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Tomas Underskog 
Advokat och delägare 
Advokatfirman Åberg & Co  

Malin Rizell 
Avdelningschef, översiktsplanering 
Helsingborgs stad

 
Christer Nilsson 
Enviromental Officer 
Helsingborgs Hamn AB 

Michael Eriksson 
Avdelningschef gata, park  
och natur 
Uppsala kommun

Jenny Ångman 
Miljöstrateg 
Järfälla kommun 

Peter Malm 
Avdelningschef Akustik 
Tyréns AB 

Martin Knape 
Miljöutredare 
Göteborgs stad

Henrik Nystedt 
Miljöutredare 
Göteborgs stad 

Gunnar Cerwén 
Landskapsarkitekt 
Sveriges lantbruksuniversitet 

Jarmo Riihinen 
Trafikingenjör 
Örebro kommun 
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Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Vad innebär de nya riktlinjerna och  
hur kan du hantera buller i praktiken?

TRAFIK- OCH  
INDUSTRIBULLER 2015
NATIONELL BULLERKONFERENS 14-15 OKTOBER 2015 • STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

 Allt du behöver veta om de nya riktlinjerna för trafik- och  
industribuller

 Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på 
bästa sätt tillämpar miljöbalken samt Plan- och bygglagen  
(PBL) i praktiken

 Så arbetar du framgångsrikt med samhällsbuller redan i  
stadsplaneringen – riktvärden och undantag vid nybyggnation 
och förtätning av staden 

 Att kartlägga, mäta och beräkna trafik- och industribuller  
– vilka standarder som gäller samt hur du redovisar resultatet

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

 Hur du kan arbeta strukturerat med trafik- och industribuller och 
prioritera insatser där behoven är som störst 

 Effektiva åtgärder för hantering och reducering av buller i  
befintliga och bullerutsatta miljöer samt samverkan mellan  
kommun och verksamhetsutövare



ONSDAG 14 OKTOBER

09:00 Registrering och morgonkaffe

09:30 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator

Lisa Johansson
Tekn. Lic. och Akustikkonsult
Nitas

Lisa är civilingenjör med inriktning väg- och vatten och teknisk 
licentiat inom akustik. Hon har arbetat med akustik sedan år 2000 
som forskare och konsult. Lisas projekt återfinns i samtliga skeden 
av samhällsbyggnadsprocessen, från mycket tidiga utredningar 
inom översiktsplaner, detaljplaner och förstudier till utredningar och 
åtgärder i befintlig miljö och projektering

EXPERTANDFÖRANDE 
09:40 De senaste juridiska regelverken – tolkningar, 
rättsfall och praxis gällande samhällsbuller 
• Vad säger miljöbalken om trafik- och industribuller?

• Vad är det som gäller enligt plan- och bygglagen?

• Så är kopplingen mellan miljöbalken och PBL idag, specifikt kring 
samhällsbuller

• Vad är innebörden av nya bullerförordningen (förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggande)?

• Att tillämpa befintligt regelverk i praktiken - vad gäller för trafik- 
och industribuller i samband med:

 - detaljplan

 - byggande

 - bostadsbyggande och förtätning av staden

 - infrastruktur

• Exempel från rättsfall och aktuell praxis

Tomas Underskog
Advokat och delägare
Advokatfirman Åberg & Co 
 

Tomas arbetar med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han 
har 17 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 
nya bullerförordningen och vad den innebär för er som jobbar med 
bullerfrågor. Han kommer även grundligt gå igenom praktiska till-
lämpningar av regelverken samt ge exempel på aktuella praxis. 

10:30 Förmiddagsfika och nätverkande 

EXPERTANFÖRANDE
11:00 De nya riktlinjerna för trafikbuller och externt 
industribuller – allt du behöver veta
• Vad är innebörden av de nya vägledningarna och vilka nya krav 

ställs?

• Vad du behöver beakta vad gäller trafik – och industribuller i 
samband med nybyggnation:

 - lokalisering

 - utformning

 - placering

• Vad innebär de nya kraven på redovisning av bullervärden vid 
planläggning och bygglovsprövning?

• Bullervillkor – vad gäller?

Tomas Underskog
Advokat och delägare
Advokatfirman Åberg & Co 

DISKUSSION 
11:50 Vad innebär de nya riktlinjerna rent praktiskt? 

12:00 Lunch

PRAKTIKFALL
13:00 Effektiv och framgångsrik samverkan mellan 
kommun och verksamhetsutövare – Helsingborgs 
hamn AB och Helsingborgs stad
• Hur kan vi arbeta tillsammans kring stadens buller?

• Vad är fördelarna och utmaningarna med samarbete kring  
detaljplanläggning och tillståndsprövning?

• Vad menar vi med samexistens?

Malin Rizell 
Avdelningschef, översiktsplanering
Helsingborgs stad

Christer Nilsson
Environmental Officer
Helsingborgs Hamn AB

Under detta anförande kommer du få lyssna till hur en kommun och 
en verksamhetsutövare samverkar för god ljudmiljö. Malin har tidigare 
varit projektledare för översiktsplanearbeten och delprojekt inom H+ 
projektet. Hon har även varit projektledare för samarbetsprojektet 
Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvali-
tet. Ett samarbete mellan fyra kommuner med fokus på industribuller 
och stadsutvecklingsprojekt. Christer har gedigen erfarenhet och kun-
skap inom varierande områden och leder och utvecklar Helsingborgs 
Hamns AB (HHAB) miljöstrategiska arbete. 
 
PRAKTIKFALL 
14:00 Soundscape design – så designar du för  
upplevelse av ljud och inte bara buller
• Så får du in ett helhetstänk kring ljud i stadsplaneringen

• Hur vi upplever ljus och buller samt vilken möjlighet det medför 
för utformningen av utomhusmiljön

• Många praktiska exempel från genomförda projekt

Gunnar Cerwén
Landskapsarkitekt
Sveriges lantbruksuniversitet

Gunnar är landskapsarkitekt och doktorand vid Institutionen för 
landskapsarkitektur, planering och förvaltning. I sin avhandling 
undersöker han kopplingen mellan ljud- och landskapsarkitektur, 
vilket innefattar frågor kopplade till både upplevelse och utform-
ning av ljudlandskap i olika sammanhang. Han kommer under detta 
anförande bland annat att prata om hur vi upplever ljud och hur du 
kan få in ett helhetstänk kring ljud i stadsplaneringen. 
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14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:20 Effektiva åtgärder för reduktion av buller i  
befintliga bullerutsatta miljöer och vid bostadsbyggnation
• Så arbetar vi med bidrag för fönsteråtgärder och detta är våra 

erfarenheter så här långt

• Bullervallar utmed järnväg och vägar samt samverkan med  
fastighetsägare kring åtgärder – så långt har vi kommit idag

• Hur vi tänker kring bulleråtgärder vid skolor och förskolor och  
hur vi ska gå vidare

• Dessa bulleråtgärder prioriterar vi i Örebro kommun den  
närmaste tiden och skälen bakom

• Hur de nya riktvärdena för buller påverkar bostadsplaneringen 
samt vårt samarbete med forskarna på Arbets- och miljö- 
medicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro

Jarmo Riihinen
Trafikingenjör
Örebro kommun

 
Jarmo har arbetat som trafikingenjör i över 6 år på Örebro kommun. 
Han kommer under detta anförande bland annat att berätta om 
deras pågående och framtida arbete med reducering av buller. 

16:10 Konferensens första dag sammanfattas 

16:20 Konferensen första dag avslutas

Välkommen till mingel!
Passa på att träffa och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!

TORSDAG 15 OKTOBER 

08:30 Samling och morgonkaffe

PRAKTIKFALL
09:00 Så arbetar du strukturerat, långsiktigt och mål-
inriktat för att minska buller vid nybyggnation och i 
befintliga och bullerutsatta miljöer 
• Hur vi tagit fram ett nuläge för buller samt konkreta mål för att 

minska trafikbuller

• Våra åtgärder och hur vi arbetar för att hantera redan bullerut-
satta områden och minska antalet människor som utsätts för 
omgivningsbuller över riktvärdena

• Så följer vi upp våra mål och tar fram årliga handlingsplaner för 
det kommunala vägnätet och de fastigheter som berörs och för 
att sätta in relevanta åtgärder där de behövs mest

• Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva för oss? 

Michael Eriksson
Avdelningschef gata, park och natur
Uppsala kommun
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Michael kommer närmast från en tjänst som enhetschef för sam-
hällsbyggnad på konsultföretaget Ramböll och var innan dess gatu- 
och parkchef i Sigtuna kommun och har sedan januari arbetat på 
Uppsala kommun. Under detta anförande kommer han att berätta 
om hur de arbetar med att reducera buller både vid nybyggnation 
och vid redan bullerutsatta områden. 

PRAKTIKFALL 
10:10 Förbättrad ljudmiljö och minskat externt  
industribuller genom smarta och effektiva åtgärder  
– ta del av erfarenheter från LKAB 
• Vad säger bullervillkoren och hur vi anpassat oss till dem

• Går det att bygga bort externt industribuller?

• Hur vi tagit fram ett nuläge för buller samt konkreta mål för att 
minska externt buller

• Våra erfarenheter, tips och råd

Niddi Ögren
Strategisk planerare
LKAB Kiruna 

LKAB startade upp verksamhet vid Gruv berget inom gruvindustri-
området i Svappavaara under 2009. Efter cirka två års arbete med 
planering, kartläggning, aktiviteter och uppföljning är de nu i hamn 
och har till och med skapat utrymme för tillkommande bullerkäl-
lor. De fick dessutom en lättnad villkorsmässigt vid den senaste 
prövningen!

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
11:30 Så kartlägger, mäter och beräknar du  
samhällsbuller
• När ska du mäta och när ska du göra beräkningar?

• Vad behövs för att genomföra en bra utredning?

• Fördelar och nackdelar med beräkningsmodellerna

• Strategiska bullerkartläggningar och analys av naturområden, 
parker och stadsmiljöer

• Tillämpningar och redovisningsmöjligheter 

Peter Malm 
Avdelningschef akustik
Tyréns AB

Peter leder sedan 2011 akustikavdelningen på Tyréns region öst. 
Han har främst arbetat med bullerutredningar av väg, järnväg och 
industri. Detta har också lett till ett antal större bullerkartläggningar 
av hela kommuner samt framtagning av handlingsplaner. Inom EU-
projektet QCITY och CityHush har Peter arbetat med efteranalys av 
bullerkartor, modeller för bullerkvalitet och bullerexponering för 

invånare. Han kommer att förklara hur du praktiskt mäter, beräknar 
och kartlägger buller i din stad och kommun.

12:20 Lunch
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PRAKTIKFALL
13:20 Att ta fram ett förvaltningsövergripande  
åtgärdsprogram med handlingsplaner för att reducera 
och hantera trafikbuller vid bostadsbyggnation och i 
redan befintliga och bullerutsatta miljöer – så arbetar 
Göteborgs Stad
• Hur du tar fram ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram och 

handlingsplaner samt förankrar den i organisationen 

• Olika åtgärder som vi valt för reducering av trafikbuller

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

Martin Knape
Miljöutredare
Göteborgs Stad

Henrik Nystedt
Miljöutredare
Göteborgs Stad 

Under denna talarpunkt kommer Martin och Henrik att tala om 
deras åtgärdsprogram för att minska trafikbuller. De kommer även 
att redogöra för hur de arbetar med miljöövervakningen som ett 
verktyg för att dels hitta de platser som är mest bullerutsatta, men 
också för att t.ex. identifiera platser där de vill bevara/skapa goda 
ljudmiljöer i staden. Lyssna till hur en av Sveriges mest trafikerade 
och befolkningstäta stad arbetar för att hålla nere ljudnivån!

14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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PRAKTIKFALL 
14:50 Skapa en hållbar stadsplanering med hänsyn till 
trafikbuller – storsatsning på nya bostadsobjekt i en 
snabbt växande kommun
• Så kan du arbeta med trafikbuller i ett tidigt skede i stads- 

planeringen

• Hur vi tillämpat riktvärden och undantag vid planering och  
nybyggnation av bostäder

• Hur du på ett framgångsrikt sätt kan hantera buller vid förtätning 
av staden – konkreta exempel 

Jenny Ångman 
Miljöstrateg
Järfälla kommun

Jenny har arbetat som miljöstrateg i Järfälla kommun i över två år 
och hon kommer under detta anförande att bland annat berätta om 
deras översiktsplan och hur de tagit hänsyn till bullerproblematiken 
vid nya bostadsprojekt i Barkarbystaden som är ett av de största 
utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet. Under en tioårsperiod 
växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 nya bostäder och 10 
000 nya arbetsplatser. Här kommer det att finnas bostäder, arbets-
platser, skolor, kultur och service. Dessutom kommer Barkarby-
staden att om några år bli västra Stockholms nya knutpunkt. Det 
innebär att både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar i 
området.

15:40 Konferensen sammanfattas 

16:00 Konferensen avslutas
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Goda skäl att delta på konferensen
  Möjlighet att uppdatera dig avseende de senaste inom juridiken – de nya riktlinjerna, miljöbalken samt plan – och bygglagen

  Ta del av hur andra organisationer har arbetat praktiskt med trafik – och industribuller, allt från planering av nya bostäder  
till hantering av buller i redan bosatta områden

  Lär dig mer om hur du kan arbeta med att kartlägga, mäta och beräkna trafik- och industribuller – vilka standarder som  
gäller samt hur du redovisar resultatet

  Du får ökad kunskap inom hur tar fram en bullerstrategi med konkreta handlingsplaner och åtgärdsprogram

  Få insikt i de olika åtgärdsalternativ som finns på marknaden och vilka som är mest kostnadseffektiva för er

  Ta del av effektiv och framgångsrik samverkan mellan kommun och verksamhetsutövare – hur andra har lyckats

  Praktiska exempel på hur du arbetar mer strukturerat och målinriktat för att reducera bullret

  Ta del av hur några av Sveriges snabbast växande och folktätaste städer handskas med samhällsbuller

  Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet!

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 varu-
märket 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
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Konferenskod: OFF1334

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLER 2015

Tid & plats 
Konferens 14-15 oktober 2015
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

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.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Konferens
Anmäl dig senast 18 september 6.980 kr 1.000 kr i rabatt

Anmäl dig senast 9 oktober  7.480 kr  500 kr i rabatt

Ordinarie pris  7.980 kr 

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 4, 5 
osv endast 4.980 kr för konferensen.

Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!


