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Diariet

PM 3 – till begäran om komplettering 2019-01-18
ansökan nybyggnad av bullerskydd, Alingsås Dnr
2016-0732
Angående föreläggande om komplettering.
Ihop med detta PM bifogas Samhällsbyggnadskontorets begäran om komplettering
såsom digitala handlingar. Materialprover har överlämnats fysiskt på
Samhällsbyggnadskontoret.
Trafikverket vill även med rubricerat PM lämna förtydligande och besked på frågor
uppkomna på möte med Samhällsbyggnadskontoret 2019-01-24.
Samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat att skärmen är inritad utanför och på
fastighetsgränser på några sträckor, Trafikverket har efter samråd med
exploateringsingenjör på möte 2019-01-29 kommit överens om att upprätta avtalsservitut
för berörda ytor trots det marginella inkräktandet.
Ovan är noterat i protokollet under punkt Blad 26 samt 33.
Förtydligande angående slutgiltiga NCS-koder:
Trafikverket har ingen möjlighet att styra val av materialleverantör i upphandlingen av
bullerskyddsskärmsentreprenaden. Då det är infärgad träkomposit, påverkar materialet
kulören och det är därför mycket viktigt att ha dessa materialprover för att få fram rätt
NCS-kod.
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För att på bästa sätt hantera detta dilemma föreslår Trafikverket att få återkomma med
slutgiltig grågrön NCS-kod när materialproverna är godkända av Arkitekt, Trafikverket
och Samhällsbyggnadskontoret. Trafikverket kommer kalla stadsbyggnadskontoret till ett
möte för godkännande av slutlig kulör efter det att leverantör för träkomposit blivit
upphandlad och levererat materialprover som godkänts av arkitekt.
Trafikverket har idag svårt att ange ett exakt tidpunkt för när upphandlingen är klar och
när framtida träkompositleverantör kan få fram materialprover. Gissningsvis kan
entreprenör tilldelas i slutet av augusti eller i början/ mitten av september 2019.
Kompletterande uppgifter beräknas således kunna komma in till Samhällsbyggnadskontoret i början av hösten 2019. Så fort Trafikverket vet närmare när materialprover kan
levereras meddelas Samhällsbyggnadskontoret.
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