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MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, 
MARIESTAD 

 

SAMMANFATTNING 
Mätningar av bullret från reningsverket i Mariestad har utförts i 5 olika punkter. Värdena från 
mätningarna uppfyller gällande riktvärden vid de närmaste befintliga bostäderna. 
Bullerkraven för reningsverket kan därmed sägas vara uppfyllda. 
 
 

UPPDRAGSGIVARE 
Mariestad Kommun, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Kontaktperson: Gunilla Kowalczyk, tel. 0501 - 75 61 25. 
 

UPPDRAG 
Att mäta bullernivån från Reningsverket i Mariestad. Mätningarna skall ske i representativa 
mätpunkter nära befintliga och tilltänkta bostäder. 
 

DEFINITIONER 
Ljudnivå, LA, uttryckt i dB, innebär ljudtrycksnivån uppmätt med frekvensfilter A, som tar 
hänsyn till örats känslighet. 
 
Ekvivalent ljudnivå, LAEq, uttryckt i dB, används för att karaktärisera medelnivån under en 
given tidsperiod för en i tiden varierande ljudnivå. 
 
Maximal ljudnivå, LAMax, uttryckt i dB, är den högsta registrerade momentana ljudnivån, det 
högsta ögonblicksvärdet, mätt med tidsvägning "Fast" på ljudnivåmätaren. 
 

RIKTVÄRDEN GÄLLANDE BULLER 
Riktlinjer återfinns i Statens Naturvårdsverk, RR 1978:5 (2a upplagan 1983), "Externt 
Industribuller – Allmänna Råd" samt i Boverkets byggregler (BBR). Utomhusriktvärdena i 
tabell 1 gäller för frifältsvärden, angivna som högsta ekvivalenta ljudnivå i dB(A) vid 
angränsande bostäder. Om industribullret innehåller hörbara toner eller ofta förekommande 
impulsljud skärps kraven på LEq med 5 dB. 
 
Vilka gränsvärden, nya eller befintliga som gäller för reningsverket är i skrivandets stund ej 
känt. Jämförelsen görs dock mot de hårdare kraven. 
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Tidsperiod LAEq (dB) 
Befintlig 

LAEq (dB) 
Nyetablerad

LAMax (dB) 

Dag 7-18 55 50 - 

Kväll 18-22 50 45 - 

Natt 22-07 45 40 55 

Tabell 1: Bullerriktvärden för befintlig och nyetablerad industri. 

 

MÄTFÖRFARANDE 
Bullret från reningsverket genereras av ett flertal olika källor, t ex fläktar och pumpar, runt 
området för reningsverket. Bullernivåerna från dessa är relativt konstanta varför mätningarna 
inte behövde medelvärdesbildas längre än 5 minuter för att få stabila ekvivalentvärden. 
 
Mätningarna gjordes med hjälp av utrustning som kan mäta ekvivalentnivåer under valfri 
tidsrymd samt lagra dessa för senare analys. A-vägda bullernivåer lagrades för varje sekund 
under minst 5 minuter för senare analys, då störkällor (t ex bilpassager och prassel från 
kläder) togs bort. Lagringen av mätvärden pågick tills tillräckligt lång tid av "ostört" buller 
erhållits, d v s tills ett representativt värde på ekvivalentnivån kunde bestämmas. Detta bety-
der minst en minut av "ostört" buller. Varje mätning har i efterhand rensats från uppenbara 
störningar. Biltrafik är normalt den största störkällan. Efter detta har ett ekvivalentvärde 
beräknats för det ostörda bullret i varje mätpunkt. 
 
Då bullret var konstant i nivå kan man säkert säga att kravet på maximalnivå ovan är uppfyllt 
om kravet på ekvivalentnivå är uppfyllt. Detta eftersom kravet på maximalnivå är 55 dB(A) 
och man vid normaldrift vanligtvis erhåller en maxinivå på högst 4 dB över den ekvivalenta 
nivån då ljudet är kontinuerligt. 
 
Vid mätningarna hördes inga rena toner som motiverade frekvensanalys av bullret. Inga 
återkommande impulsljud hördes heller. 
 

MÄTUTRUSTNING 
• 01dB precisionsljudnivåmätare, typ SIP95, serienummer 10573. 
• 01dB mikrofonförförstärkare, typ PRE12N, serienummer 22603. 
• Microtech Gefell mikrofon, typ MK250, serienummer 2137. 
• 01dB mikrofonkalibrator, typ Cal01, serienummer 980207 

 
Utrustningen uppfyller klass 1 enligt SS-EN 60651, 61672-1, 60804, 60942 och 61260. Datum 
för senaste kalibrering finns i vår kalibreringslogg. 
 

MÄTFÖRHÅLLANDEN 
Bullermätningarna gjordes natten mellan tisdag 07-03-20 och onsdag 2007-03-21 kl. 23.45-
00.45. Vid det mättillfället var temperaturen ca -1 ºC och klart väder, svag vind ca. 0-2 m/s 
från nord (se vindriktningen i Bilaga 2: Mätpunkter).  
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RESULTAT 
De uppmätta ekvivalentnivåerna för de olika mätpunkterna kan ses i tabell 2. Rådata från 
mätningarna kan ses i Bilaga 1: Mätdata 
 

Mätpunkt 21/3  
2007 

1 33 

2 37 

3 31 

4 45 

5 49 

Tabell 2: Uppmätta ekvivalentnivåer i de olika mätpunkterna. 

Mätpunkt 1-3 är punkter där bostäder finns eller förmodas byggas. Mätpunkt 4 och 5 är punk-
ter närmare källorna och kan betraktas som kontrollpunkter. Dessa punkter är ej så störkäns-
liga för vindriktningar eller andra ljud som kan störa mätningen. Punkt 4 och 5 ligger heller 
inte nära någon bostad och innefattas därför inte i jämförelsen mot riktvärdena. Punkterna ger 
dock en bra indikation huruvida ljudnivån från anläggningen ökar eller minskar mellan olika 
mättillfällen. 
 
I mätpunkt 1 kunde man höra fläktljud och ljud från vattenskruven från reningsverket. Nivån i 
punkten är dock så låg att närliggande bostäder inte störs och dessutom ligger den långt under 
gällande riktlinjer för natten. 
 
Det dominerande ljudet i mätpunkt 2 kommer inte ifrån reningsverket utan från fläktar i buss-
byggnaden samt kylaggregat i dagcentret. Under mätningen var facklan igång på renings-
verket utan att nivån ändrades. Reningsverkets inverkan på den totala ljudnivån i mätpunkten 
är liten. Nivån i punkten ligger dessutom under gränsvärdet nattetid. 
 
I mätpunkt 3 hördes ljudet från pumparna vid bassängerna i reningsverket. Ett visst ljud kom 
även från bussfastigheten men var inte dominant. Nivån i punkten är mycket under gällande 
krav nattetid. 
 

KOMMENTARER 
Vind 
Enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning skall medvind råda mot mätplatsen. Då mätpunk-
terna är placerade runt fabriken är det svårt att uppfylla detta krav för alla mätpunkter. Skill-
naden i nivå bedöms dock som ringa, då vinden var svag. 
 
Frifältsvärden och Maximalvärden 
Mätpunkterna är belägna så att de är fria från närliggande reflekterande ytor. Man kan därför 
anta att de uppmätta nivåerna är frifältsvärden. Fläktbullret var stadigt i nivå. Kravet på maxi-
malnivå kan därmed sägas vara uppfyllt. 
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Jämförelse med tidigare mätningar 
Detta är första gången som Akustikverkstan mäter denna anläggning, så inga jämförande 
resultat finns att tillgå. 
 

KRAVUPPFYLLELSE 
Det uppställda kravet nattetid, LEq ≤ 40 dB(A) för nyetablerad industri uppfylldes med margi-
nal för alla mätpunkter liggandes nära bostäder eller kommande bostäder runt reningsverket i 
Mariestad. 
 
 
Lidköping 2007-04-26 
 
 
 
Anders Bertilsson 
Civilingenjör i Akustik 
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BILAGA 1: LJUDNIVÅMÄTNING 

 

 

23:52 23:54 23:56 23:58
30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

L
A
E
q

Mätpunkt 1

 

Prassel från jacka 

Bilpassage 

 
 
 

 

00:05 00:07 00:09 00:11
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

L
A
E
q

Mätpunkt 2

 

Bilpassager

Prassel från jacka 

 5



 

00:15 00:17 00:19 00:21
20

25

30

35

40

45

50

L
A
E
q

Mätpunkt 3

  

Prassel från jacka 

 
 
 

 

00:37 00:39
35

40

45

50

L
A
E
q

Mätpunkt 4

 

Prassel från jacka 

 
 

 6



00:41 00:43
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

L
A
E
q

Mätpunkt 5

 

Bilpassage 

 
 
 

 7



BILAGA 2: MÄTPUNKTER 
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