Vi värnar om din boendemiljö
Som en del i planeringen för ombyggnaden av väg 23 undersöker vi hur buller från vägen
kommer att påverka boendemiljön och omgivningen. I arbetet ingår det även att ta fram
förslag på lämpliga bullerskyddsåtgärder.
När vi planerar, bygger om och bygger ny infrastruktur
utreder vi buller- och vibrationsförhållanden och gör
åtgärder i berörda områden. Trafikverket arbetar på olika
sätt för en god ljudmiljö utan störande vibrationer. Vi
skyddar de som är mest utsatta för trafikbuller och
vibrationer längs vägen i den mån det är tekniskt
genomförbart och ekonomiskt rimligt.

Riktade skyddsåtgärder
Ombyggnaden av väg 23 innebär även att hastigheten på
vägen kan höjas. Höjd hastighet, från 80 km/h till
100 km/h, kommer att innebära något högre bullernivåer
från vägtrafiken.
Riktade skyddsåtgärder för att dämpa ljudet kan ges till
dem som utsätts för buller. Där vi har de största
problemen utreder vi åtgärder för att dämpa ljudnivåerna
inomhus i bostäder eller på uteplatser.

Utbredningskartor för buller har tagits fram som redovisar
bullerberäkningar (ekvivalent- och maxnivå) för nuläge
(bullersituationen med nuvarande väg och nuvarande
trafikmängd), nollalternativ (bullersituationen med
nuvarande väg men med framtida trafikmängd år 2045)
och utredningsalternativ utan bullerskyddsåtgärder
(bullersituationen efter ombyggnad och med framtida
trafikmängd år 2045 innan eventuella skyddsåtgärder
inarbetats).
De fastigheter som kan komma att behöva
bullerskyddsåtgärder kommer att kontaktas av Trafikverket
för en inventering.
Där det finns behov av skydd kommer vi i samband med
kommande granskning av vägplanen att presentera vilka
skyddsåtgärder som föreslås att genomföras.

Minskning av ljudnivåer inomhus kan exempelvis innebära
montering av tilläggsrutor på fönster, men även andra
lösningar förekommer, liksom åtgärder på t.ex. ventiler.
För att minska påverkan av buller kan det bli aktuellt med
bullerdämpande skärmar eller vallar längs vägen. Det kan
även bli aktuellt med skydd av uteplats beroende på vad
vår undersökning visar.

Mer information om buller och riktvärden finns på
Trafikverkets webbsida trafikverket.se/ for-dig-ibranschen/miljo---for-dig-i-branschen/
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