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Remissvar - Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller, 2019 - 2023
Ärende
Danderyds kommun bereds möjligheten att lämna synpunkter på
Trafikverkets förslag till nytt åtgärdsprogram för omgivningsbuller.
Åtgärdsprogrammet gäller under perioden 2019 till 2023 och är framtaget i
enlighet med förordning om omgivningsbuller (2004:675). Förslaget
omfattar åtgärder mot buller och vibrationsstörningar från statliga vägar och
järnvägar.
Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från
vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år
och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det
närmast föregående kalenderåret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat synpunkter på remissen.
Remissperioden sträcker sig till den 5 juni 2018.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets
synpunkter i enlighet med tjänsteutlåtandet som svar i samrådet.
Bakgrund
Trafikverket har remitterat ett förslag till nytt åtgärdsprogram för
omgivningsbuller, 2019 till 2023, i enlighet med förordning om
omgivningsbuller (2004:675). Förslaget omfattar åtgärder mot buller och
vibrationsstörningar från statliga vägar och järnvägar.
Remissen är internremitterad till Miljö- och hälsoskyddsnämnden som
inkommit med synpunkter som är inarbetade i kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande och svarsmall.
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Kommunledningskontorets yttrande
Bullerexponering från trafiken medför negativa effekter på hälsa och
välbefinnande. Besvär kan bestå av försämrad talförståelse, nedsatt
inlärning och prestation, sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och
kärlsjukdom.
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbuller högre än
riktvärdena utomhus vid sina bostäder och vägtrafiken står för den klart
största bullerkällan. Arbetet med att minska bullerstörningar är viktigt och
kräver ett brett arbetssätt och samarbete mellan många aktörer.
Kommunledningskontoret anser att Trafikverkets förslag till åtgärdsprogram
enligt förordning om omgivningsbuller övergripande är väl formulerade.
Kommunledningskontorets synpunkter lämnas i en svarsmall i enlighet med
Trafikverkets förslag.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Jonas Qvarfordt
Miljösamordnare

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – Svarsmall tillhörande tjänsteutlåtande
Bilaga 2 – Remiss - Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller
Bilaga 3 – Remissbrev - Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller
Bilaga 4 – MHN Sammanträdesprotokoll 2018-05-15 § 27
Bilaga 5 – Msbk tjänsteutlåtande
Bilaga 6 – Msbk svarsmall tillhörande tjänsteutlåtande
Expedieras
Tjänsteutlåtande samt bilaga 1 – Svarsmall tillhörande remiss
trafikverket@trafikverket.se, ange TRV 2018/38075
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