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Beslut avseende mottagande av massor från Trafikverket för anläggande 

av ett bullerskydd på marken utmed E6:an mellan Vinstorpsvägen och 

Svanetorpsvägen 

Ärende 27 

Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på förslaget att ta emot massor från Trafikverkets järnvägsprojekt. 

Sverigedemokraterna är för att ett bullerskydd ska anläggas för att reducera bullret för våra medborgare 

som bor utmed E6:an. Bullervallens placering är en avgörande faktor när det gäller ljudreduceringen. För 

att uppnå bästa resultat ska en bullervall placeras antingen nära ljudkällan eller nära det man vill skydda. I 

ärendet är förslaget att anlägga bullervallen mittemellan ljudkällan och de boende, vilket endast skulle ge 

en ljudreducering på ca 5 decibel. Detta är inte optimalt, varför vi Sverigedemokrater ställer oss emot 

förslaget. 

I en pågående teknisk utredning som förväntas vara klar i februari 2021 beräknar Trafikverket, som har 

ansvaret i frågan, att man tidigast kan påbörja anläggningen av ett bullerskydd 2025. Om kommunen 

enligt förslaget anlägger en bullervall innan dess tar man över Trafikverkets ansvar, vilket troligtvis 

kommer att innebära att Trafikverket inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder längs den sträcka av 

E6:an där bullervallen är anlagd. 

Genom att anlägga vallen på föreslagen plats försvåras också framtida exploatering av markområdet. 

Skulle kommunen välja att forsla bort vallen i framtiden uppskattas kostnaden i dagsläget till 30 miljoner 

kronor. Vallen upptar 4 hektar mark, vilket ger en förlust som skall räknas samman med 
exploateringsförlusten. Utöver detta tillkommer kostnader för kommunen avseende drift och underhåll av 

bullervallen. 

Sverigedemokraterna anser att kommunen istället borde göra påtryckningar på Trafikverket som har 

ansvaret för att åtgärda problemet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt PBL, då orsaken till det 

ökade bullret är ökad trafik på E6:an. 

Då Sverigedemokraternas yrkande att avslå förslaget om att ta emot massorna inte vann gehör, reserverar 

vi oss emot beslutet. 

För Sverigedemokraterna Lomma, 

Jimmy Ringström (SD) 

Oscar Sedira (SD) 
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