
Dnr TFN-2013     Dpl sid 1 (2)

 

Postadress: Hamnmyndigheten, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Drottninggatan 32  karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213   
 

 
 
 
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Tjänsteskrivelse  2013-07-23 

Sven Troedson, 054-540 68 22   070-209 77 96 

sven.troedson@karlstad.se 

 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

2013-09-25 

 

Ärende 7 

 
 

Medborgarförslag – Utred möjligt samarbete 
med Trafikverket angående bullerplank längs 
länsväg 236 
Dnr TFN-2013-961     Dpl 71  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Tillstyrka Mårten Skullmans medborgarförslag om att utreda möjligt samarbete 
med Trafikverket angående bullerplank längs länsväg 236 i och med att ett sådant 
arbete redan pågår. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Mårten Skullman kommunen ska utreda möjligt 
samarbete med Trafikverket angående bullerplank längs länsväg 236 och eventuell 
kostnadsfördelning mellan kommunen, Trafikverket och de boende längs 
vägsträckan. Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013, § 13, att överlåta 
beslutanderätten i ärendet till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli 2013. 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 april 2013, § 13. 
Mårten Skullmans medborgarförslag den 20 mars 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 mars 2012, § 22. 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 14 december 2011, § 22. 
Teknik- och fastighetsnämndens tjänsteskrivelse den 8 november 2011. 
 
Ärende 
Mårten Skullman önskar i ett medborgarförslag att befintligt bullerplank längs 
länsväg 236, delen Örsholmsleden från korsningen med Östra infarten och ned till 
Kroppkärrsbadet, förses med nytt bullerskydd/bullerplank. Befintligt bullerplank 
har byggts i olika etapper längs Örholmsleden och planket har delvis uttjänat och 
bör ersättas med nytt. 
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Väg 236 är en statlig väg och det är väghållaren som skall bekosta drift, underhåll 
och eventuell reinvestering av bullerskyddet. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag från 
kommunfullmäktige (2012-03-15, § 22) att, tillsammans med Trafikverket, 
undersöka möjligheterna att förbättra de bullerdämpande åtgärder som finns på  
E 18 och Örsholmsleden för att erhålla en lägre ljudnivå i dessa områden. 
 
Frågan har vid flera tillfällen lyfts i den löpande dialog som kommunen har med 
Trafikverket. 
 
För närvarande pågår även en åtgärdsvalsstudie för länsväg 236 i Trafikverkets regi 
där bullersituationen är en av de frågor som utreds. Kommunen deltar i arbetet.  
 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
Teknik- och fastighetsdirektör Enhetschef  
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