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MÄTNING EXTERNBULLER SAMT BERÄKNINGAR AV TRAFIKBULLER 
PÅ BJÖRKEN 4 – GÖTENE KOMMUN  

Detta är en reviderad version av rapport 18-102-R1 daterad 2018-05-03. 

SAMMANFATTNING 
Götene kommun håller på att arbeta fram en ny detaljplan för fastigheten Björken 4 i centrala 
Götene som bl. a kommer innehålla bostäder. 
 
Akustikverkstan har på uppdrag av Götene kommun utfört mätning av ljudnivån från närliggande 
industri samt beräkningar av förväntade trafikbullernivåer på fastigheten Björken 4 från 
närliggande vägar. Mätning och beräkningar har utförts i syfte att utreda om gällande riktvärden 
för externt industribuller och trafikbuller klaras. 
 
Av redovisade mät- och beräkningsresultat kan man konstatera följande:  
 
Uppmätt ekvivalent ljudnivå på Björken 4 från närliggande industri uppfyller riktvärdet enligt 
Naturvårdsverkets rapport 6538 nattetid (40 dB(A)). Detta innebär att även dag och kvällsvärdena 
uppfylls. 
 
Ekvivalenta ljudnivåer från trafik på närliggande vägar uppfyller riktvärdet (60 dB(A)) enligt 
förordning 2015:216 vid alla fasader på befintligt hus samt nya hus på planområdet oberoende 
av var de placeras. Det finns möjlighet att anordna en uteplats på Björken 4 som uppfyller 
riktvärdena för uteplats. 
 
 

1. UPPDRAGSGIVARE 
Götene kommun, Torggatan 4, Götene 
Kontaktperson: John Cronqvist, , 0511-38 60 57, john.cronqvist@gotene.se 
 
 

2. BAKGRUND OCH UPPDRAG 
Götene kommun håller på att arbeta fram en ny detaljplan för fastigheten Björken 4 i centrala 
Götene. Området består idag av en parkering samt en byggnad och benämns som industrimark i 
den befintliga detaljplanen. Kommunen vill ändra markanvändningen till centrumverksamheter 
och bostäder. 
 
Granne med planområdet för Björken 4 ligger ett antal industribyggnader som tillhör Cidan 
Machinery. I anslutning till planområdets västra och norra sida ligger Järnvägsgatan respektive 
Doktorsgatan. Nordost om planområdet är Götene busstation lokaliserad.  
 
Med anledning av att detaljplanen skall inkludera bostäder har Akustikverkstan på uppdrag av 
Götene kommun, genom John Cronqvist, utfört mätning av ljudnivån från den närliggande 
industrin samt beräkningar av förväntade trafikbullernivåer på fastigheten Björken 4. Mätning och 
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beräkningar har utförts i syfte att utreda om gällande riktvärden för externt industribuller och 
trafikbuller klaras. 

3. BEDÖMNINGSGRUNDER  

3.1. EXTERNBULLER 
Eftersom verksamheten vid Cidan endast är anmälningspliktig gäller inte deras bullervillkor daterat 
2003-05-07 (DNR MHN02/439.427) utan verksamheten skall underställas Naturvårdsverket 
riktvärden gällande externt industribuller. I Naturvårdsverkets rapport 6538 (Vägledning om 
industri - och annat verksamhetsbuller) från 2015 finns riktvärden gällande buller från industrier, 
dessa sammanfattas i tabell 1. Ljudnivåerna är immissionsvärden vid bostäder, skolor samt 
vårdlokaler och avser frifältsvärden utomhus vid fasad och vid uteplatser samt andra ytor för 
utevistelse i bostadens närhet. 
 

Tidsperiod Riktvärden högsta  
ekvivalenta ljudnivå (LAeq) dB 

Dag 06 – 18 50 

Kväll 18 – 22,  
samt lör-, sön- och helgdag 06 – 18 45 

Natt 22 – 06 40 

Tabell 1: Riktvärden för högsta ekvivalentnivåer (LAeq) i dB för industri 
vid olägenhetsbedömning vid bostäder, förskolor och vårdlokaler. 

Vidare gäller: 

• Maximala ljudnivåer (LAFmax > 55 dB) bör inte förekomma nattetid mellan kl. 22 – 06 annat 
än vid enstaka tillfällen. 

• Om verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid 
nitningsarbete, lossning av metallskrot eller likartade ljudimpulser eller innehåller ljud med 
tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dB.  

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna i tabell 1, eller 
om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den 
tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst 
en timme, även vid kortare händelser. 

 

3.2. TRAFIKBULLER 
Förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:359 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader. Dessa riktvärden redovisas i tabell 2. 
 

Plats Lpeq,  
dB(A) 

LpFmax,  
dB(A) 

På fasad 60 - 

Vid uteplats 50 70 

Tabell 2: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder. 
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första raden i tabell 1 
att bullret inte bör överskrida 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad. 
 
Förordning (2015:216) föreskriver vidare att om den ekvivalenta ljudnivån utomhus (60 dB(A)) 
som anges i tabell 1 ändå överskrids bör: 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Om riktvärdet gällande maximal ljudnivå på uteplats (70 dB(A)) ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 
och 22:00. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella egna reflekterande 
ytor. 

4. MÄTNING EXTERNBULLER 

4.1. VÄDERBETINGELSER 
Vid mättillfället noterades följande väderbetingelser: 
 

• Molnighet: Halvklart väder  
• Vind:  Nordöstlig, c:a 3 m/s. 
• Temperatur: runt 2 oC 

 

4.2. DOMINERNADE BULLERKÄLLOR 
Vid tidpunkten för mätningen observerades dominerande bullerkällor (fläktar) på taket på 
byggnader söder om planområdet (se figur 1). 
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Figur 1: Placering av dominerande bullerkällor från Cidan Machinery 

4.3. MÄTFÖRFARANDE 
Mätningen gjordes med hjälp av utrustning som kan mäta ljudnivåer under valfri tidsrymd samt 
lagra dessa för senare analys. A-vägda ljudnivåer samt frekvensspektrum lagrades för varje sekund 
under längre tid för senare analys för mätpunkterna, så att kortvariga bullerstörningar som till 
exempel fordonspassager och flygplanspassager som ej är från verksamheten kan klippas bort från 
mätresultaten. Mätningen har utförts mellan c:a 17 minuter, 22:41-22:58. 
 
Redovisade vindriktning under mätningen ger medvindsfall till mätpunkten enligt 
Naturvårdsverkets praxis, där vindriktningen skall ligga från dominerande bullerkällor till aktuella 
mottagarpunkter, inom en sektor på ± 45o. Avstånden mellan de dominerande bullerkällorna och 
mätpunkterna är dock så korta att de inte bedöms ha någon större inverkan på mätvärdena.  
  
Resultaten ovanstående mätning har använts för att bestämma ljudbidraget från Cidan vid 
planområdet för Björken 4 och därigenom utreda om man uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden 
gällande externt industribuller.  
 
Mätpunktens läge i förhållande Cidan tillsammans med ungefärlig avgränsning av planområdet 
visas i figur 2. Mätningarna av ekvivalent ljudnivå mättes på 1,50 m höjd över mark. 
 

Position för dominerande 
bullerkällor 
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Figur 2: Mätposition samt ungefärlig avgränsning av planområdet. 

 

4.4. MÄTUTRUSTNING 
Tabell 3 presenterar den utrustning som användes vid mätningarna. Utrustningen uppfyller klass 1 
enligt SS-EN, 61672-1, 60942 och 61260. Datum för senaste kalibrering finns i Akustikverkstans 
kalibreringslogg. Kontrollkalibrering av instrumenten sker direkt före samt direkt efter gjorda 
mätningar. 

Instrument Fabrikat och typ Serienummer 

Analysator Norsonic Nor121 31204 

Mikrofonförstärkare Norsonic Nor1201 30183 

Mikrofonkapsel Norsonic Nor1230 24355 

Mikrofonkalibrator Norsonic Nor1251 32505 

Tabell 3: Mätutrustning som användes vid mätningarna 

4.5. RESULTAT 
I nedanstående tabell 4 redovisas den uppmätta den A-vägda ekvivalenta ljudnivån i 
mätpositionen. Redovisade ljudnivå presenteras som som frifältsvärde. 
 

 Uppmätt ekvivalent ljudnivå i 
dB(A) 

Mätposition 38 

Mätpunkt 

3 
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Tabell 4: Den resulterande ljudnivån från Cidan vid mätpositionen 

5. BERÄKNING TRAFIKBULLER 

5.1. TRAFIKSITUATION VID BJÖRKEN 4 OCH DESS NÄRLIGGANDE OMGIVNING 
Fastigheten Björken 4 är belägen i anslutning till Järnvägsgatan, Doktorsvägen, Kraftgatan samt 
Götene Busstation. Björken 4 och dess närliggande omgivning visas i figur 3. 
 

 
Figur 3: Björken 4 och dess närliggande omgivning tillsammans med det befintliga huset på Björken 4 

Framtida prognostiserade trafikflöden för Järnvägsgatan, Doktorsvägen, Kraftgatan i höjd med 
Björken 4 har erhållits från Götene kommun. Trafikflöden på dessa gator i höjd med Björken 4 
presenteras i tabell 5. 
 
 

Uppmätt Trafikflöde  
Antal fordon 

 ÅMVD 
Andel tunga fordon 

(%) 
Hastighet 

(km/h) 

Järnvägsgatan (söder, före korsning) 1200 5 50/30 

Järnvägsgatan (norr, efter korsning) 900 5 30 
Doktorsvägen 400 0 30 

Kraftgatan 300 5 50 
 

Tabell 5: Trafikflöde på Järnvägsgatan, Doktorsvägen och Kraftgatan som användes vid beräkningarna. 
 
I Björken 4:s närhet i nordvästlig riktning ligger Götene busstation beläget (se figur 1). Till 
resecentrum anländer och avgår ett antal bussar per dygn. Antalet anländande och avgående 
redovisas i tabell 6. 
 

Trafikslag Antal bussar som 
anländer och avgår 

Bussar 30 
 

Tabell 6: Antalet bussar som anländer och avgår från Götene busstation 

Järnvägsgatan 

Resecentrum 

Doktorsvägen 

Västra 
Drottningvägen 

Götene busstation 

Kraftgatan 
Befinligt hus 
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Beräkningarna har utförts med befintligt hus på Björken 4 (se figur 1). 
 

6. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkning av förväntade trafikbullernivåer Björken 4 och dess närliggande omgivning från 
Närliggande vägar har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodell, d v s enligt metoden 
beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för 
vägtrafikbuller. 
 
För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan 7.4 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital tredimensionell modell av 
området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad från digitala kartmaterial från 
Metrias webplats och ritningar från Götene kommun.  
 

7. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultat för situationen med trafik som redovisas i avsnitt 4 visas i Bilaga 1-4 i separata 
dokument enligt: 
 

1. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h), 1,7 m över mark 
2. Maximalnivå (LAFmax), kl. 06-22, 1,7 m över mark 
3. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h), 4,5 m över mark 
4. Maximalnivå (LAFmax), kl. 06-22, 4,5 m över mark 

 
Beräkningsresultaten presenteras som fasadnivåer samt som nivåkurvor på redovisad höjd över 
mark. Nivåerna på fasaderna är den högsta nivån som beräknats för den aktuella punkten 
oberoende av våningsplan och är frifältsvärden, d v s utan reflexer i den egna fasaden helt i 
enlighet med standarden. Reflexer upp till tredje ordningen är medtagna i beräkningarna.  

8. KOMMENTARER 
 
Av den redovisade mät- och beräkningsresultat kan man konstatera följande:  
 
• Uppmätt ekvivalent ljudnivå vid den södra delen av Björken 4 från Cidan uppfyller 

riktvärdet enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 nattetid (40 dB(A)) och då även dag och 
kvällsvärdena. 

• Ekvivalenta ljudnivåer från trafik uppfyller riktvärdet (60 dB(A)) i förordning 
2015:216 vid alla fasader på det befintliga huset. Om det befintliga huset kompletteras 
med fler hus kan kommer ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfyllas oberoende av var på 
planområdet dessa hus placeras. 

• Om balkonger/uteplatser vid det befintliga huset byggs vid fasaden som vetter mot 
Järnvägsgatan eller på Gaveln mot Doktorsvägen kommer det ekvivalenta riktvärdet 
överskridas på dessa balkonger/uteplatser. Det maximala riktvärdet kommer också 
överskridas på ett antal av dessa balkonger/uteplatser. Dock kan man anordna 
balkonger/uteplatser vid fasaden mot öster alternativt en gemensam uteplats på gården 
öster om befintligt hus som kommer att uppfylla riktvärdena. Balkongerna där riktvärdena 
överskrids får betraktas som kompletterande balkonger med sämre ljudmiljö. 

• Det är sannolikt att balkonger/uteplatser vid ytterligare hus på Björken 4 kommer att få 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer som uppfyller riktvärdena beroende på var de 
placeras. 
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Mikael Norgren 
Civilingenjör i akustik 
 
 
Granskad av Anders Grimmehed 2018-05-03 
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