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TRAFIKVERKET

Arendenummer: TRV 2019/106371

AVTAL upprättat mellan Trafikverket (organisationsnummer 202100-6297) och ägare till nedanstående fastighet
angående bullerskyddande åtgärder som utfbrs och bekostas av Trafikverket.

Birgit Elisabet Vikström
DEGERBACKENS BY 47
96195 BODEN

BODEN DEGERBÄCKEN 1:25
Vi har som ägare till ovanstående fastighet blivit erbjudna bullerskyddsåtgärder som utffirs och bekostas av
Trafikverket. Åtgärder erbjuds enligt bilaga “Atgärdsbeskrivning”.
Vi väljer följande alternativ:
fl Vi vill inte ha våra fönster åtgärdade eller utbytta.
fl Vi vill ha våra fönster åtgärdade i enlighet med åtgärdsförslaget för vår fastighet.
Trafikverkets entreprenör kontaktar oss för att avtala tid ffir utförande av följande arbeten:
•
•
•
•

Presentationlvisning av föreslagna åtgärder
Måttagning (inför beställning)
UtRrande av åtgärderna
Besiktning (för att säkerställa att allt är korrekt utfört).

Vi förbinder oss att vid avtalad tidpunkt lämna Trafikverkets entreprenör tillträde till de rum i vår fastighet
som behövs för att kunna utföra arbetena. Vi förbinder oss också att plocka undan saker och gardiner från
fönstren samt att flytta bort de möbler som finns framför de fönster som ska åtgärdas. Efter åtgärden rengör
entreprenören de ytor som berörts av arbetena och putsning av fönster sker.
Om den föreslagna åtgärden är fönsterbyte är det i de allra flesta fall nödvändigt med inåtgående kopplade
fönster pga. ljudreduktionskraven. Vi har genom denna överenskommelse tagit del av informationen att det
vid fönsterbyte blir byte till inåtgående fönster med f’ra sidor att putsa. Detsamma gäller i normalfallet även
eventuell fönsterdörr.
När åtgärderna är slutförda och godkända vid slutbesiktningen övertar vi de nya eller åtgärdade fönstren,
med tillhörande garantier, utan kostnad.
Vi förbinder oss att svara för framtida underhåll och förnyelse av de utförda åtgärderna på ett sådant sätt att
de bibehåller sin ljuddämpande förmåga.
Vi förbinder oss att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten informera de nya ägarna om förhållanden i
denna överenskommelse.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit ett vardera.
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Degerbäcken 1:25

Projektnamn

Löpnr
Norrbotten

Fastighetsadress
91

Signatur

2019-05-10

KV/SL

Väderstreck bullerkälla
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Grönmarkerad byggdel
behöver jfl åtgärdas
....

Skjutdörr

Akustikforurn AB
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg

.

Dörr

0
Väggventil

Fönster

Fönster(spaltventil)

Takfönster

Rödmarkerad byggdel
behöver åtgärdas
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Datum

Degerbäcken 1:25
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Fasad mot bullerkälla

Fastighetsadress
91

Degerbäckens by 47
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Signatur
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LAFmax IdBi
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Fasad mot höger

:‘

Fasad mot vänster

Fasad mot baksida

oteringar:

Gammal butikslokal på bottenvåningen.
Del av våningen har hyrts ut som bostad emellanåt, varav den del inventerats.

Grönmarkerad byggdel
behöver jffl åtgärdas

Rödmarkerad byggdel
behöver åtgärdas

Akustikforum AB
Första Lnggatan 19
413 27 Göteborg

