Bullerskyddsåtgärder
Förlängd mötesstation i Dingersjö
Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen och Nolby

Väg och järnväg ska byggas om i
Dingersjö - Njurundabommen
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller vid
väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Om buller
från ombyggd järnväg eller väg överstiger dessa
värden ansvarar Trafikverket för att vidta åtgärder. I första hand arbetar vi med spår- och
vägnära åtgärder som bullervallar och bullerskärmar.
I de fall spår- och vägnära åtgärder inte är rimliga
att bygga eller inte ger tillräckligt skydd utreds
fastighetsnära åtgärder vid berörda bostäder, till
exempel byte av fönster eller skydd av
uteplatser.

Bullerv allar och bullerskärmar har öv erv ägts för
både järnv äg och v äg genom Njurundabommen Dingersjö. I de tätbeby ggda områdena längs
järnv ägen söder om Ljungan i Njurundabommen
kommer v i att by gga en kombination av skärmar och
bullerv allar. Där får de spårnära åtgärderna god
effekt för många bostäder.
Längs järnv ägen norr om Ljungan samt längs v äg
562 får skärmar sämre effekt och sky ddar bara
enstaka bostäder. V i kommer att bygga en bullerv all
av öv erskottsmassor på järnv ägens östra sida i
Dingersjö, men i öv rigt by ggs inga spår/v ägnära
åtgärder norr om Ljungan.

När genomförs spårnära
bullerskyddsåtgärder?

Spår- och vägnära åtgärder
I tätbefolkade områden är det fördelaktigt att by gga
åtgärder nära järnv äg och v äg som sky ddar flera
närliggande fastigheter samtidigt. På sträckor där
beby ggelsen är glesare blir kostnaden för spår - och vägnära
åtgärder ofta orimligt hög i förhållande till hur många
boende som sky ddas.

De spårnära bullerskyddsåtgärderna byggs samtidigt
som järnv ägen och av samma entreprenör. Arbetet
ska v ara klara innan banan börjar trafikeras.
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Planerade spårnära b ullerskyddsåtgärder i Njurundabommen och Dingersjö är markerade med röda linjer på kartan ovan.

Åtgärder för inomhusmiljön
Bostäder som beräknas få öv er 45 dBA max imal eller 30
dBA ekv ivalent ljudnivå inomhus i bostadsrum kommer att
utredas för fasadåtgärder. V ilka fastigheter som ska
utredas finns angiv et i järnv ägsplanen och i v ä gplanen.
V anligen är det fönster och friskluftv entiler som behöv er
åtgärdas.
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När genomförs åtgärder för inomhus- och
utemiljön?
V i kommer att utreda fastighetsnära åtgärder under
hösten 2016 - v åren 2017 och överenskomna
åtgärder planeras utföras innan ombyggd väg
respektive järnväg börjar trafikeras.
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Berörda fastigheter kommer att inv enteras för att av göra
om fasadåtgärder behöv er v idtas. Om fasaden bedöms
dämpa buller tillräckligt gör v i inga y tterligare åtgärder.
Om fasaden behöver åtgärdas är fönsterbyten och åtgärder
på friskluftv entiler v anliga.

Åtgärder för utemiljö
Bostäder som beräknas få öv er 7 0 dBA max imal eller 55
dBA ekv iv alent ljudniv å v id fasad utreds för sky dd av
uteplats. Med uteplats av ses, gemensam eller priv at,
iordningställt område eller y ta såsom altan, terrass,
balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till
bostaden. Det är v år målsättning att alla bostäder ska ha en
enskild eller gemensam uteplats med god ljudmiljö i nära
anslutning till bostaden.

Öv erenskomna åtgärder på uteplatser kan endera
utföras av v år entreprenör eller av fastighetsägaren
mot bidrag för materialkostnader. Fasadåtgärder
genomförs av v år entreprenör. Mest troligt blir det
olika entreprenörer som utför fasadåtgärder
respektive uteplatsåtgärder. De fastighetsägare som
ska få åtgärder på både uteplats och fasad kommer
därmed att möta tv å olika entreprenörer.

Trafikverket kontaktar berörda fastighetsägare
V i kommer att kontakta de fastighetsägare v ars
bostadshus v i behöv er utreda för fastighetsnära
åtgärder.

Berörda fastigheter kommer att inv enteras för att av göra
om uteplatser behöv er bullersky ddas. Finns redan en
bullerskyddad uteplats gör v i inga y tterligare åtgärder. För
de fastigheter som ska åtgärdas beslutar v i och
fastighetsägaren gemensamt om v ilken åtgärd som är
lämplig. I första hand anordnas en bullersky ddad uteplats
på bullerskärmad sida av huset. I andra hand utreds
lösningar med lokal bullerskärm eller delv is inglasning av
altan.

Exempel på uteplats med lokal b ullerskärm.
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