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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 föra en dialog med Trafikverket om 
åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet. 
Resultatet av dialogen återrapporteras skriftligt till kommunstyrelsen. 

Yrkandet 
Delsjöområdet är ett av Göteborgs mest uppskattade friluftsområden och dess kvaliteter 
som naturmiljö och rekreativ funktion behöver genom aktivt arbete säkerställas och 
förbättras. 

I söder når Delsjöområdets naturreservat, riksintresset för friluftsliv och riksintresset för 
kulturmiljövård fram nära Riksväg 40. Vägtrafiken på Riksväg 40 ger höga bullernivåer 
inom de områden som pekats ut som naturreservat och riksintressen. Vid ogynnsamma 
meteorologiska förhållanden sträcker sig höga bullernivåer ännu längre in i området. 
Vägtrafikbullret är påtagligt och försämrar avsevärt upplevelsen av naturreservatet, 
friluftslivet och kulturmiljön. Dessutom riskerar de höga bullernivåerna att leda till att de 
rekreativa effekter som området är tänkt att erbjuda uteblir med negativa effekter för 
hälsa. 

Vi vill därför ge stadsledningskontoret i uppdrag att initiera en dialog med Trafikverket 
om åtgärder på och i anslutning till Riksväg 40 för att avsevärt minska bullerbelastningen 
i Delsjöområdet. Resultatet av dialogen återrapporteras skriftligt till kommunstyrelsen. 
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