
Yttrande angående yrkande från D, M, L, C an-
gående uppdrag att föra dialog med Trafikverket 
om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från  
Riksväg 40 i Delsjöområdet 
 
Yrkandet tar upp en viktig fråga angående buller från trafik i närhet av bostäder och na-
turområden. Frågan är dock för viktig för att hanteras i enskilda områden för sig. Det bör 
tas ett helhetsgrepp eftersom frågan är viktig både för de som idag lever och vistas i om-
råden som utsätts för buller, men även för framtida planering av ny byggnation. Frågan 
om buller tas upp både i förslaget till ny elektrifieringsplan och i trafikkontorets förslag 
till nya riktlinjes får hastighetsbegränsningar i Göteborg. Frågan problematiseras även i 
översiktsplanen. Staden bör ha dialog med Trafikverket om buller från trafiklederna, men 
det bör göras av berörda facknämnder och deras kompetens. Av dessa anledningar så av-
slår vi förslaget.
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Yttrande angående yrkande från D angående 
uppdrag att föra dialog med Trafikverket om 
åtgärder för att minska vägtrafikbullret från 
Riksväg 40 i Delsjöområdet 

Yttrandet 
Yrkandet från Demokraterna tar upp en viktig fråga angående buller från trafik i närhet av 
bostäder och naturområden. Frågan är dock för viktig för att hanteras i enskilda områden 
för sig. Det bör tas ett helhetsgrepp eftersom frågan är viktig både för de som idag lever 
och vistas i områden som utsätts för buller, men även för framtida planering av ny 
byggnation.  

Frågan om buller tas upp både i förslaget till ny elektrifieringsplan och i trafikkontorets 
förslag till nya riktlinjes får hastighetsbegränsningar i Göteborg. Frågan problematiseras 
även i översiktsplanen. Staden bör ha dialog med Trafikverket om buller från 
trafiklederna, men det bör göras av berörda facknämnder och deras kompetens. Av dessa 
anledningar så avslår vi förslaget från Demokraterna.  
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Yttrande angående Yrkande från D angående 
uppdrag att föra dialog med Trafikverket om 
åtgärder för att minska vägtrafikbullret från 
Riksväg 40 i Delsjöområdet. 
 

Det finns omfattande problem med buller i Göteborg. I ärendet om stadens 
elektrifieringsplan 2022–2030 som också behandlas vid dagens sammanträde framgår 
bland annat att problematiken i bostadsområden är omfattande, där runt 53 000 
göteborgare bor i områden där riktvärdet för trafikbuller överskrids. Frågan om åtgärder 
mot buller behöver därför arbetas med bredare och inte begränsas till att minska 
vägtrafikbullret vid en viss geografisk punkt i staden. Därför avslår vi yrkandet från 
Demokraterna.  
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet) 
2022-08-10 

Yrkande angående D-yrkande om uppdrag att föra 
dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska 
vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att kartlägga bullersituationen i 
stadens naturområden och återkomma med förslag på åtgärder för att minska 
bullerstörning.  

2. Avslå yrkandet från Demokraterna 

Yrkande 
Delsjöområdet är ett av våra mest besökta och uppskattade naturområden, där delar 
av området är utsatt för buller. I och med beslut om anläggning av nya skjutbanor i 
anslutning till naturområdet ökar risken för bullerstörning, ett beslut som stöddes av 
så väl Demokraterna som Alliansen och Socialdemokraterna i kommunstyrelsen.  

I och med att staden växer ser vi också en ökad risk för bullerstörning i flera av 
stadens naturområden och vi vet att buller påverkar hälsan negativt. Naturen är för 
många en betydelsefull plats för återhämtning och för olika former av friluftsliv. 
Därför vill vi att staden kartlägger bullersituationen i stadens samtliga naturområden 
för att kunna genomföra effektiva åtgärder där de behövs som bäst. 
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Yrkande angående uppdrag att föra dialog 
med Trafikverket om åtgärder för att minska 
vägtrafikbullret från Riksväg 40 i 
Delsjöområdet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med trafikkontoret och 
miljöförvaltningen, tillse att det finns ett systematiskt arbetssätt för 
påverkansarbete mot Trafikverket för att få Trafikverket att göra fler 
investeringar i åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna för 
göteborgarna av trafikbuller och luftföroreningar från statlig trafikinfrastruktur. 

Yrkandet 
Den som är väghållare eller infrastrukturhållare av järnväg är enligt gällande lagar och 
regler ansvarig för att tillse att trafiken inte medför negativa hälsokonsekvenser och 
försämrad livskvalitet för människor, exempelvis på grund av trafikbuller och 
luftföroreningar. Trafikbuller och luftföroreningar påverkar även fastighetsvärden 
negativt och kan omöjliggöra önskvärd stadsutveckling. Trafikverket är väghållare av det 
statligt ägda vägnätet och infrastrukturhållare av det statligt ägda järnvägsnätet. Exempel 
på statlig trafikinfrastruktur är Söderleden och Västerleden, Kungsbackaleden och 
Lundbyleden som påverkar negativt över stora områden i Göteborg. Ett annat exempel är 
vägtrafiken på Riksväg 40 som ger negativ påverkan på Delsjöområdets naturreservat och 
riksintresset för friluftsliv. Godsspåret i Olskroken och Hamnbanan vid Kvillestaden är 
ytterligare exempel på statlig trafikinfrastruktur som påverkar göteborgare negativt. 

Enligt Miljömedicinska Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset dör cirka 300 
göteborgare årligen en förtida död på grund av luftföroreningar. Miljöförvaltningens 
kartläggning ger att 53 000 göteborgare bor i bostäder som är utsatta för högre ljudnivåer 
från trafik än de som anges i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Miljöförvaltningen har uppskattat att de samhällsekonomiska konsekvenserna 
trafikbullret i Göteborg till 1,5 miljard kronor varje år (bland annat genom fler 
sjukhusvistelser och förlorad arbetstid). Utöver göteborgarnas hälsorisker innebär de höga 
nivåerna buller och luftföroreningar stora svårigheter för staden att bygga bostäder och 
social infrastruktur, i synnerhet förskolor, i närheten av de statliga lederna. 

Redan idag genomförs en rad åtgärder för att minska buller inom ramen för Göteborgs 
stads Åtgärdsprogram mot buller. Luftkvalitetsarbetet som berör samverkan mellan 
kommun, region och stat samordnas det av Länsstyrelsen inom ramen för 
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Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Vår bedömning är dock att 
Trafikverkets arbete för att minska buller och luftföroreningar varit långt ifrån tillräcklig. 
Göteborgs Stad behöver därför utveckla ett systematiskt påverkansarbete för att få 
Trafikverket att ta ett större ekonomiskt ansvar för att minska de negativa konsekvenserna 
på hälsa och livskvalitet, fastighetsvärden och stadsutvecklingsmöjligheter. Exempelvis 
genom utökade åtgärder med ljuddämpande vägbeläggningar och järnvägsspår, ökad 
hastighetsefterlevnad samt skärmning av buller där många är särskilt utsatta. Stadens 
påverkansarbete ska ske systematiskt och bör riktas mot de områden i staden där behoven 
bedöms vara störst. Det är viktigt att det arbetet sker inom ramen eller samordnat med 
stadens övriga arbete i frågan, exempelvis Åtgärdsprogrammet för buller och 
Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Det implementerade arbetssättet 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Behövs justeringar i program ska 
stadsledningskontoret föreslå det. 
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