
 
 
 
 
                   
Utvärdering 
 
Buller – Ljud – Utvärdering   Norrkila Amfi. 
 
 
Kontinuerligt buller: skapas av maskiner som går i kontinuerlig drift utan avbrott eller 
förändring av driftsvillkor. Detta kan vara, fläktar pumpar processutrustning. En 
mätning på bara några minuter är oftast tillräcklig för att bestämma bullernivån. 
 
Frekvensvägningskurvor. Vår hörsel är mindre känslig vid låga och höga frekvenser. 
För att ta hänsyn till detta, kan man applicera ett vägningsfilter vid ljudmätningen. Den 
vägning som vanligen används är A-vägning, vilket ger mätvärden skrivna som dB(A). 
och detta har en ungefärlig överensstämmelse med det mänskliga örat. 
En C-vägningskurva används också, vid utvärdering av höga och låga frekvenser. 
 
I detta fall har vi valt att använda C-vägt filter, då området ligger dels i närheten av 
Scanraff industriområde dels för att länsväg 162 går ca. 2 kilometer från Stenbrottet. 
 
Vid dessa förhållanden är det klokt att använda ett filter som låter oss veta vad som 
händer i dom låga frekvenserna, då vi också i en modern ljudanläggningar kommer att 
generera låga frekvenser. Ett ex. 20 Hz är en mycket låg baston som har en längd av 
ca.17 meter. Vid ett ljudtryck av 100 dB vid ljudkällan tar det ca 1024 meter innan 
ljudvågen har nått ner till grundbruset i detta fall räknat på ca. 50 dB. Fritt fält.
Det är därför som vi kan höra bruset från länsväg 162, och bruset från Scanraff. 
Om vi i stället skulle mäta med A-vägt filter får vi ingen information om dessa 
förhållanden. 
Nu har vi inte fritt fält och vi kan se på kartan dom topografiska förhållandena är av 
godo för planering av anläggningen i stenbrottet. Generellt sett kan vi utläsa av 
mätningen att endast korna som går och betar ner mot Sörkila kommer att uppleva 
störförhållanden. Nu kommer det att byggas en stor vall mot väster vilket ytterligare 
kommer att sänka ljudnivåer som så att säga läcker ut från stenbrottet., ner till Sörkila. 
 
När det gäller vald plats för arrangemang som också kräver förstärkning av ljud. 
100 dB. Som i dag är högsta värde enligt miljölagen, finner vi utvald plats mycket 
lämplig. 
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