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Förord
Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt samordna myndigheternas
arbete avseende omgivningsbuller. I styrgruppen för den nationella
samordningen av omgivningsbuller ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten,
Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen.
Det här aktivitetsplanen innehåller information om planerade aktiviteter och
projekt inom bullersamordningen. Planen är beslutad av styrgruppen för
bullersamordningen.
För information om hur bullersamordningen är organiserad hänvisas till
verksamhetsbeskrivningen ”Nationell samordning av omgivningsbuller –
verksamhetsbeskrivning”1. Resultatet från den nationella bullersamordningen
första två år finns beskrivet i rapporten Nationell samordning av
omgivningsbuller - lägesrapport med resultatet från två års arbete2. I den
rapporten ges också en beskrivning av bakgrunden till utformningen av dagens
bullersamordning (Naturvårdsverket har haft sitt uppdrag att samordna sedan
2002).

December 2014

1

Nationell samordning av omgivningsbuller – verksamhetsbeskrivning, godkänd av styrgruppen
2014-12-03 (www.naturvardsverket.se/bullersamordning).
2
Nationell samordning av omgivningsbuller - lägesrapport med resultatet från två års arbete,
Naturvårdsverket maj 2014: http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-isamhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/lagesrapport-nat-bullersamordning-maj-2014.pdf.
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1. Inledning
I den här aktivitetsplanen beskrivs aktuella aktiviteter och projektgrupper. Varje
projektgrupp ska ha ett beslutat projektdirektiv och en beslutad projektplan.
Samtliga aktiviteter och projektgrupper ska verka för att uppfylla syftet med
bullersamordningen:
1. Utveckla
- samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning
- gemensam kunskapsbas
- förståelse för olika roller och uppdrag
2. Effektivisera, stärka och tydliggöra
- respektive myndighets arbete i bullerfrågan
- myndigheternas gemensamma arbete och samverkan
3. Kommunicera resultatet av samordningen

I verksamhetsbeskrivningen anges att det är bullersamordningens styrgrupp som
beslutar om aktivitetsplanen samt projektdirektiv och projektplaner.

2. Projektgrupper och aktiviteter 2015
Information om bullersamordningen, projektgrupp 1
Målet är tydlig information på webben
(www.naturvardsverket.se/bullersamordning) om hur samordningen fungerar,
inklusive beskrivningar av mervärdet av samordningen, resultatet från
bullersamordningen och hur resultatet omsätts hos respektive myndighet.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Tidsplan: Klart januari 2015.
Mät- och beräkningsmetoder, projektgrupp 2
Målet är gemensam rekommendation om vilka mät- och beräkningsmetoder som
bör användas. Syftet är att beskriva behovet i olika situationer, vilka alternativ
som finns samt att komma fram till en gemensam slutsats om vad som kan
rekommenderas.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Tidsplan: Start januari 2015, avstämning i maj och klart i december 2015.
Lågfrekvent buller, projektgrupp 3
Syftet med projektet är att ta fram en kunskapssammanställning om effekterna
av lågfrekvent buller. Målet är ett underlag som ska användas bland annat för att
förtydliga tillämpningsområdet för Folkhälsomyndighetens vägledning om
lågfrekvent buller.
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Ansvarig myndighet: Folkhälsomyndigheten.
Tidsplan: Start januari 2015, delredovisning i juni och klart i december 2015.
Stomljud och vibrationer, projektgrupp 4
Syftet med projektet är att sammanställa kunskap som utgör gemensamma
viktiga underlag för vägledning inom området. Målet är att samla ihop och
sammanställa nuvarande kunskap om samband mellan vibrationer samt stomljud
från trafik och störningar/hälsoeffekter samt tydliggöra ansvar och roller inom
området.
Ansvarig myndighet: Trafikverket.
Tidsplan: Start november 2014, delredovisning om stomljud mars 2015 och
vibrationer april 2015. Klart december 2015.
Utbildningsdag om enkäter
Utbildningsdag om enkäter och en sammanställning med gemensamma
slutsatser om hur enkäter kan användas och vilka slutsatser som kan dras.
Målgruppen är de myndigheter som ingår i styrgruppen
Ansvarig myndighet: Folkhälsomyndigheten.
Tidsplan: Klart våren 2015.
Sammanfattande tidsplan 2015
I tabellen visas den gemensamma tidsplanen för planerade projektgrupper och
aktiviteter.
Tabell 1. Tidsplan för projektgrupper och aktiviteter 2015.
Projektgrupp/aktivitet

Ansvarig myndighet

Tidsplan

Pg 1. Information om
bullersamordningen
Pg 2. Mät- och
beräkningsmodeller

Naturvårdsverket

Klart januari 2015.

Naturvårdsverket

-

Pg 3. Lågfrekvent buller

Folkhälsomyndigheten

Pg 4. Stomljud

Trafikverket

Utbildningsdag om enkäter

Folkhälsomyndigheten

Januari 2015, start
Juni, avstämning
December, klart
November 2014, start
Mars, delredovisning
April, delredovisning
December, klart.
Klart våren 2015.

Januari 2015, start
Maj, avstämning
December, klart
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3. Löpande aktiviteter
Nätverksmöten
Syftet med nätverksträffarna är att förbättra samverkan mellan de myndigheter
och andra inbjudna aktörer som arbetar med buller och informera och diskutera
arbetet inom bullersamordningen. Syftet är också att sprida information om
aktuell forskning och kunskap inom bullerområdet. Dessutom ges möjlighet för
alla att sprida information om vad som pågår inom bullerområdet, exempelvis på
den egna myndigheten.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (bullersamordnaren).
Omfattning/tidsplan: En till två gånger per år.
Informationsmejl
Syftet med informationsmejlen är att sprida information om resultatet från
bullersamordningen samt att brett informera om senaste nytt inom
bullerområdet.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (bullersamordnaren).
Omfattning/tidsplan: Fyra till tio per år.
Information till regeringskansliet
Varje år ska regeringskansliet informeras om resultatet från bullersamordningens
arbete. Informationen lämnas muntligen eller skriftligen.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (bullersamordnaren).
Omfattning/tidsplan: En gång per år.
Sprida information om bullersamordningen
Samtliga myndigheter som är med i styrgruppen ska publicera information om
den nationella samordningen om omgivningsbuller. Enklast är att kopiera delar
av den text som finns på Naturvårdsverkets webb
(www.naturvardsverket.se/bullersamordning). Bullersamordnaren ansvarar för
att den information som finns där är uppdaterad.
Ansvarig myndighet: Samtliga myndigheter.
Omfattning/tidsplan: Löpande.
Knäckfrågelistan
I samband med att styrgruppen ska besluta om ny aktivitetsplan görs en
uppdatering av den så kallade knäckfrågelistan. Här samlas de idéer på
aktiviteter och projekt som önskas lösas inom bullersamordningen. Den
uppdaterade listan är ett av de underlag som styrgruppen behöver för att kunna
ta beslut om kommande aktiviteter och projektgrupper. Vart annat eller vart
tredje år görs en större genomgång av knäckfrågelistan med deltagarna i
nätverket.

NATURVÅRDSVERKET

6 (6)

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (bullersamordnaren).
Omfattning/tidsplan: En gång per år.
Projektplatsen ”Samverkansforum”
Syftet med samverkansforum är att underlätta samverkan mellan dem som ingår
i bullersamordningen genom att dela arbetsmaterial inom och mellan
projektgrupperna. På samverkansforumet bjuds deltagare in till ett slutet
arbetsrum, delar dokument, och kan diskutera i ett diskussionsforum och så
vidare.
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (bullersamordnaren).
Omfattning/tidsplan: Uppdateras löpande.

