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Remissvar - Motion om att kommunen ska ta upp
förhandlingar med Trafikverket och SL
Ärendet
En motion har, den 14 oktober 2019, lämnats av Siv Sahlström (C) m fl till
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen ”att ta upp
förhandlingar med Trafikverket och SL vad gäller såväl bullret från
vägtrafiken som buller från Roslagsbanan och tunnelbanan, och begära att
de tillsammans genomför en utredning om, och sedan uppför, bästa möjliga
bullerskydd för det svårt buller störda Stocksund”.
Motionen har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden den
22 oktober 2019.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta kontorets förslag till
yttrande över motionen.

AB Storstockholms lokaltrafik (SL) har under de senaste åren genomfört
bulleravskärmande åtgärder längs med Roslagsbanan i Stocksund, men även
åtgärder för fastigheter belägna invid tunnelbanan i Inverness/Stocksund.
Det har medfört att enskilda fastighetsägare har fått bullernivåer som
underskrider riktvärdena för trafikbuller på sina fastigheter. Men detta gäller
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till Siv Sahlströms (C)
m fl förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att ta upp förhandlingar med
Trafikverket och SL vad gäller bullerstörningar från deras verksamheter i
Stocksund. Miljö- och hälsoskyddsnämnden agerar utifrån miljöbalkens
regelverk men då främst utifrån respektive trafikslag som bullrar och de
riktvärden som gäller per trafikslag. Det gör att t ex åtgärdsförelägganden
har svårt att komma åt den totala bullersituationen som uppstår när buller
från olika trafikslag adderas. Vart och ett trafikslag kan klara riktvärden
men adderade så överskrids dessa.
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bara de fastigheter som är belägna invid banorna. I Stocksund går det tre
stycken broar över vattnet. Broarna är inte dämpade och geografin med
bergssidor gör att buller reflekteras och återkastas, liksom att vattnet sprider
bullret ytterligare.
De åtgärder som vidtagits i Stocksund är inte tillräckliga utan en helhetssyn
och en gemensam målbild behövs för att hantera det ”totala” buller som
verksamheterna åstadkommer. Det är en fråga av strategisk karaktär vilket
en förhandling/samtal kommunen och verksamhetsutövarna emellan skulle
kunna hantera.
Kommunstyrelsen är den instans inom kommunen som kan hantera
strategiska förhandlingar, liksom frågor om eventuell medfinansiering,
varför kommunstyrelsen bör få uppdraget som motionen åsyftar. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden kan bistå i arbetet där så är lämpligt.
Elisabeth Thelin
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