
Förmiddagsseminarium:

Byggbuller 

tillfällig störning 
eller olägenhet?



Byggbuller - tillfällig störning eller olägenhet?



Bullernätverket Stockholms län 

Vad?         Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor sedan 2006.

Mål? - Öka den regionala kompetensen inom bullerområdet 
- Stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder 
- Bidra till kunskapsspridning 
- Ett forum som bidrar till samarbete över yrkesgränser



Bullernätverket Stockholms län 

Styrgrupp Regionala miljögruppen som består av 
representanter från Länsstyrelsen, 
Stockholms stad (MF), Region Stockholm 
(CAMM, RLK) och Storsthlm.

Referensgrupp Består av representanter från 
organisationer i länet som arbetar med 
omgivningsbuller.

• Bidrar till erfarenhetsutbyte, förankring och 
kunskap om vad som sker i länet på 
bullerområdet. 

• Bidrar med temaförslag inför kommande 
seminarier/aktiviteter. 



Samordningsgruppen

Stefan Larsson
Länsstyrelsen Stockholm 
stefan.a.larsson@lansstyrelsen.se

Anna Davis
Länsstyrelsen Stockholm 
anna.davis@lansstyrelsen.se

Charlotta Eriksson
Centrum för arbets- och miljömedicin
charlotta.eriksson@sll.se

Karolina Embring
Länsstyrelsen Stockholm 
karolina.embring@lansstyrelsen.se

Sara Nilsson
Miljöförvaltningen Stockholms stad
sara.e.nilsson@stockholm.se

Magnus Lindqvist
Miljöförvaltningen Stockholms stad
magnus.lindqvist@stockholm.se
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Planerade aktiviteter

Seminarier Boverkets arbete med att följa upp vad som byggts från 2015 
kopplat till lagändringarna som genomfördes det året.

Ljudvandring/besök i konstfacks ljudlabb med tillhörande 
seminarium

Nyhetsbrev Varav en del tematiska

Hemsidan www.bullernatverket.se uppdateras 

http://www.bullernatverket.se/


• I regi av CAMM/SLSO

• Underlätta 
tillgänglighets-
anpassning

• Säkra långsiktig drift

• Ny funktionalitet

…hemsidan

…lanseras till hösten!



9:45 – 10:15 Gruppdiskussion och fika

Diskussionsfrågor

1. Hur hanteras byggbullerfrågor inom ramen för din organisation?

2. Vad inom ett byggprojekt upplever ni genererar mest klagomål?

3. Hur arbetar din organisation för att förebygga olägenhet för 

människors hälsa till följd av byggbuller?

4. Har du exempel på positiva erfarenheter från byggprojekt som 

fungerat bra att dela med dig av?

5. Har du exempel på negativa erfarenheter från byggprojekt som 

fungerat dåligt att dela med dig av?

6. Vad skulle du behöva för hjälp och stöd för att kunna hantera 

byggbullerfrågor på ett bättre sätt inom din organisation?



10:30 – 10:45 Sammanfattning, uppföljning

Diskussionsfrågor

1. Hur hanteras byggbullerfrågor inom ramen för din organisation?

2. Vad inom ett byggprojekt upplever ni genererar mest klagomål?

3. Hur arbetar din organisation för att förebygga olägenhet för 

människors hälsa till följd av byggbuller?

4. Har du exempel på positiva erfarenheter från byggprojekt som 

fungerat bra att dela med dig av?

5. Har du exempel på negativa erfarenheter från byggprojekt som 

fungerat dåligt att dela med dig av?

6. Vad skulle du behöva för hjälp och stöd för att kunna hantera 

byggbullerfrågor på ett bättre sätt inom din organisation?



Tack!




