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Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) kontaktades i början på 
augusti 2011 av Miljöförvaltningen Göteborgs stad angående stöd med utredning av 
buller från en återvinningsplats i Torslanda. I en skrivelse juli 2009 framförde de när-
boende i BRF Flygledaren önskemål om att återvinningsplatsen skulle flyttas pga. stör-
ande ljud från tömning, främst av glas, men även från trafiken. Miljönämnden beslöt att 
avslå ärendet vilket överklagades av bostadsrättsföreningen till Länsstyrelsen. Enligt 
beslut från Länsstyrelsens (daterat 2011-07-01) har man upphävt nämndens beslut och 
visat ärendet åter till nämnden. Som skäl anges att den utredning som företagits inte 
anses vara tillräcklig och pekar på att det inte finns några mätningar som visar ljudnivån 
vid övriga tillfällen än tömning av glasbehållare och inte heller någon uppskattning eller 
mätning av hur ofta övriga ljud förekommer. 
 
Återvinningsplatsen är belägen i närheten av Lysevägen i Torslanda på Hisingen. Efter 
en inledande diskussion besöktes platsen av medarbetare från VMC och Miljöförvalt-
ningen samt en av de närboende den 13 september. Avståndet mellan återvinnings-
platsen och de närmast belägna bostäderna är ca 40 m. De som skall lämna returmaterial 
anländer i huvudsak via bil från Flyghamnsvägen men kan också komma till fots eller 
med cykel från närliggande bostadsområden. Problemet är mångfacetterat med inslag av 
störning från trafiken, tömning och hantering av behållare samt ilägg av returmaterial. 
Högst ljudnivåer förekommer vid tömning av behållarna för returglas, men även ljud 
vid iläggning av glas upplevs av de klagande som störande. Bullermätningar har 
genomförts både inom- och utomhus vid tömning av konsultbolaget Akustikon, varför 
fokus för VMC har varit andra ljud från returstationen och i första hand buller vid inkast 
av glas i återvinningsbehållare.  
 
 
 
Bullermätningar 
 
För att få bättre information kring hur ofta hörbara glasiläggningar förekommer genom-
fördes en långtidsmätning med start 6 oktober med inspelande utrustning. Mätmikro-
fonen var placerad på den västra fasaden vid den högst belägna lägenheten närmast 
returstationen. Avsikten var att registrera både tidpunkt och nivå för olika händelser 
under två veckors tid. Tyvärr skadades utrustningen redan natten efter den placerats ut 
av ett åskoväder vilket inte upptäcktes innan mätaren togs in för inspektion efter två 
veckor. Resultaten är därför mycket osäkra kring hur nivåerna vid glasiläggning sprider 
och inga resultat kan redovisas kring detta. Antalet registrerade händelser är dock inte 
påverkat under den första kvällen, och dessa data redovisas i Tabell 1 nedan. Två glas-
ilägg med minst 30 s mellanrum har tolkats som två olika händelser, ett antal i följd 
med kortare intervall mellan dem som en enda händelse. De flesta händelser består av 
flera hörbara glasiläggningsljud. 
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Tabell 1, uppmätt antal händelser (en eller flera glasiläggningar med mindre än 30 sek. 
mellanrum) 2011-10-06 

Tidpunkt Antal registrerade 
händelser 

16 – 17 8 
17 – 18  5 
18 – 19  11 
19 – 20  0 
20 – 21  3 
21 – 22  0 
22 – 23  0 

 
Vädret under den uppmätta kvällen var tilltagande vindar med en temperatur kring 
10 ºC, och under tidsperioderna redovisade i Tabell 1 förekom tidvis ett lätt regn, det 
mer ihållande regnet började först under natten. Det är svårt att uttala sig om hur repre-
sentativ mätningen är för veckodag, väder och årstid, men det är rimligt att anta att 
under sommarmånaderna med bättre väder så är antalet ilägg betydligt större per timma 
än de här redovisade. Förmodligen är aktiviteten också större under helger än vardagar, 
den uppmätta kvällen var en torsdag. En sammanfattning av Tabell 1 är att en vanlig 
vardag så förekommer tydligt hörbara ljud vid åtta tillfällen under en timma 
(medelvärde kl. 16 – 19), efter kl. 19 avtar frekvensen. 
 
Trafikbullret på platsen är betydande, ekvivalent nivå på andra våningsplanet är ungefär 
53 dB med maxnivåer uppemot 65 dB. Det undre våningsplanet skyddas av en buller-
vall mot Flyghamnsvägen och har följaktligen lägre nivåer. I inspelningarna hörs också 
ett betydande antal fordon passera in på återvinningsplatsen, men de är svåra att räkna 
eftersom de maskeras av buller från Flyghamnsvägen. Uppskattningsvis är trafik-
rörelserna till och från återvinningsplatsen minst dubbelt så många som de hörbara 
glasiläggen. 
 
Om man betraktar glasiläggen som en separat källa och inte slår ihop den med t.ex. 
tömning av behållarna så blir den dygnsekvivalenta nivån utomhus från denna aktivitet 
lägre än 40 dB och troligtvis lägre än så. Maxnivåerna kan dock bli höga i vissa fall, 
upp emot 65 dB vid glasikast i tom eller nästan tom behållare på 40 m avstånd (uppmätt 
av Miljökontoret 2007). Ljudets tonala karaktär med höga frekvenser och transienta 
(plötsliga) händelser gör dock att det är lätt att uppfatta även om omgivande trafikbuller 
är betydligt starkare i ljudnivå. De höga frekvenserna innebär också att ljudet dämpas 
väl av fönster och fasad om fönstren är stängda. Med öppet fönster eller fönstret på 
glänt kommer dock många av glasiläggningarna att vara klart hörbara även inomhus och 
trots närvaro av trafikbuller. På den västliga sidan av de närmaste bostäderna finns 
balkonger och uteplats som är direkt exponerade för ljudet från återvinningsplatsen. 
 
Säkrare slutsatser kan erhållas om man genomför en mätning av samma typ som den 
delvis misslyckade långtidsmätningen, men den bör göras i goda väderförhållanden 
(svag vind, barmark, lite nederbörd). VMC rekommenderar att en sådan mätning om-
fattar minst två helger med mellanliggande vecka. 
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