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Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de vill att en kartläggning görs över
vilka områden där man kan åstadkomma bullerdämpande åtgärder och skapa en
hälsosammare miljö för kommuninvånare i hela Tyresö. Centerpartiet vill:
1. att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram
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2. att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen

Arbeten med buller i befintlig miljö i Tyresö kommun
Det finns krav på upprätta bullerkartläggningar med tillhörande åtgärdsplaner
enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller och miljöbalken. Förordningen
syftar till att genomföra det så kallade bullerdirektivet, Direktiv 2002/49/EG om
bedömning och hantering av omgivningsbuller. Bullerdirektivet syftar till att samordna
bullerskyddsarbetet inom EU. Enligt förordningen ska kommuner med mer än
100 000 invånare kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år.
Tyresö kommun har idag ca 48 000 invånare. I mindre kommuner (< 100 000
invånare) ska dock fortfarande målet vara att begränsa buller. Detta styrs bland
annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Det finns inget som hindrar
en mindre kommun att göra bullerkartläggning med tillhörande åtgärdsplan men
den behöver inte rapporteras in.
En trafikbullerkartläggning av hela kommunen är framtagen och färdigställd
under 2016. Syftet med kartläggningen är att den ska ge Tyresö kommun
uppdaterad information om bullersituationen i kommunen. Kartläggningen kan
ligga till grund för hantering av bullerärenden, planering av ny bebyggelse samt
framtagande av en åtgärdsplan för befintlig bebyggelse.
Ett förslag till åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö är framtagen år
2019. Åtgärdsplanens övergripande syfte är att minska antalet boende som
exponeras för buller över gällande riktvärden och begränsa bullerexponeringen
från vägtrafiken i Tyresö kommun. Syftet är också att skapa former för ett
strukturerat och kontinuerligt arbete med bullerfrågor
i kommunen. I åtgärdsplanen beaktas buller från kommunens vägar.
Åtgärdsplanen är indelad i 3 delar.
Organisation och rutiner
Utredning och åtgärder för befintlig situation
Uppföljning/ kontroll
Inga detaljerade åtgärder föreslås i åtgärdsplanen utan den påvisar vägsträckor
där bullerskyddsåtgärder gör störst bullernytta, där en detaljerad bullerutredning
bör göras och där lämpliga bullerskyddsåtgärder sedan kan föreslås. Planen ger
vidare förslag till arbetssätt med bullerskyddsåtgärder samt rutiner för hur t.ex.
bullerklagomål kan hanteras.
Nästa steg kan vara att den föreslagna åtgärdsplanen bearbetas av tjänstemän,
antas i nämnden och att en budget avsätts för kommande arbeten. En
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bullergrupp (som föreslås i åtgärdsplanen) som planerar och följer upp arbetet
med bullerskyddsåtgärder tillsätts.
Åtgärdsplanen är under framtagande och i denna kommer förslag på vidare
arbete att presenteras. Åtgärdsplanen förväntas komma upp för politiskt beslut
under första eller andra kvartalet 2021.

Bilagor
Motion om bullerminskande åtgärder
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö

