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Inledning 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) blev under sommaren 
2011 kontaktade  av boende i en villa utanför Gråbo i Lerums kommun. De hade under 
en tid upplevt en lågfrekvent bullerstörning som de inte kunde komma tillrätta med. De 
boende hade med hjälp av Lerum energi provat att koppla ur elsystemet och förbättra 
jordningen, samt vidtagit en rad åtgärder i bostaden, alla utan resultat. Däremot upp-
levde de att problemet försvann vid ett större elavbrott som påverkade hela omgiv-
ningen. 
 
VMC kontaktade då Miljö- och hälsoskyddskontoret i Lerum (MH), som startade en 
utredning. Efter platsbesök under december 2011 då det störande ljudet var hörbart men 
mycket svagt bad MH och de boende att VMC skulle komma för att göra en komplette-
rande mätning, vilket skedde 2012-01-09. Resultatet av denna mätning redovisas nedan 
tillsammans med ytterligare en uppföljande mätning som genomfördes för att fastställa 
från vilken riktning bullret infaller mot fastigheten. 
 
 
 
Bullermätning 
 
Mätningarna inleddes vid 15-tiden på eftermiddagen 2012-01-09. I alla delar av huset 
var det lågfrekventa bullret hörbart, men det varierande i styrka under mättiden. Ljudets 
karaktär påminde om en avlägset placerad större motor med modulation både på 
sekundnivå och långsammare. Mätningarna genomfördes först i tre mätpunkter i 
vardagsrummet orienterat mot väster. Mättiden i varje punkt var minst 45 sekunder, och 
den resulterande A-vägda ekvivalenta nivån blev 24,9 dB. För respektive mätpunkt 
redovisas uppmätt tersbandsspektrum tillsammans med nivån för bedömning av 
olägenhet enligt SOSFS 2005:6 i figur 1. Denna enkla stickprovsmätning visar att 
värdet från SOSFS 2005:6 tangeras eller överskrids i tersbanden 40 och 50 Hz. 
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Figur 1, Tersbandsnivå i de tre mätpunkterna tillsammans med nivå för bedömning av 
olägenhet från SOSFS 2005:6. 
 
 
Efter mätningarna inomhus genomfördes även korta stickprovsmätningar i det 
friliggande garaget och utomhus i närheten av fastigheten, och på samtliga platser var 
det lågfrekventa ljudet mätbart. Därför kan det uteslutas att bullret kommer ifrån den 
egna byggnaden. Vid en smalbandsanalys av mätdata kunde det konstateras att 
frekvensen på huvudkomponenten varierade mellan 40 och 45 Hz, och att det 
förekommer andra komponenter både högre och lägre i frekvens som tycks variera 
tillsammans, se figur 2. Detta betyder att källan inte är relaterad till eldistributionen i 
området (då skulle frekvenserna ha varit stabila på 50, 100, 150 Hz osv). 
 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum                 2 maj 2012 
 
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo 

 4 

Figur 2, Smalbandanalys (PSD) av två 30 sekunder långa inspelningar med ca 5 
minuters mellanrum i vardagsrummet orienterat mot väster. 

 
 
 
Riktningsmätningar 
 

För att följa upp vilken riktning ljudet infaller ifrån genomfördes 2012-02-27 en serie 
mätningar med två mikrofoner placerade 4 m ifrån varandra i olika kompassriktning. 
Genom att jämföra signalerna med hjälp av korrelationsanalys kunde riktningen på det 
infallande ljudet bestämmas ungefärligt, se figur 3. Notera att riktningen är ungefärlig, 
dels beroende på inneboende brister i själva metoden, men också på grund av att 
väderförhållanden kan påverka riktningen. Dock är det utan tvivel huvudsakligen från 
sydväst som ljudet faller in mot fastigheten.   
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Figur 3, Riktningsbestämning av infallande ljud med gruppmikrofon, huvudsakligt infall 
är från sydväst.  
 
 
Mätningarna genomfördes dessutom när den näraliggande kraftledningen på 130 kV  
söder om fastigheten var tagen ur drift (spänningslös), vilket verifierades via telefon-
kontakt med Vattenfall. Alltså kan inte bullerkällan vara kraftledningarna eller 
utrustning kopplad till dem. Mätpunktens läge i förhållande till kraftledningen är 
angivet i en enkel skiss i figur 4.  
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Figur 4, Skiss av kraftledning och fastigheter i närheten av mätpunkten. 
 
 
Slutsats 
 
VMC har i flera rum i den aktuella bostaden uppmätt bullernivåer som överskrider 
referensvärdena enligt SOSFS 2005:6. Arbetet med att identifiera källan och vidta 
åtgärder har inletts. Källan är sannolikt inte en del av eldistributionen som transforma-
torer och liknande, utan är troligtvis relaterad till någon verksamhet i närområdet. Vid 
rapportens tillkomst är källan sannolikt identifierad i form av en större fläkt i en 
byggnad ca 300 m från bostadshuset.  
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