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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Avslå Eivor Johanssons medborgarförslag att sätta upp bullerskydd vid
Trysilvägen 9 i Skåre i avvaktan på eventuella åtgärder i samband med
kommande centrumutvecklingsprojekt.
2. Översända Eivor Johanssons medborgarförslag till Trafikverket för
handläggning.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eivor Johansson att ett
bullerskydd sätts upp vid Trysilvägen 9 i Skåre. Orsaken till detta är störningar från
tåg- och vägtrafiken i området. Kommunfullmäktige beslutade den 22 augusti 2013,
§ 3, att översända medborgarförslaget till miljönämnden för beredning och teknikoch fastighetsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2013.
Miljönämndens protokoll den 23 oktober 2013, § 4.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2013.
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 augusti 2013, § 3.
Eivor Johanssons medborgarförslag den 22 maj 2013.
Ärende

Eivor Johansson har inkommit med ett medborgarförslag och en namnlista
undertecknad av ytterligare nio boende på Trysilvägen 9 A – B, där de föreslår att
kommunen ska sätta upp ett bullerskydd vid Trysilvägen 9 i Skåre. Orsaken till
bullret är främst att fordon måste stanna pga att bommarna är nedfällda på
järnvägsövergången på Ilandavägen och den köbildning som då bildas.
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Ljudnivåerna överstiger inte de nivåer som kommunen har fastställt för att åtgärder
ska ske om så är möjligt, 65 dBA ekvivalentnivå, (ett medelvärde av bullernivån
under ett dygn) vid fastighetsfasad.
Den som skall bekosta åtgärderna är den som förorsakar bullersituationen. I detta
fall är det Trafikverket.
Miljönämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-10-23, § 3.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar med frågan och kommer att behandla
bullersituationen inom ramen för pågående centrumutvecklingsarbetet för Skåre
centrum. I detta arbete kommer även järnvägsfrågorna i stort som exempelvis
mötesspår och tågstopp att behandlas.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Andreas Rudsvik
enhetschef

Beslutet skickas till

Eivor Johansson
Trafikverket
Sven Troedson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Andreas Rudsvik, teknik- och fastighetsförvaltningen
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