
Motorvägen E4/E20 – bullerutredning 

Senast 1:a februari ska utvalda villaägare i vårt område ha fått brev från Trafikverket om inventering 

av trafikbuller inför ombyggnationen av motorvägen E4/E20 från två- till tre filer över motorvägsbron 

(projekt E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning).  

Det är viktigt att de villaägare som får brevet deltar i utredningen. För det är nu, i samband med 

ombyggnadsarbetet, vi har en chans att få Trafikverket att genomföra större åtgärder för att minska 

bullret. Annars kommer det bli mycket svårare och sämre efter ombyggnaden. 
 

Bullerutredningen kommer utföras av underleverantören Ramboll under v.5 (1-5/2). De som 

inventerar kommer att bära gula västar/kläder som det står Ramboll på samt bära ID kort synligt. De 

kommer även att ha munskydd.  

För att kunna genomföra inventeringen behöver de gå in på din tomt och ta reda på var befintliga 

uteplatser finns och hur de är utformade. De kommer bedöma hur pass väl befintliga fasader dämpar 

trafikbuller, genom att samla in information om typ av fasad, fönster och friskluftsventiler. Mer 

information står i brevet som du får om du är utvald att delta. 

Du kan tacka nej till inventeringen men det innebär enligt projektledaren Lars Sandberg att du 

förverkat din rätt till eventuella fastighetsnära bullerskyddsåtgärder! 

 

Den senaste bullermätningen som Trafikverket gjorde är från 2012 (se bild nedan från 

Samrådsunderlag, Vägplan 2020-09-17, Projektnummer: 165358). Den visar att stora delar av vårt 

område låg över bullergränsen på 55 dBA som är riktvärdet vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur. 

Sedan dess har biltrafiken bara ökat, och kommer öka ännu mer efter ombyggnaden. 

 

 

Sommar/höst 2021 kommer nytt samråd ske (vägplan med miljökonsekvenser). Då ska 

Trafikverket presentera sin bulleranalys och ge förslag på åtgärder. Normalt sett brukar de ha ett 

fysiskt möte, men den här gången kanske det måste ske "digitalt". Vi återkommer med mer info när 

vi vet! 

I höstas genomförde Trafikverket ett samråd, men information om att det skulle ske var i stort sett 

obefintligt, trots att det är vid samråden som alla berörda ska ha en chans att yttra sig. Styrelsen 

lämnade in ett yttrande med de synpunkter som vi fått från medlemmar och har nu inlett en dialog 

med Trafikverket om hur information och åtgärder mot buller kan förbättras. 


