VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN

Att vidta åtgärder och planera för
minskat trafikbuller
Syftet med konferensen är att sprida kunskap om att det är viktigt att arbeta strategiskt
med trafikbuller. Utöver att arbeta strategiskt med buller handlar det om att genomföra
åtgärder i de mest utsatta miljöerna. Det har hänt mycket inom området de senaste åren
och vi vill med denna konferens visa på de kunskaper som vunnits inom området, särskilt
på åtgärdssidan, men också lyfta vikten av en bred kunskap i kommunerna då
bulleraspekterna måste integreras tidigt i planeringen för att skapa goda ljudmiljöer.
Datum

Torsdag den 28 september 2017 klockan 10.00-16.00.

Plats

SKL, Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.

Webbsänds

Du kan även följa konferensen på webben. För att vara med via webben behövs en
dator med internetuppkoppling samt högtalare eller headset. Flera kan delta på samma
uppkoppling.

Målgrupp

Planerare, miljöhandläggare, chefstjänstemän i kommuner och på länsstyrelser inom
plan-, bygg- och miljöområdet samt politiker inom plan-, bygg och miljöområdet

Kostnad

2 500 kronor exklusive moms, inklusive lunch och kaffe. Deltagare via webb: 1 250
kronor per uppkoppling. Delar av konferensen kommer att vara tillgänglig på hemsidan
efter konferensen.

Anmälan

Anmäl dig direkt här eller via skl.se/kalender. Sista anmälningsdag är den 7 september.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För ytterligare information går det bra att kontakta kerstin.blom.bokliden@skl.se
tfn 08-452 78 60.
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PROGRAM
Från 09.00

Registrering och kaffe

10.00

Välkomna hit
Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad,
Sveriges Kommuner och Landsting

10.05

Att arbeta strategiskt samt att vidta åtgärder mot buller
Stockholms kommun har mångårig erfarenhet att arbeta strategiskt med buller samt se
till att åtgärder vidtas för de som är mest utsatta för buller. Hur gör man?
Gunnar Söderholm, förvaltningschef Miljöförvaltningen, Stockholms stad

10.35

Stadens ljud – strategier och åtgärder- så här gör vi
Hur kan en kommun ta ett helhetsansvar? Hur integreras bulleraspekterna i samtliga
berörda förvaltningars arbete? Hur skapas goda ljudmiljöer?
Bensträckare i rummet

11.35

Att skapa goda ljudmiljöer på skolgårdar
Naturvårdsverket är på väg med en ny vägledning som ska fungera som stöd i
kommunenras arbete att uppnå goda ljudmiljer där barn och unga vistas.
Per Andersson, Naturvårdsverket

12.00

Lunch

13.00

Åtgärder inom trafikbullerområdet
Hur kan vi åtgärda buller så att färre männiksor blir störda? Vad är mest effektivt och
vad kan vi lära av varandara?
Lena Hagström, Trafikverket
Magnus Lindqvist, Stockholms stad
Jarmo Riihinen, Örebro kommun
Samtal i mindre grupper samt samt fika. Vad är möjligt i min kommun? Hur jobbar vi?
Vad kan vi dela med oss av till andra? Vad kan vi börja med?
Fika

15.00

Återsamling
De viktigaste slutsatserna/tankarna från gruppdiskussionerna

15.15

Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda ljudmiljöer?
Det ´finns mycket man kan göra konrket både i planerade och befintliga bostäder. Hur
kan man optimera sina insatser? Vad bör man tänka på vid olika tillfällen?
Clara Göransson, konsult, Thyréns

15.55

Sammanfattning av dagen

16.00

Slut
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