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Bakgrund till projektet avseende 

ljudkvalitet (ML)

- lagstiftning

- underlag i Stockholm

- EU-utblick

Förutsättningar projektet  avseende 

skyddade områden (AE)

- natur- och kulturreservat

- tillsyn och förvaltning

- tillgänglighet och information

Projektet (UB)

- värde av tystnad

- resultat Sundbyberg och Stockholm

Slutsatser (AE)

Vad händer nu? (AE, ML)

Diskussion och frågor
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“Som rimlig nivå för god ljudkvalitet

bör man utgå ifrån att minst 80 % 

av de som besöker ett område ska

uppleva ljudkvaliteten som god”

God ljudkvalitet - definition



Ljudkvalitet - bakgrund / underlag

• 1993 Inventering påbörjas i sthlm

• 2002 END

• 2005 Stor nationell studie

• 2007 Sthlm park study

• 2013 Triekol

• 2014-2016 EEA

• 2017 EU



Förutsättningar 

skyddade områden

• Tillsyn & förvaltning

• Tillgänglighet & information

Johan





Projektets bakgrund 

och syfte

”Beskriva, paketera och 

marknadsföra rekreationsmiljöer med 

god ljudkvalitet för att få fler besökare 

att uppleva dessa områden”

Modell, produktion av vägledning och 

slutrapport. Bred förankring.

Landstingets miljöanslag 50%

Nov 2014-nov 2015

Anna Edström & Magnus Lindqvist, 

Miljöförvaltningen i Stockholm stad

Konsult Ulf Bohman



Tystnadskonsult?





Dag Hammarskjöld 1957:
"We all have within us a center of 

stillness surrounded by silence. 

This house, dedicated to work and 

debate in the service of peace, should 

have one room dedicated to silence in 

the outward sense and stillness in the 

inner sense"



- Tystnad

- En dos natur

- Möjligheten att för en stund bara vara

Är det våra största och mest förbisedda behov just nu?



Tystnad säljer…



Tystnad, natur, hälsa & välbefinnande



Går det att finna tystnad 

nära eller i storstaden?

Sollentuna kommun 2013

Sundbybergs stad 2014/2015

Stockholm stad 2015/2016



Sollentuna kommun

Uppdraget: Ta fram en 

modell/arbetsätt för att inventera 

tysta platser i stadsnära 

naturmiljöer
Delfinansierat via 

Landstingets miljöanslag.

Tre naturreservat (vara ett 

under bildande)



Sollentuna 



Sundbybergs stad

Uppdraget: Ta fram en Guide till 

tystnaden för stadens parker, 

grönområden och naturreservat.

Egen finansiering

Sveriges till ytan minsta 

kommun med störst 

befolkningstillväxt 2014. 



Sundbybergs stad



Sundbybergs stad



Sundbybergs stad



Stockholms stad

Uppdraget: Ta fram Guider till 

tystnaden för 11 av stadens 

natur- och kulturreservat 

(befintliga och under bildande)

Delfinansiering via 

Landstingets miljöanslag

Stor kunskap/data när det 

gäller bullerutbredning och 

ljudmiljö i naturområden. 



Stockholm: Bullerkarta Sätraskogen



Stockholm: Karta promenader Sätraskogen



Stockholm:Guider 



Slutsatser Stockholm

• Positiv respons - uppdraget 

engagerar och sammanför 

olika aktörer

• Vägledningar till rofyllda 

miljöer efterfrågas och behövs

• Fortsatt behov av att bevara 

och förbättra ljudkvalitet i 

skyddade områden

Johan
Johan



Fler ska hitta till och uppleva rofyllda platser! 

Fortsättning =

marknadsföra

Presentera 

resultat

Kartlägga

platser, ljud, 

slingor

Produktion

vägledningar Omvärlds-

bevakning

Förankra 

nätverk
Lokal kunskap

Identifiera

upplevelsevärden

Identifiera

god ljudkvalitet
Slutrapport



Vägledningar

Symbol rofyllda platser

Facebook

Naturkartan app

Nätverk/samarbeten

SLU kommunenkät

???





www.stockholm.se/guidetilltystnaden

www.facebook.com/naturstockholm

www.guidetilltystnaden.se

magnus.lindqvist@stockholm.se

anna.edstrom@stockholm.se

ulf.bohman@guidetilltystnaden.se

Diskussion & frågor
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