
 

Grön Grön 

Askims Domarringsväg 103 Askims Domarringsväg 103 förskola Röd 
 

Grön Grön 

Barytongatan 2 Barytongatan 2 förskola Gul Grön Grön 

Bildradiogatan 38 Bildradiogatan 38 förskola Gul Gul Grön 

Billdals Kyrkväg 3 Billdals  Kyrkväg 3 förskola Gul Grön Grön 

Fiolgatan 20 Barnlåten Grön Grön Grön 

Fiolgatan 20 Fiolgatan 20 förskola Gul Grön Grön 

Förskolevägen 3 Förskolevägen 3 förskola Grön Gul Grön 

Gitarrgatan 5 Gitarrgatan 5 förskola Röd 
 

Grön Grön 

Gjutegården 7A Gjutegården 7A förskola Gul Grön Grön 

Gjutegården 7A Holmenstyr Gul Grön Grön 

Gjutegården 7A Skeppsskorporna Gul Grön Grön 

Gnistgatan 3 Gnistgatan 3 förskola Grön Grön Grön 

Gånglåten 31 Gånglåten 31 Dygnet-runt förskola Gul Grön Grön 

Hagkroksvägen 1 Hagkroksvägen 1 förskola Grön Grön Grön 

Hovåsvägen 1 Fyrevikens förskola Gul Röd 
 

Grön 

Hyltevägen 1 Hyltevägen 1 förskola Grön Röd 
 

Grön 

Hyltevägen 51 Hyltevägen 51 förskola Röd 
 

Gul Grön 

Kaverösterrassen 2 Blåsippan Gul Gul Grön 

Klyfteråsvägen 3A Cassiopeja Grön Grön Grön 

Klåvavägen 77 Klåvavägen 77 förskola Grön     Röd*5 Grön 

Kofferdalsvägen 6B Senapskornet Grön Gul Grön 

Lekullevägen 43 Montessoriföreningen Maria Grön Grön Grön 

Lesikavägen 5 Montessoriförskolan Polstjärnan Gul Gul Grön 

Lilla Skintebovägen 8 Lilla Skintebovägen 8 förskola Gul Grön Grön 

Lilla Skintebovägen 8 Skattkammaren Gul Grön Grön 

Lindebovägen 1 Lindebovägen 1 förskola Gul Gul Grön 

Lyckhemsvägen 7 Lekstugan Grön Röd 
 

Grön 

Lyckhemsvägen 7 Snäckskalet Gul Röd 
 

Grön 

Långlyckevägen 2 Långlyckevägen 2 förskola Röd 
 

Gul Grön 

Långlyckevägen 2 Småtrollen Grön Röd 
 

Grön 

Marklandsgatan 21C Marklandsgatan 21C förskola Gul Grön Grön 

Marklandsgatan 41 Marklandsgatan 41 förskola Grön Gul Grön 

Munspelsgatan 6 Munspelsgatan 6 förskola Gul Grön Grön 

Nymilsgatan 6 Nymilsgatan 6-8 förskola Grön Röd 
 

Grön 

Orkestergatan 35 Orkestergatan 35 förskola Grön Röd 
 

Grön 

Pilegården 8D Montessoriföreningen Kaprifolen Gul Grön Grön 
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Askim-Frölunda-Högsbo 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Pilegården 9H Pilegården 9 förskola Röd 
 

Gul Grön 

Riksdalersgatan 18 Västanvind Grön Grön Grön 

Skäpplandsgatan 12 Montessoriförskolan Trädet Grön Gul Gul 

Solarvsplan 38 Trollstugan Grön Grön Grön 

Spannlandsgatan 1 Spannlandsgatan 1 förskola Grön Grön Grön 

Stomvägen 1 Stomvägen 1 förskola Röd Gul Grön 

Södra Särövägen 80 Södra Särövägen 80 förskola Gul Gul Grön 

Transistorgatan 2 Transistorgatan 2 förskola Gul Gul Grön 

Tunnlandsgatan 20 Valen Gul Grön Grön 

Tunnlandsgatan 3 Tunnlandsgatan 3 förskola Grön Röd Grön 

Uggledalsvägen 31 Uggledalsvägen 31 förskola Gul Grön Grön 

Valthornsgatan 3 Valthornsgatan 3 förskola Röd Gul Grön 

Våglängdsgatan 7 Våglängdsgatan 7 förskola Röd Grön Grön 

Årekärrsvägen 1 Årekärrsvägen 1 förskola Grön Gul Grön  

Centrum 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Baldersplatsen 2 Baldersplatsen 1 förskola Grön Gul Gul 

Daniel Petterssons Gata 6 Daniel Petterssons Gata 6 förskola Röd Grön Grön 

Doktor Allards Gata 4A Noaks Ark Gul Grön Grön 

Doktor Allards Gata 4A Sjöormens framtid Grön Grön Grön 

Doktor Forselius Backe 50 Okay Grön Grön Grön 

Doktor Forselius Backe 62 Musica Grön Grön Grön 

Doktor Forselius Gata 16 Just like hemma Grön Gul Grön 

Doktor Håléns Gata 11 Doktor Håléns Gata 11 förskola Gul Grön Grön 

Doktor Liborius Gata 42B Polarna Gul Röd Grön 

Doktor Saléns Gata 2c International Preschool  Gul Grön Grön 

Doktor Sydows Gata 44 Doktor Sydows Gata 44 förskola Grön Grön Grön 

Engelbrektsgatan 34E Engelbrektsgatan 34 E förskola Röd Gul Gul 

Folke Bernadottes Gata 4 Folke Bernadottes Gata 4 förskola Grön Gul Grön 

Framnäsgatan 16 Framnäsgatan 16 förskola Grön Röd Grön 

Fridkullagatan 19A Kulladalens förskola Grön Gul Grön 

Friggagatan 3B Friggagatan 3b förskola Grön Grön Gul 

Färgaregatan 7 Färgaregatan 7 förskola Grön Grön Gul 

Föreningsgatan 13 Lilla Samskolan Grön Grön Grön 

Gibraltargatan 29 Gibraltargatan 29 förskola Gul Grön Grön 

Glasmästaregatan 2 Glasmästaregatan 2 förskola Grön Grön Grön 

Glasmästaregatan 6E Glasmästaregatan 6E förskola Grön Röd Grön 

Hallandsgatan 7 Hallandsgatan 7 förskola Grön Grön Gul 

Kapellgången 12 Landala föräldrakooperativ Grön     Gul*3 Grön 

Kullegatan 4 Kullegatan 4 förskola Röd Gul Grön 

Landalagången 3 Franska förskolan Röd Grön Grön 

Lasarettsgatan 7A Lasarettsgatan 7A förskola Gul Gul Gul 

Lennart Torstenssonsgatan 
11 

Lennart Torstenssonsgatan 11 
förskola 

Grön Gul Grön 
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Centrum 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Levgrensvägen 3 Levgrensvägen 3 förskola Röd Gul Gul 

Ljusstöparegatan 1A Ljusstöparegatan 1A förskola Grön Gul Grön 

Molinsgatan 23 Molinsgatan 23 förskola Röd Gul Gul 

Mölndalsvägen 29 Mölndalsvägen 29 förskola Grön Grön Grön 

Nedre Fogelbergsgatan 9C Montessoriförskolan centrum     Grön*1     Grön*1    Gul*1 

Nedre Kvarnbergsgatan 17 Nedre Kvarnbergsgatan 17 förskola Grön Grön Gul 

Nedstigen 510 Vasa Neon     Gul*1     Gul*1     Grön*1 

Rudedammsgatan 6B Rudedammsgatan 6B förskola Gul Gul Grön 

Skånegatan 18 Skånegatan 18 förskola Grön Gul Gul 

Södra Viktoriagatan 45 Södra Viktoriagatan 45 förskola Grön Grön Grön 

Valhallagatan 4 Valhallagatan 4 förskola Grön Gul Gul 

Walleriusgatan 1 Trädet Gul Gul Grön 

Vasa Kyrkogata 7 Vasa Kyrkogata 7 förskola Grön Grön Gul  

Lundby 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Almquistgatan 1 Förskolan Jätten Gul Gul Grön 

Almquistgatan 1 Förskolan Lokomotivet Gul Gul Grön 

Astris Gata 7 Astris Gata 7 förskola Röd Röd Grön 

Biskopsgatan 8 Biskopsgatan 8 förskola Röd Grön Grön 

Blackevägen 1 Sverige-Finska Skolan Gul Grön Grön 

Blackevägen 3 Blackevägen 3 förskola Grön Grön Grön 

Bräcke Östergårds Väg 15 Bräcke Östergårds Väg 15 förskola Röd Grön Grön 

Bräcke Östergårds Väg 15 Stegen Gul Grön Grön 

Bräcke Östergårds Väg 20 Djungeln Grön Grön Grön 

Brämaregatan 2D Brämaregatan 2D förskola Gul Grön Grön 

Ceresgatan 16 Ceresgatan 16 förskola Röd Gul Gul 

Eketrägatan 13A Eketrägatan 13A förskola Röd Grön Grön 

Fjärdingsgatan 23 Fjärdingsgatan 23 förskola Röd Gul Gul 

Fyrklöversgatan 58 Gryningen Gul Grön Grön 

Gullrisgatan 9 Junibacken Gul Röd Grön 

Gustaf Dalénsgatan 7D Gustaf Dalénsgatan 7D förskola Grön    Gul*4 Gul 

Hemmansägaregatan 11 Hemmansägaregatan 11 förskola Röd Grön Grön 

Hällskriftsgatan 1A Hällskriftsgatan 1A förskola Gul Gul Grön 

Kastvindsgatan 3 Kastvindsgatan 3 förskola Röd Grön Grön 

Konvaljegatan 8 Konvaljegatan 8 förskola Gul Grön Grön 

Kunskapsgatan 3 Kunskapsgatan 3 förskola Gul Gul Gul 

Lantmätaregatan 20 Lantmätaregatan 20 förskola Röd Grön Grön 

Myrekärrsvägen 45 Myrekärrsvägen 45 förskola Grön Grön Grön 

Pilegårdsgatan 5B Förskolan Tindra Eriksberg Grön Gul Grön 

Plåtslagaregatan 19 Plåtslagaregatan 19 förskola Gul Grön Gul 

Prebendegatan 2 Prebendegatan 2 förskola Gul Grön Grön 

Prästkragsgatan 2 Prästkragsgatan 2 förskola Gul Grön Grön 

Prästvägen 6 Prästvägen 6 förskola Röd    Gul*3 Gul 
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Lundby 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Sockenvägen 26 Sockenvägen 26 förskola Grön Grön Grön 

Stenvägen 4 Helge Grön Grön Grön 

Södra Sälöfjordsgatan 27 Södra Sälöfjordsgatan 27 förskola Gul Gul Grön 

Taklöksvägen 1 Taklöksvägen 1 förskola Grön Gul Grön 

Toleredsgatan 12 Toleredsgatan 12 förskola Gul Grön Grön 

Toredalsgatan 41 Toredalsgatan 41 förskola Grön Gul Grön 

Trondheimsgatan 15 Trondheimsgatan 15 förskola Grön Grön Grön 

Wieselgrensgatan 11 Wieselgrensgatan 11 förskola Gul    Gul*3 Grön 

Äringsgatan 4A Äringsgatan 4A förskola Gul Grön Grön 

Östra Keillersgatan 3 Östra Keillersgatan 3 förskola Röd Gul Grön 

Övre Hallegatan 21 Övre Hallegatan 21 förskola Gul Gul Grön  

Västra Göteborg 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Apelsingatan 15 Apelsingatan 15 förskola Gul Grön Grön 

Björkhöjdsgatan 20 Björkhöjdsgatan 20 förskola Röd Grön Grön 

Brattenskogen 6 Brattenskogen 6 förskola Grön     Grön*2 Grön 

Bronsåldersgatan 27 Bronsåldersgatan 27 förskola Grön Gul Grön 

Bronsåldersgatan 82 Bronsåldersgatan 82 förskola Röd Grön Grön 

Bygatan 13C Bygatan 13 C förskola Gul Gul Grön 

Citrusgatan 1 Citrusgatan 1 förskola Gul     Röd*5 Grön 

Diamantgatan 3 Fyren förskola Grön Röd Grön 

Eckragatan 36 Eckragatan 36 förskola Röd Grön Grön 

Fredagstomten 23 Fredagstomten 23 förskola Grön Röd Grön 

Grangatan 13 Villa Villekulla Grön Röd Grön 

Grådalsvägen 20 Töttefällevägen 2 Förskola Röd     Grön*2 Grön 

Grållekroksvägen 4 Grållekroksvägen 4  förskola Röd     Grön*2 Grön 

Hagens Kapellväg 4 Hagens Kapellväg 4 förskola Gul Grön Grön 

Hagens Prästväg 1 Hagens Prästväg 1 förskola Grön Gul Grön 

Hagens Prästväg 3 Kyrkans förskola  Grön    Gul*4 Grön 

Hagens Stationsväg 33 Barnens Hus Grön Gul Grön 

Hammarvägen 2 Hammarvägen 2 förskola Gul    Gul*3 Grön 

Hammarvägen 4A Hammarvägen 4 A förskola Gul Gul Grön 

Hammarvägen 4B Hammarvägen 4b Röd Gul Grön 

Hammarvägen 6 Pärlan, Näsetkyrkans förskola Gul Gul Grön 

Hönekullegatan 10 Sälen Grön Grön Grön 

Jydeklovan 2 Jydeklovan 2 förskola Röd     Grön*2 Grön 

Karneolgatan 79 Karneolgatan 79 förskola Gul Gul Grön 

Klåveskärsgatan 1 Klåveskärsgatan 1 förskola Röd Gul Grön 

Körevägen 15 Körevägen 15 förskola Röd     Grön*2 Grön 

Kössö Bryggväg 4 Kössö Bryggväg 4 förskola Gul     Grön*2 Grön 

Lilla Grevegårdsvägen 6 Lilla Grevegårdsvägen 6 förskola Gul Gul Grön 

Lingonvägen 28 Lingonet, Grevegårdens Kyrka Grön Grön Grön 

Lonsegårdsvägen 39 Lonsegårdsvägen 39 förskola Gul Gul Grön 
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Västra Göteborg 

Adress Namn Sol Buller Luft 

Melongatan 3 Melongatan 3 förskola Röd Gul Grön 

Nordövägen 30 Saltkråkan, förskola Grön     Grön*2 Grön 

Norra Breviksvägen 11 Föräldrakooperativet Snipan Röd Grön Grön 

Norra Flundregatan 23 Norra  Flundregatan 23 förskola Gul Gul Grön 

Opalgatan 100 Opalgatan 100 förskola Gul Röd Grön 

Oxelgatan 6 Oxelgatan 6 förskola Röd Grön Grön 

Poppelgatan 11 Morgonsol Grön Grön Grön 

Redebacken 31 International Preschool Grön Grön Grön 

Redegatan 15 Redegatan 15 förskola Gul Gul Grön 

Ringblommegatan 100 Ringblommegatan 100 förskola Gul Grön Grön 

Skattegårdsvägen 100 Skattegårdsvägen 100 förskola Grön Gul Grön 

Skäretvägen 51 Solöga, förskola Grön     Grön*2 Grön 

Smaragdgatan 28 Smaragdgatan 28B förskola Gul Grön Grön 

Smaragdgatan 29A Smaragdgatan 29A förskola Gul Gul Grön 

Smaragdgatan 29B Smaragdgatan 29B förskola Grön Gul Grön 

Smaragdgatan 30 Smaragdgatan 30 förskola Gul Gul Grön 

Smithska Vägen 14B Smithska Vägen 14B förskola Gul Gul Grön 

Smultronvägen 7 Smultronvägen 7 förskola Röd Grön Grön 

Stengetsgatan 22 Stengetsgatan 22 förskola Röd Grön Grön 

Stenskärsgatan 2 Stenskärsgatan 2 förskola Röd Gul Grön 

Stora Fiskebäcksvägen 101 Stora Fiskebäcksvägen 101 Röd     Gul*4 Grön 

Svante Orells Väg 12 Svante Orells väg 12 förskola Röd     Grön*2 Grön 

Svetsaregatan 101 Svetsaregatan 101 förskola Röd Grön Grön 

Talattagatan 1A Talattan Grön Grön Grön 

Tandkullegatan 7 Tandkullegatan 7 förskola Grön Gul Grön 

Topasgatan 1C Topasgatan 1 förskola Gul Gul Grön 

Topasgatan 58 Topasgatan 58,59,60 förskola Gul Gul Grön 

Topasgatan 68 Montessoriförskolan Mumin Grön Röd Grön 

Topasgatan 7 Explorama Gul Röd Grön 

Torgny Segerstedtsgatan 
60B 

Makrillen Grön Röd Gul 

Torgny Segerstedtsgatan 64 Child Activity Center Gul Gul Gul 

Trollbärsvägen 16 Föräldrakoop. Johannesgården Grön Grön Grön 

Turkosgatan 1 Arken Tynnereds Kyrka Röd Gul Grön 

Turkosgatan 1 Turkosgatan 1 förskola Röd Gul Grön 

Tärneskärsgatan 4 Tärneskärsgatan 4 förskola Röd Grön Grön 

Töttefällevägen 2 Töttefällevägen 2 Förskola Gul    Grön*2 Grön 

Västra Palmgrensgatan 77 Lilla Montessori Grön Grön Grön 

Åkereds Skolväg 16 Åkereds Skolväg 16 förskola Gul Grön Grön 

Åkereds Skolväg 20 Åkereds Skolväg 20 förskola Röd     Röd*5 Grön 

Ängåsgatan 21 Ängåsgatan 21 förskola Gul Gul Grön 

Östra Palmgrensgatan 38 Östra Palmgrensgatan 38 förskola Röd Grön Grön 
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Kommentarer:  

1. Förskolan saknar egen gård och värdena för ljudnivå och luftkvalitet har beräknats på 

intilliggande park/innergård som förskolan angivit att de använder som sin permanenta 

gård.  

2. Förskolan är belägen i Göteborg södra skärgård där biltrafik är förbjuden. På grund av 

avsaknad av trafikuppgifter finns inget resultat från bullerberäkning i stadens 

kartläggning. Vi har valt att bedöma att förskolan har en god ljudnivå.  

3. Förskolan har en bullerskärm som inte varit med i modellen för bullerutredningen. 

Ljudnivån på förskolegården har efter bedömning justerats från dålig ljudnivå (röd) till 

acceptabel (gul).  

4. Ljudnivån på förskolan har efter särskild kontroll bedömts var felberäknad. Nivån har 

därför justerat från dålig ljudnivå (röd) till acceptabel (gul).  

5. Ljudnivån ligger på gränsen mellan acceptabel ljudnivå (gul) och dålig nivå (röd) och 

har därför klassificerats som röd då den behöver utredas vidare.  
 

 


