
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bullerstörningar från Åbro industriområde i 
Mölndals kommun 

 
 
 

Göteborg den 15 februari 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Larsson 
Miljöutredare 

 
 
 

Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se 
Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax 031-773 31 11 www.vmc.ymk.gu.se 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 15 februari 2005 
 
Bullerstörning från Åbro industriområde i Mölndals kommun 

Bakgrund 
 
     boende på      i Mölndal har till Mölndals kommun inkommit med klagomål 
över bullerstörning från Åbro industriområde. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
Mölndals kommun har genom föreläggande krävt att åtgärder skall vidtas för att 
minska bullret till en acceptabel nivå. Trots åtgärder är       fortfarande störd av 
buller från Åbro industriområde. Av tidigare klagomål framgår att de huvudsakliga 
bullerkällorna var företagen Olof Manner, Santa-Maria och Texotan.  
 
Från fastigheten på      har man fri sikt över bebyggelsen till Åbro industriområde. 
Enligt       är bullerstörningen kontinuerlig och mest framträdande under nattetid då 
trafikbullret från motorvägen är lågt. Ljudet beskriv som ljudet från en stor 
dieselmotor, lågfrekvent på gränsen till infraljud. 
 
Peter Östman på Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktade Västra 
Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum för att få hjälp med en bullerutredning 
hemma hos      . 
 
VMC besökte den 18 januari 2005       och monterade upp ljudnivåmätare i dennes 
bostad. Mätutrustningen hämtades in den 21 januari 2005. 
 

 
 
Bild 1/ Karta över området med störd fastighet markerad med en röd prick 
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Mätningens genomförande 
 
Mätningarna genomfördes med en ljudnivåmätare av märket Brüel & Kjaer 2260 med 
programmodul BZ7210 version 2.1. Instrumentet är spårbart kalibrerat till nationell 
och internationell standard för ljudnivåmätare. Mikrofonen modell 4189 var placerad 
på ett stativ 1,0 meter ovan golv. A-vägd och C-vägd ljudnivå och frekvensspektra i 
tersband registrerades kontinuerligt under mätdygnen. Under mätningen användes 
tidsvägning ”Fast”. Instrumentet kalibrerades med en extern kalibrator innan 
mätningen påbörjades. 
 
Mätningen följer den Svenska Standarden SS 02 52 63 utgåva 2 för mätning av ljud-
trycksnivå i rum fastställd den 27 november 1996. Mätningarna genomfördes under 
sammanlagt 3 dygn. Vid denna mätning ansvarade      för att flytta mätutrustningen 
till de rum där den subjektiva störningen var tydligast. Lindälv antecknade vid vilka 
tillfällen som utrustningen flyttades samt dess placering. Med hänsyn taget till att det 
kan vara svårt att i efterhand kontrollera placeringarna bedömdes ändå detta 
förfarande som representativt. Varje 1 timmes mätning medelvärdebildades separat 
varefter instrumentet internkalibrerades automatiskt med så kallad ”Charge Injection 
Calibration”. Mätningar som genomförs enligt svensk standard SS 02 52 63 
uppskattas ge en standardavvikelse för den A-vägda ljudtrycksnivån som är lika med 
eller mindre än 3 dB och för den C-vägda ljudtrycksnivån lika med eller mindre än 5 
dB. 
 
Resultat 
 

Cursor: 2005-01-20 05:00:00 - 06:00:00  LAeq=20,4 dB  LAFMax=54,1 dB  LCpk(MaxP)=70,0 dB  LAFMin=18,0 dB
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Diagram 1/ Ekvivalenta och minimala ljudtrycksnivån medelvärdesbildade varje 
timme under de tre mätdygnen. 
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Mätplats Start tid Mättid 
Lägsta LAeq 
[dB] 

LAFMin 
[dB] 

Vardagsrum 1 
2005-01-18 
09:57:27 12:02:33 25,5 21,6 

Duschrum 
källare 

2005-01-18 
22:00:00 7:00:00 18,4 17,7 

Kontor källare 
2005-01-19 
06:00:00 39:00:00 19,8 17,9 

Vardagsrum 2 
2005-01-20 
22:00:00 11:38:05 19,8 16,7 

 
Tabell 1/ Lägsta ekvivalenta och minimala ljudtrycksnivån medelvärdesbildade för 
varje mätplats var för sig. 
 
 
  21/1 kl  04:00 - 05:00 20/1 kl  04:00 - 05:00     
Frekvenz [Hz] LLeq [dB ] Vardagsrum LLeq [dB ] Kontor källare Hörtröskel SOS 
31,50 27,03 28,81 58,9 56 
40 32,83 27,6 50,6 49 
50 25,49 20,03 43,7 43 
63 21,4 24,13 37,3 41,5 
80 21,4 24,08 31,5 40 
100 17,8 17,84 26,6 38 
125 18,72 13,05 22,2 36 
160 19,12 18,22 17,8 34 
200 14,21 14,15 14,3 32 

 
Tabell 2 / Lägsta ljudtrycksnivåer fördelade efter tersband jämfört med 
normalhörtröskeln och Socialstyrelsens allmänna råd 1996:7 
 
Bedömning 
 
Av diagram 1 framgår att de uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna under nätterna var 
generellt låga. Ljudnivåerna under de tre nätternas tystaste del var oftast under eller i 
närheten av 20 dB(A). 
 
Av tabell 1 framgår att de uppmätta ljudnivåerna på respektive mätplats var mycket 
låga under den tystaste delen av mättiden. Detta framgår av värdena i kolumnen 
LAFMin. De ekvivalenta ljudnivåerna som visas i kolumnen lägsta LAeq är typiska 
för en bostad som kan uppfattas som mycket tyst under natten. 
 
Av tabell 2 framgår att ljudtrycksnivåerna fördelade efter tersband var mycket låga. 
Samtliga ljudtrycksnivåer ligger långt under såväl normalhörtröskeln som de nivåer 
som Socialstyrelsen sätter som gräns vid bedömning av om en ljudnivå utgör en 
olägenhet för människors hälsa i SOSFS 1996:7. 
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Det är mycket svårt att mättekniskt skilja på ljud från Åbro industriområde och den 
intilliggande motorvägen. Man kan dock inte utesluta att det vid mättillfället var 
osedvanligt tyst från såväl motorväg som Åbro industriområde. VMC:s bedömning är 
att det under mätperioden var mycket tyst i fastigheten.  
 
Det bör uppmärksammas att vissa av de uppmätta ljudnivåerna ligger under det 
använda instrumentets normala detektionsgräns som är ungefär 20 dB. 
 
Vid handläggning av detta ärende har även förste forskningsingenjör Martin 
Björkman deltagit. 
 
 
Göteborg den 15 februari 2005 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 
 
 
 
Erik Larsson 
Miljöutredare 
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