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TRAFIKBULLER 2018

UR INNEHÅLLET 

• Aktuell juridisk rättspraxis – tips och råd om hur din kommun kan hantera juridiken och den nya 
förordningen

• Så tar du fram en förvaltningsövergripande bullerstrategi med konkreta åtgärdsprogram och 
handlingsplaner

• Så skapar du en hållbar stadsplanering som tar hänsyn till trafikbuller vid förtätning och nybyggnation
• Hur du kartlägger, mäter och beräknar trafikbuller i enlighet med den nya förordningen
• Effektiva åtgärder för hantering och reducering av buller i befintligt bullerutsatta stadsmiljöer  

– både på kort och lång sikt
• Trafikverket om deras riktlinjer och mål för buller och vibrationer, samt den senaste forskningen om 

vägbeläggningar och hastighetsbegränsningars påverkan på buller
• Senaste forskningen om bullers hälsopåverkan på människor och vilka åtgärder som finns tillgängliga
• Praktiskt tillsynsarbete och handläggning – kravställning mot alla inblandade aktörer
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Anmäl dig tidigt 
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TISDAG 30 JANUARI 2018

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner hälsar välkommen och inleder konferensen

09:10-11:40 JURIDISK FÖRDJUPNING

De senaste juridiska regelverken – tolkningar, rättsfall 
och praxis gällande trafikbuller
• Vad säger Plan- och Bygglagen (PBL) och miljöbalken gällande 

trafikbuller och hur ser kopplingen ut mellan dem?

• Regelsystemet om byggande och tillstånd – var beaktas buller?

• Att tillämpa befintligt regelverk i praktiken – vad gäller för 
trafikbuller i samband med: 
- detaljplan 
- byggande 
- utveckling och förtätning av staden 
- infrastruktur

• Aktuell rättspraxis från bland annat nya trafikbullerförordningen

• Tid för dina frågor!

Tomas Underskog
Advokat och delägare
Advokatfirman Åberg & Co.

Tomas arbetar med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han 
har över femton års erfarenhet inom området och en omfattande 
erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden. Under 
denna punkt kommer han att gå igenom miljöbalken och PBL samt 
förklara kopplingen mellan dessa två. Vidare kommer Tomas att 
berätta om bullerdirektivet och vad det innebär för er som jobbar 
med bullerfrågor. Han kommer även grundligt gå igenom praktiska 
tillämpningar av regelverken samt ge exempel på aktuell praxis.

Passet pausas kl 10:10 för 30 minuters förmiddagskaffe och 
nätverkande

11:45-12:35 EXPERTANFÖRANDE

Bullerkartläggning och kartläggning av tysta områden
• Vilka olika kartläggningstyper finns det och hur kan de 

användas?

• Vad bör din kommun tänka på inför en bullerkartläggning?

• Hur ska man arbeta för att kartlägga med så hög kvalitet som 
möjligt?

• Från och med 31 december 2018 kommer den nya 
beräkningsmetoden Cnossos-EU att bli obligatorisk – vad 
kommer detta att innebära för din kommun?

• Jämföra mätning och beräkning

• Bullerkarta för hela Stockholms Län

Andreas Novak
Tekn. Dr, Teknik- och utvecklingschef
WSP Sverige AB

Andreas Novak arbetar som Teknik- och utvecklingschef samt är 
akustikexpert med inriktning mot byggnadsakustik, samhällsbuller 
och vibrationer i mark och byggnader. Han har 28 års erfarenhet av 
arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, 
beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla 

typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, 
skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från 
förstudier, program-, system-, bygg- till förvaltningsskedet. Utöver 
detta undervisar Andreas även på KTH och MDH.

12:35-13:35 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:35-14:25 EXPERTANFÖRANDE

Stadsplanering och ljuddesign för reducerat 
trafikbuller kopplat till stadsbyggande och förtätning 
av staden
• Stadsplanering ur ett bullerperspektiv – ett helhetsgrepp

• Samhällsplanering i bullerutsatta områden – nya förutsättningar 
och arbetssätt

• Lågfrekvent buller – en problematik utan egentlig lösning?

• Hur ska vi upprätthålla en hållbar stadsutveckling i urbana 
områden där en viss nivå av buller alltid kommer att finnas?

Krister Larsson  
Tekn. Dr. inom akustik och Senior forskare  
RISE Research Institutes of Sweden

Hur ska vi planera och bygga städer med positiva ljudmiljöer? 
På RISE Research Institutes of Sweden pågår forskning ur ett 
helhetsperspektiv på bullerfrågan och ett stort fokus läggs på just 
positiva ljudlandskap. Krister tog sin doktorsexamen inom akustik 
2002 och har lång erfarenhet av forskning inom buller. Under 
anförandet berättar han om hur man kan arbeta med stadsplanering 
och förtätning av staden ur bullersynpunkt.

14:25-14:55 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:55-15:45 PRAKTIKFALL

Hållbar stadsutveckling ur trafikbullersynpunkt – så 
planerar och bygger vi positiva ljudmiljöer
• Ökande befolkning och urbanisering utan att göra avkall på 

riktvärden – hur?

• Den ständiga målkonflikten mellan bullerrelaterad ohälsa och 
förtätning och nybebyggelse

• Så arbetar Göteborgs Stad med att skapa goda ljudmiljöer

Martin Knape
Miljöplanerare Stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs Stad

En av de största utmaningarna idag ur bullersynpunkt är hur man 
ska planera och bygga i en stad med ökande befolkning utan att 
exponera de boende för allt för mycket buller. Ett av Göteborgs 
miljömål är att invånarna ska ha tillgång till goda ljudmiljöer både 
inne och ute och att det ska bli tystare utanför bostäder, skolor och 
i stadens parker. Under anförandet berättar Martin om hur man 
arbetar för att uppnå detta med utgångspunkt i stadsplaneringen.

15:50-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Trafikverkets arbete med att minska och hantera 
trafikbuller  
• Våra mål och riktlinjer för buller och vibrationer 

• Hur arbetar vi för att minska buller direkt vid källan på kort och 
lång sikt?

• Den senaste forskningen och konkreta exempel på hur olika 
beläggningar och hastigheter påverkar buller på våra vägar
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• EU planerar att skärpa bullerkraven på befintliga godsvagnar. 
Kan vi därmed förvänta oss tystare godståg i Sverige? 

• Våra skyddsåtgärder för att hantera buller längs våra vägar och 
järnvägar – hur vi prioriterar och riktar våra insatser

Karin Blidberg
Nationell samordnare buller och vibrationer
Trafikverket

Under detta pass kommer Karin att berätta om Trafikverkets mål 
och riktlinjer för att minska buller kring statliga vägar och järnvägar. 
Du kommer bland annat att få ta del av deras åtgärder samt hur 
de prioriterar och riktar sina insatser. Utöver det kommer Karin att 
berätta om den senaste utvecklingen vad gäller effektiva åtgärder 
för att minska trafikbuller och de målkonflikter som måste hanteras i 
samband med detta.

 16:50 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS

ONSDAG 31 JANUARI 2018

08:30-09:00 KAFFE OCH SMÖRGÅS

09:00-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Senaste forskningen kring trafikbullers påverkan på 
människans hälsa
• Vilka hälsoeffekter har buller på hälsan – vad säger forskningen?

• Vad vet vi om buller idag som vi inte visste för 10 år sedan och 
hur bör det påverka vår planering och åtgärder?

• Vad innebär Regeringens nya riktvärden för folkhälsan?

• Vilka åtgärder finns och hur tillämpas de på bästa sätt?

• Uppdatering om WHO:s hälsobaserade riktvärden för buller

• Resultat och slutsatser från Folkhälsomyndighetens 
Miljöhälsorapport 2017

Charlotta Eriksson
Med. Dr och Epidemiolog
Centrum för arbets- och miljömedicin Stockholms  
läns landsting och Institutet för Miljömedicin, 
Karolinska Institutet

Under detta pass kommer Charlotta att redogöra för vilka effekter 
buller har på oss människor samt vad de senaste rönen inom 
forskningen säger. Hon kommer även att belysa hur de nya 
riktvärdena kan komma att påverka hälsan samt vilka åtgärder som 
är mest effektiva för friskare invånare i din kommun.

10:00-10:30 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:30-11:20 EXPERTANFÖRANDE

Att framgångsrikt arbeta med bullerutredningar i 
detaljplaner
• Hur kan riktvärdena tillämpas vid planering? 

• Hur kan vi skapa attraktiva boendemiljöer i bullerutsatta 
områden?

• Detta bör du som beställare tänka på!

• Exempel från faktiska projekt

Lisa Johansson
Tekn. Lic., Akustikkonsult
Johansson Akustik AB
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Lisa Johansson har över 15 års erfarenhet inom akustik med 
specialistkompetens inom omgivningsbuller. Hon har arbetat med 
ett stort antal infrastrukturprojekt, detaljplaner och prövningar av 
miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet åt både offentliga 
och privata kunder. Utöver bullerutredningar i olika skeden håller 
Lisa ofta kurser och föredrag om buller för kommuner och privata 
företag. Hon har även undervisat vid KTH.

11:25-12:15 PRAKTIKFALL

Långsiktigt åtgärdsprogram för trafikbuller – så 
lyckas du med planeringen
• Hur börjar man och vad ska fokus ligga på i din kommun?

• Kartläggning och uppföljning av trafikbuller – hur?

• Samverkan mellan de olika förvaltningarna

• Så har vi arbetat – misstag och goda exempel från framtagandet 
av långsiktig åtgärdsplan mellan 2018 - 2023

Ann Wikström
Miljöcontroller
Sollentuna kommun

Hur ser bullersituationen ut i din kommun idag och hur kommer 
den att se ut om fem år? Det är en fråga som är viktig att ställa 
sig när man arbetar med planering och åtgärder för att skapa 
goda ljudmiljöer i kommunen. Under talarpasset berättar Ann om 
Sollentunas arbete med att ta fram ett utförligt åtgärdsprogram för 
trafikbuller som spänner mellan 2018 och 2023.

12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:15-14:05 PRAKTIKFALL

Att ta fram ett förvaltningsövergripande åtgärds-
program med handlingsplaner för att reducera 
trafikbuller – så arbetar Stockholms stad
• Så tolkar och hanterar vi i Stockholms stad de nya regelverken

• Hur tar du fram ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram 
med handlingsplaner samt förankrar den i organisationen?

• Miljöövervakning som underlag för att prioritera och sätta in 
relevanta åtgärder där det behövs mest

• Handlingsplan med vägledning inom trafikbuller från stadens 
tekniska förvaltningar till stadens tjänstemän – så ökar vi 
kunskapen om trafikbuller

• Vad är på gång i Stockholm på bullerfronten?

Gunnar Söderholm 
Förvaltningsdirektör 
Stockholms stad 

Gunnar Söderholm har i grunden en juristexamen och har 
sedan 2006 varit chef för miljöförvaltningen i Stockholms 
stad. Efter tingsmeriteringen var han jurist på Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet för att sedan börja arbeta 
i stadshuset i Stockholm som borgarrådssekreterare på 
fastighetsroteln. Därefter blev han chef för överförmyndarnämnden 
i Stockholms stad och tog sedan en position som chef och VD för 
Bostadsförmedlingen i Stockholm. Mellan 2002 och 2006 var han 
biträdande stadsdirektör för Stockholms stad med ansvar bl a för 
trängselskatter, bostadsbyggande och ICT-utveckling.
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14:05-14:35 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:35-15:25 EXPERTANFÖRANDE

Praktiska bulleråtgärder – vad fungerar bäst och 
varför?
• Vad ska prioriteras och hur ska du använda dina resurser för att 

reducera störning av trafikbuller i kommunen?

• Bullermätningar, bullerberäkningar och åtgärdsförslag – fallgropar 
och råd för att arbeta effektivt i processerna

• Förslag till bullerreducerande åtgärder utifrån kartläggning

• Bullerskärmar efter behov: dimensionering och placering

Lovisa Indebetou
Trafikplanerare
Trivector

Många områden är idag mycket utsatta för höga nivåer av 
trafikbuller. Det kan ha tillkommit nya vägar eller så kan trafiken 
på de tidigare befintliga vägarna ha ökat markant. Hur ska då 
kommuner komma till rätta med de här problemen? Det finns en 
rad olika åtgärder att sätta in och under talarpasset berättar Lovisa, 
som har över 23 års erfarenhet av trafikplanering, om vilka metoder 
som passar bäst och varför.

15:30-16:20 PRAKTIKFALL

Praktiskt tillsynsarbete och handläggning – att ställa 
rätt krav till rätt aktörer
• Riktvärden att förhålla sig till – vilka konsekvenser har de i 

tillsynsarbetet?

• Malmös arbete med kravställning till alla aktörer som är 
inblandade i bullerfrågor

• Väl fungerande rutiner för klagomål på trafikbuller

• Buller i en tät stad – hur tacklar vi det?

Erica Krook
Miljöinspektör
Malmö stad

Som inspektör kan bullerfrågor ofta vara krångliga och ärendena 
ofta ta lång tid, med otydligheter kring vem som bär ansvaret för 
vad. Vilka krav ska ställas och hur ska riktvärden tolkas från fall till 
fall? I Malmö arbetar man med tydliga riktlinjer och väl utarbetade 
rutiner för hur bullerärenden ska skötas och under talarpasset 
berättar Erica om deras arbete.

16:20-16:30 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att 
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din 
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, 
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och 
stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och 
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

 

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och  
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter  
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Sagt om Ability Partners konferenser

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som 
jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög 
kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler 
och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som 
talarna höll”



Goda skäl att delta på konferensen

• Möjlighet att uppdatera dig kring den senaste juridiken och aktuell praxis samt hur du på bästa 
sätt tillämpar miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) i praktiken

• Lär dig mer om hur du skapar en hållbar stadsplanering som tar hänsyn till trafikbuller redan i 
planeringsstadiet vid nybyggnation och förtätning av staden

• Få ökade kunskaper av hur experterna kartlägger, mäter och beräknar trafikbuller med nya 
regelverket i åtanke

• Ta del av hur du kan arbeta med effektiva åtgärder gällande hantering och reducering av buller i 
befintliga bullerutsatta stadsmiljöer

• Lyssna till konkreta exempel på hur du som kommun kan hantera, tolka och arbeta efter den nya 
förordningen

• Lär dig mer om hur du skapar en förvaltningsövergripande bullerstrategi med åtgärdsprogram 
samt handlingsplaner

• Ta del av Trafikverkets riktlinjer och mål för buller och vibrationer, samt den senaste forskningen 
om vägbeläggningar och hastighetsbegränsningars påverkan på buller

• Få konkreta råd om praktiskt tillsynsarbete och handläggning av bullerärenden

• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!
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Konferenskod: OFF1463

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

TRAFIKBULLER 2018

Tid 
Konferens 
30-31 januari 2018 

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm  
Tel: 08-517 343 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 30-31 januari 2018 

Förnamn Efternamn E-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 27 oktober Boka senast 15 december Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.990 kr 7.990 kr 8.990 kr2.000 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.


