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Bullerbedömning för Skogsviolen avseende 
externt industribuller från återvinningscentralen 
Generellt: 

Utredningen omfattar teoretiska beräkningar av ljudnivåer från återvinningscentralen. 
Planområdets omfattning uppgår till cirka 0,56 hektar, varav den nya bostadsmarken 
utmed Violgatan upptar cirka 2200 m2 av hela planområdets yta. 

Mätning nr1 har utförts 2016-12-08 mellan kl 10-12 av Yvonne Hagström och Andreas 
Thomasson, Höörs kommun, med ljudnivåmätaren Brüel och Kjaer modell 2236 
serienummer 1774363. Vid mättillfället var det ca 10°C med västlig vind, ca 5m/s. 
Barmark, ej fruset. Ljudnivåmätaren kalibrerades direkt före och direkt efter mätningen. 

Mätning nr2 har utförts 2017-02-02 mellan kl 18-20 av Jesper Sundbärg, Höörs kommun, 
med ljudnivåmätaren Brüel och Kjaer modell 2236 serienummer 1774363. Vid mättillfället 
var det ca 0°C med mycket svag vind, 1m/s. Barmark, ej fruset. Ljudnivåmätaren 
kalibrerades direkt före och direkt efter mätningen. 

Återvinningscentralens öppettider är för närvarande: 

Må Ti On  To  Fr Lö Sö 

13-20 8-16 8-16 8-20 8-16 8-14 Stängt 

 

 
Foto som visar den kommande bebyggelsens baksida/uteplats, foto taget 2016-12-08. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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Syftet: 

Syftet med mätningarna är att redovisa en bullerbedömning för MERAB:s verksamhet 
(återvinningscentralen) för att klargöra vilka ljudnivåer den nya bostadsbebyggelsen kan få 
från det dagliga arbetet vid återvinningscentralen. 

Resultat från mätningar av externt industribuller: 

Mätningarna utfördes som frifältsmätning enligt Naturvårdsverkets rapport 6/1984, 
”Metod för immissionsmätning av externt industribuller”. 

Mättillfälle nr 1 2016-12-08 kl 10-12. 

Vid mättillfället var återvinningscentralen i normal drift. Hjullastare lastade och lossade en 
större lastbil med material samt att personer med personbilar slängde diverse avfall i 
containrarna. Mestadels konstant ljud utan impulskaraktär men enstaka impulser kan 
förekomma då lastning och lossning görs av containrarna och dessa körs iväg med lastbil. 
Bakgrundsnivån vid mättillfället var ca 48 dBA. Korrektion för bakgrundsnivån har gjorts i 
nedanstående mätvärden. 

Uppmätt ljudnivå i punkt A (avstånd ljudkälla – mätpunkt ”A” ca 25-30m):  

LAeq  = 53 dBA, LAFmax = 66 dBA 

Avstånd ljudkälla till tomtgräns på planområdet är ca 100-120m. Vid sfärisk 
ljudutbredning från ljudkällan på återvinningscentralen omräknat till en mottagarpunkt vid 
tomtgränsen erhålls avståndsdämpningen om ca 12dBA vilket ger följande ljudnivåer att 
jämföra med riktvärdena externt industribuller1 samt LAFmax 55 dBA : 

LAeq,tomtgräns  = 41 dBA, LAFmax =  54 dBA 

 

Mättillfälle nr 2 2017-02-02 kl 18-20. 

Vid mättillfället var återvinningscentralen i normal drift. Personer med personbilar slängde 
diverse avfall i containrarna. Mestadels konstant ljud men vid några tillfällen kunde 
dunsar/smällar urskiljas.  

Korrektion för bakgrundsnivån har inte gjorts för nedanstående mätvärden, utan 
bedömning gjorts att bakgrundsnivån utgör ca 40 dBA och återvinningscentralen ca 40 
dBA (summerat blir detta en ljudnivå om 43dBA, d.v.s. den uppmätta). 

Uppmätt ljudnivå i punkt A (avstånd ljudkälla – mätpunkt ”A” ca 25-30m):  

LAeq  = 43 dBA, LAFmax = 53 dBA 

Avstånd ljudkälla till tomtgräns på planområdet är ca 100-120m. Vid sfärisk 
ljudutbredning från ljudkällan på återvinningscentralen omräknat till en mottagarpunkt vid 
tomtgränsen erhålls avståndsdämpningen om ca 12dBA vilket ger följande ljudnivåer att 
jämföra med riktvärdena externt industribuller1 samt LAFmax 55 dBA : 

LAeq,tomtgräns  = 31 dBA, LAFmax =  41 dBA 
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På figuren syns mätpunkten ”A”, återvinningscentralen och planområdet. 

 

Slutsats: 

Riktvärdena för externt industribuller vid planområdet innehålls för både dagtid och 
kvällstid om verksamheten bedrivs i enlighet med vad som gjorts vid mättillfället. Nattetid 
är återvinningscentralen inte öppen. 

 

1) Riktvärden enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och 
annat verksamhetsbuller” är:  

LAeq kl 06-18 vardagar: 50 dBA 

LAeq kl 18-22 vardagar samt lördag, söndag och helgdag: 45 dBA 

LAeq kl 22-06 nattid: 40 dBA 

LAFmax nattetid: 55 dBA 

 


