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§ 147 Dnr 2019/00279  

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder 
på Ekolsundsbroarna med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige anser att förslaget ligger helt i linje vad Håbo kom-
mun anser, och kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kom-
mer nu att väcka detta ärende hos Trafikverket. Men då förslaget inte ligger 
inom ramen för vad kommunfullmäktige kan eller får besluta om, så beslu-
tar kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser buller-
dämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån sannolikt 
ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt skick. För-
slagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med Enköpings 
kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller bullerdämp-
ningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot många syn-
punkter och klagomål på den störande bullernivån.   

Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och ex-
ploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som är 
väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att dessa 
hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åt-
gärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare. 

Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit 
upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en 
buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan nation-
ellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller som 
kommunens invånare upplever. 

Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka 
detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun vi-
sade det sig att man inte hade kännedom om detta. 

Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har 
inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse medbor-
garförslaget besvarat.  

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen 
att istället föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt ovan.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-11-23 § 269 
KSAU 2020-11-09 § 199 
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Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

Beslutsgång 
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 
Uppdragslista 
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