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Aktuellt på bullerområdet
Boverket följer upp bullerregler
Senast den 30 november ska Boverket rapportera en uppföljning av
bullerreglerna till regeringen. I maj 2017 redovisades en
uppföljning med fokus på trafikbullerförordningen. Denna gång
handlar det om industri- och verksamhetsbuller i planeringen.
SKL:s handbok i trafikbullerskydd
I förra nyhetsbrevet berättade vi om en handbok om trafikbulleråtgärder som SKL, Trafikverket och Stockholms stad arbetat
med. Nu har handboken ”Skapa goda ljudmiljöer” publicerats på
nätet och finns att ladda ner som pdf (se länken nedan). Handboken
kommer att skickas ut i två exemplar till samtliga kommuner i
Sverige. Tryckta böcker finns också att beställa från SKL.
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/buller.2650.
html
Dokumentation från Bullerseminariet i Bryssel 24 april
Den 24 april i år arrangerade den Europeiska kommissionen en
konferens i Bryssel med titeln ”Noise in Europe”. Syftet var att öka
medvetenheten om bullrets negativa effekter på befolkningens
hälsa. Nu finns dokumentation från konferensen utlagt på:
https://ec.europa.eu/info/events/noise-europe-2017-apr-24_en

Detta är Bullernätverket
Bullernätverket i Stockholms län är
ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket drivs gemensamt
av Länsstyrelsen i Stockholms län,
Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län och
Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Stockholms läns
landsting.
Målet med nätverket är att öka den
regionala kompetensen inom
bullerområdet och att skapa
förutsättningar för att miljömålen för
buller ska uppnås.
Nätverket ska stimulera
erfarenhetsutbyte och utveckling av
metoder för att åtgärda
bullerproblem samt bidra till
kunskapsspridning inom buller- och
ljudmiljöfrågor. Nätverket ska också
vara ett forum som bidrar till
samarbete över yrkesgränser.
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Boverkets kompetensdagar om PBL
Den 14-15 december arrangerar Boverket kompetensdagar om PBL
på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ljudmiljöfrågor finns med på
programmet. Mer information, detaljerat program och länk till
anmälan hittar du här:
http://boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/kalender/pbl-kompetensdagar-2017/

www.bullernatverket.se

Skärm på Liljeholmsbron
Den låga bullerskärm som utvecklats inom ett VINNOVA-projekt
och som vi rapporterat om tidigare finns nu på plats att beskåda på
Liljeholmsbron.

Hälsoeffekter
Seminarium om Miljöhälsorapport Stockholms län 2017
Hur stor andel av Stockholms läns befolkning besväras av
trafikbuller? Vilka bullerkällor är vanligast? Och vilka åtgärder bör
vi vidta för att mildra konsekvenserna av de nu höjda riktvärdena
för trafikbuller? Det är några av frågorna som tas upp i nya
Miljöhälsorapporten för Stockholms län, 2017.
Baserat på den nationella miljöhälsoenkäten 2015 har Centrum för
arbets- och miljömedicin, SLL, tagit fram resultat om miljöhälsan
för Stockholm län. Dessa kommer att presenteras vid seminariet
”Så påverkas vår hälsa av miljön i Stockholms län” på Karolinska
Institutet den 23 november.
Anmäl dig till seminariet senast den 17 november här:
http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/sapaverkas-var-halsa-av-miljon-i-stockholms-lan/
WHOs uppdatering av hälsobaserade riktvärden
Världshälsoorganisationen (WHO) har under de senaste åren
granskat den vetenskapliga litteraturen kring buller och hälsa för att
kunna uppdatera sina hälsobaserade riktvärden för buller. Arbetet
håller på att slutföras och är nu på intern och extern remiss. De
systematiska kunskapssammanställningar som tagits fram
publiceras allt eftersom i International Journal of Environmental
Research and Public Health. Se t.ex. följande artiklar:
WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A
Systematic Review on Environmental Noise and Adverse Birth
Outcomes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29048350
WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A
Systematic Review on Environmental Noise and Permanent
Hearing Loss and Tinnitus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28953238

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A
Systematic Review of Transport Noise Interventions and Their
Impacts on Health.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28771220
En omfattande rapport har också publicerats avseende hjärt- och
kärleffekter samt metabol påverkan av buller. Du hittar den här:
http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Rep
orts/2017/november/Cardiovascular_and_metabolic_effects_of_env
ironmental_noise_Systematic_evidence_review_in_the_framework
_of_the_development_of_the_WHO_environmental_noise_guideli
nes_for_the_European_Region
ICBEN 2020 i Stockholm!
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och Centrum för
arbets- och miljömedicin, SLL, kommer att arrangera nästa
ICBEN-konferens om tre år här i Stockholm. ICBEN står för
International Commission on Biological Effects of Noise och
konferensen är den främsta när det gäller hälsoeffekter av buller.
Tilltänkta datum är den 15 till 18 juni 2020.

Domar
Gröna Lund
En dom gällande bygglov och buller från Gröna Lund har nyligen
kommit från mark- och miljööverdomstolen. I domen resonerar
domstolen om buller från nöjespark och skillnad mot industribuller
samt toleransnivån för buller i Stockholms innerstad.
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Pages/234640/Svea%2
0HR%20P%2011198-16%20Dom%202017-09-04.pdf

Projekt
Uppdatering av regionala bullerkartan
På uppdrag av Centrum för arbets- och miljömedicin och i
samarbete med Bullernätverket har WSP Akustik samlat in digitala
data för de bullerkartläggningar som gjorts i Stockholms län. Detta
i syfte att uppdatera den så kallade regionala bullerkartan. Arbetet

har dock fördröjts på grund av personalproblem på Länsstyrelsen
som förvaltar och administrerar dessa data. I dagsläget finns inte
något datum bestämt för när data kommer att göras tillgängligt på
Bullernätverkets hemsida. Vi återkommer med mer information.

Övriga nyheter
Ny medarbetare i Bullernätverkets samordningsgrupp
Bullernätverkets samordningsgrupp har fått en ny medarbetare vid
namn Maria Bomark. Maria arbetar på Länsstyrelsen vid
Avdelningen för miljö, Enheten för miljöskydd, sedan den 1
november 2017.

Bullernätverkets kommande seminarier
Januari 2018
FRÅN AX TILL LIMPA – BULLER I PLANPROCESSEN
Under detta seminarium på temat buller i planprocessen vill vi
samla yrkesverksamma från olika håll för att diskutera hur
bostäder med bra ljudmiljöer kan säkerställas i planeringen så
att det också genomförs i färdigställandet. Det är många parter
och skeden som bidrar till att resultatet blir bra. Finns det svaga
länkar i processen ”från ax till limpa”?
Kom med dina egna erfarenheter och funderingar och delta i
denna workshop!
Tid: Fredagen den 26 januari, kl. 09.00-13.00. Mingel och
lunchwrap från ca kl. 12.00!
Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Grand och Royal.
Anmälan kommer att öppnas upp inom kort på Länsstyrelsens
hemsida.

