INBJUDAN
TILL EN UTBILDNINGSDAG OM

BULLER, OSÄKERHETER OCH BULLERUTREDNINGAR

23 MAJ

SANKT GERTRUD, MALMÖ
Utbildningen vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar med tillsyn eller prövning enligt
miljöbalken som inbegriper buller men även dig som arbetar med bygglov och detaljplaner.
Syftet med dagen är öka kunskapen om bullerutredningar hos myndigheterna för att underlätta granskningar, öka möjligheterna att ställa krav, bedöma beslutsunderlag och därmed öka möjligheten att komma till
rätta med bullerstörningar. Dagen ska ge kunskap om de viktigaste knäckfrågorna vid bullerutredningar
och utgå från praktiska exempel inkl rättsfall samt belysa hälso- och miljöproblem.
För att till fullo kunna tillgodogöra sig dagen krävs att du har grundläggande kunskaper om buller.
TID: 23 MAJ 2019, KL 08.00 – 16.00
PLATS: SANKT GERTRUD KONFERENS, ÖSTERGATAN 7B, 211 25 MALMÖ
MÖTESLOKAL SALMSON – SE VÄGBESKRIVNING UNDER PRAKTISKA FRÅGOR.

PÅ NÄSTA SIDA KAN DU LÄSA PROGRAMMET

PROGRAM
08.00 – 09.00

Frukost

09.00 – 09.10		

Välkomna!

09.10 – 09.30

Varför är det viktigt att arbeta med buller?

Moderator för dagen, Niklas Hansson, Miljösamverkan Skåne
Frans Mossberg, Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne

09.30 – 10.45		

Ljudets väg från källa till mottagare,

10.45 – 11.00		

Bensträckare med frukt

11.00 – 12.00		

Rummet och mätningar

12.00 – 13.00		

Lunch

13.00 – 14.20		

Olika praktiska exempel med särskild vikt på problemområden för olika mätmetoder

Dag Glebe och Håkan Andersson, RISE
• Ljudgenerering av bullerkällor
• Ljudutbredning
• Ljudisolering och samspel med rummet

• Ljudperception – hur upplevs ljud och buller?
• Vilken information ger ljudmätningar?
• Modellering (Soundplan, auralisiering etc)
• Hur redovisar man resultat?

Forts. RISE samt Sara Lindgren, Länsstyrelsen Skåne
• Vanliga knäckfrågor

14.20 – 14.40
14.40 – 15.50

15.50 – 16.00

• Vad säger juridiken?
Fika
Mätosäkerhet – hur fungerar det och hur ska man tänka?

Forts. RISE
Sammanfattning (inkl utvärdering), avslutning

FÖREDRAGSHÅLLARE

DAG GLEBE, RISE

HÅKAN ANDERSSON, RISE

Dag är forskningsledare inom ljud och
vibration på RISE

Håkan är gruppchef inom ljud och vibration
på RISE

FRANS MOSSBERG
ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN SYD

Frans är forskare och projektledare

SARA LINDGREN,
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

Sara är jurist och Länsassesor
vid Rättsenheten

PRAKTISK INFO
KOSTNAD

Avgiften är 1 500 kr (varav moms 300 kr) inkluderar frukost, lunch och em fika. Deltagaravgiften sätts in senast
8 maj på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847. Märk betalningen med "Utbildningsdag buller 23 maj" samt ditt
namn och organisation/kommun. Länsstyrelsen Skånes organisationsnummer är: 202100-2346
ANMÄLAN

Anmälan görs senast 8 maj 2019 genom länken här. Ange om du har önskemål om specialkost när du anmäler
dig.
MAX ANTAL DELTAGARE:

100 personer och det är först till kvar som gäller.
HUR HITTAR MAN TILL UTBILDNINGSLOKALEN?

Sankt Gertruds Konferens på Östergatan 7B i Malmö och lokalen heter Salmson. När du kommer ska du registreras. Se nedanstående länk för vägbeskrivning. https://www.sanktgertrud.se/kontakt/
Använd gärna Skånetrafikens reseplanerare:
https://reseplaneraren.skanetrafiken.se/querypage_adv.aspx
HAR DU FRÅGOR OM BULLER?

Du som ska delta på utbildningen ges en möjlighet att lämna in frågor till
föredragshållarna i förväg. Vi behöver dina frågor senast 8 maj 2019.
Skriv till Niklas Hansson, niklas.hansson@lansstyrelsen.se
ÖVRIGA FRÅGOR

Kontakta Niklas Hansson, 010 – 224 13 64, niklas.hansson@lansstyrelsen.se om du har frågor om
utbildningsdagen.

