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Nr 98. Motion av Irene Zetterberg 
och Erik Pelling (båda S) om att åt-
gärda bullerproblemen vid E4:an i 
Årsta/Slavsta 
KSN-2012-1133 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för att fullmäktige ska besluta: 
 
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att 
i samråd med Trafikverket och länsstyrelsen vidta 
bullerdämpande åtgärder vid E4:ans förbifart vid 
Årsta/Slavsta, samt Vaksala kyrkby, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Irene Zetterberg och Erik Pelling (båda S) har i 
motion, väckt den 29 oktober 2012, yrkat att kom-
munfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillskriva Trafikverket om behovet av buller-

dämpande åtgärder vid E4:ans förbifart i Årsta/-
Slavsta. Ärendets bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden och till miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Bilaga 2 och 3  
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) anför att 
det inom ramen för nämndens ansvarsområde ge-
nomförs en bullerkartläggning och ett arbete med 
framtagande av åtgärdsplan för att begränsa bullret 
där så är nödvändigt. Förslaget kommer att läggas 
fram senare i år och nämnden anser att kartlägg-
ningen bör slutföras innan prioritering av åtgärder 
sker. Nämnden deltar, genom kontoret för sam-
hällsutveckling, i flera nätverk med Trafikverket. 
Bland annat genomförs möten på ledningsnivå där 
gemensamma frågor diskuteras. Nämnden föreslår 
att frågan om eventuella bullerdämpande åtgärder 
längs E4:an förbi Uppsala tas upp vid kommande 
träffar där nämnden och Trafikverket deltar.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), redogör 
för tidigare klagomål rörande störande trafikbuller 
från E4:an. Eftersom riktvärdet 55 dBA inte över-
skreds vid de flesta bostäder och åtgärder vidtogs 
på övriga avskrev nämnden ärendet vilket senare 
fastställdes av miljödomstolen. Därmed har inte 
Trafikverket någon skyldighet att vidta åtgärder. 
 
MHN skriver vidare att även om gällande rikt-
värden inte överskrids så är nivåerna så pass höga 
att åtgärder skulle ha en positiv effekt ur hälso-
synpunkt. Detta gäller sannolikt även vid E4:ans 
passage vid Vaksala kyrka. MHN menar också att 
innan en kontakt tas med Trafikverket bör kom-
munen kontakta länsstyrelsen. Detta eftersom läns-
styrelsen har uttalat sig tveksam till bullervallar på 
grund av påverkan på landskapsbilden. 
 
(S)-ledamöterna har avgivit reservation mot 
beslutet. 
 
Föredragning 
Trafikbuller är ett allt mer uppmärksammat prob-
lem i svenska städer. För att minska olägenhet och 
hälsorisker till följd av buller bör myndigheter 
jobba aktivt och samordnat med olika åtgärder. 
Uppsala kommuns kommande bullerkartläggning 
med efterföljande åtgärdsprogram är en viktig del i 
detta arbete. 
 



 

GSN skriver att nämnden kan ta på sig ansvaret för 
att ta upp eventuella bullerdämpande åtgärder 
längs E4:an förbi Uppsala vid de återkommande 
möten man har med Trafikverket. I samband med 
dialogen med Trafikverket bör GSN även föra en 
dialog med andra berörda aktörer, framförallt läns-
styrelsen. Förutom bullerproblemen vid Årsta/-
Slavsta, bör även Vaksala kyrka tas upp. Något 
särskilt uppdrag från KF med anledning av motio-
nen är därför inte nödvändigt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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