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Sammanfattning 

Ett problem i dagens moderna samhälle är att bullernivåerna är för höga. Dessa 
höga bullernivåer är en hälsorisk och kan ge människan permanenta skador. 
Buller är något som inte får försummas. 
 
Syftet med examensarbetet är att identifiera och kartlägga bullret på Holmgatan i 
centrala Falun.  Syftet är också att analysera resultatet och sätta det i 
förhållande till myndigheternas krav och riktlinjer avseende bullernivåer. 
 
Examensarbetet avgränsas till bullermätning och kartläggning på delar av 
Holmgatan i centrala Falun, som bedömts vara extra utsatta för buller. 
Bullermätningarna utfördes under fyra vardagar och under tider från det att de 
flesta affärer öppnar till att de stänger, kl. 10-18. 
 
Metoden bestod utav bullermätningar som utfördes med en timmes intervall 
längs den utvalda delen av Holmgatan. Dagarna då dessa mätningar utfördes 
var 2/12 till 5/12-2013.  
 
Resultatet redovisas som medelvärdet per timme av alla dagar då 
bullermätningarna utfördes. Resultatet varierade, det lägsta bullermedelvärdet 
var 57 dB och det högsta bullermedelvärdet var 83 dB. Det syns tydligt att de 
högre värdena ligger närmare en gata som används av bussar och andra 
transportfordon. De lägre värdena låg oftast i närheten av Geislerka parken, som 
är en stor och öppen yta mitt i Holmgatan. Över lag så låg bullermedelvärdena 
mellan 60-65 dB. 
 
Slutsatsen tyder på att bullernivån på Holmgatan överskrider inte 
myndigheternas krav  på vad som anses som skadligt men ligger strax  under 
riktlinjerna för maximalnivån för utomhusbuller (70 dB). Åtgärder såsom att 
plantera vegitation på fasader och omleda trafiken skulle kunna vidtas för att 
minska bullernivån på Holmgatan. 
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A problem in today's modern society is that the noise levels are too high. These 
high levels of noise is a health hazard and can give man permanent damage. 
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The purpose of this study is to identify and map the noise on Holmgatan in central 
Falun. The purpose is also to analyze the results and put them in relation with the 
regulatory requirements and guidelines regarding noise levels and to analyze the 
results and see if actions should be taken against the noise on Holmgatan. 
 
The thesis is limited to noise measurements and mapping of parts of Holmgatan, 
considered to be especially vulnerable to noise. Noise measurements were 
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The method consisted of noise measurements which were performed at hourly 
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Förord 

Sedan tidigare visste jag att jag ville göra ett examensarbete i Falun. Vad arbetet skulle handla 

om visste jag inte men jag ville göra någon form av undersökning där människorna i Falun 

var huvudpersonerna. Olika idéer fanns men ingen var kopplad till buller eller bullermätning. 

Denna idé kom fram av sig själv då jag har tidigare tänkt på bullret i Falun men inte riktigt 

haft planer på att göra en kartläggning av bullret för att faktiskt se hur det ligger till. 

 

Arbetet sattes igång och jag har blivit mer och mer intresserad i ämnet buller och jag känner 

att jag valde ett nyttigt ämne att fördjupa mina kunskaper i.  

 

 

Tack till Karin Edvardsson, Högskolan Dalarna som har varit min handledare genom detta 

examensarbete. Hon har hjälp mig med information, åsikter, kommentarer och idéer. 

 

Jag vill även tacka min fästmö Melita Hadžalić som har hjälp mig med stöd och motivation. 

Tack älskling! 

 

 

Författare 

 

Nerim Sarhatlić 

Borlänge, Juni 2014 

 

Högskolan Dalarna 

Byggingenjör
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Begrepp och Förkortningar 

 

A-filter  Filter som liknar våra öron i sättet den uppfattar olika ljudtryck 

  och frekvenser. Finns i bullermätare. 

 

Absorption  Ljudvågor fångas upp av exempelvis en vägg 

 

AML  Arbetsmiljölagen. 

 

Amplitud  Mängden energin i en ljudvåg. 

 

AV  Arbetsmiljöverket. 

 

Buller  Icke önskvärt ljud. Ljud som skadar hörseln eller som 

  uppfattas som störande definieras som buller. 

 

Bullerexponering Utsättas för buller. 

 

Bullermedelvärde Medelvärdet på bullret som räknas fram. 

 

Bullermätare  Apparat som mäter ljudtrycket. 

 

Bullernivå  Den nivå (dB) som bullret har. 

 

dB(A)  Ljudtrycket i decibel som har mätts i A-filter. 

 

Decibel(dB)  Enhet för ljudtrycket. 

 

Hertz(Hz)  Frekvens på ljudvågor. 

   

Ljudkälla  En källa som alstrar, skapar ljud. 

 

Ljudnivå  Den nivå (dB) som ljudet har. Ljudet är ej klassat som buller. 

 

Ljudtryck  Resultat av tryckvariationer som ljudvågor åstadkommer. 

 

Mottagare  Person som mottar ljud. 

 

Reflektion  Ljudvågor reflekteras av exempelvis en vägg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett problem i dagens moderna samhälle är att ljudnivån i vår omgivning är för kraftfull. Buller 

kan göra människan trött, okoncentrerad, stressad och ge huvudvärk. Den kan till och med 

vara så kraftfull att vi får permanenta skador av detta. (Arbetsmiljöverket. 2005) 

 

Arbetsmiljöverket säger att en längre tids exponering för buller med en ljudtrycksnivå på över 

85dB medför risk för hörselskador (Arbetsmiljöverket. 2009). En hörselskada kan även 

uppkomma vid en lägre ljudnivå om exponeringen för ljudet varar längre. Vilken nivå bullret 

måste ha för att skada oss är individuellt. 

 

Identifiering och kartläggning av bullret utfördes i Falun eftersom Falun är en gammal stad 

där situationsplanen utformades i en tid där hänsyn till buller inte var lika aktuellt som det är 

idag. Den del av Falun där identifiering och kartläggning av bullret utfördes på var Holmgatan 

i centrala Falun. Holmgatan valdes just för att det finns många faktorer som bidrar till att 

skapa ljud, se kapitel 3.2. Många människor vistas idag på Holmgatan och det är av hänsyn 

till människans hälsa som dessa bullermätningar utfördes. 

 

Om ljudnivån i vår omgivning försummas så försummas även vår hälsa. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att:  

 Identifiera och kartlägga bullret på Holmgatan i centrala Falun.  

 Analysera resultatet och sätta det i förhållande till myndigheternas krav och riktlinjer 

för att se om bullernivån är godkänd. 

 Analysera resultatet och se om åtgärder bör vidtas på grund utav bullernivån på 

Holmgatan. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet har givits följande avgränsningar:  

 Enbart bullret på delar av Holmgatan i centrala Falun skall identifieras och kartläggas.  

 Kartläggning av alla faktorer som skapar buller kommer inte att göras.  

 Bullermätningarna kommer att utföras på vardagar från kl.10.00-18.00.  
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2 Teori 

2.1 Ljud 

Ljud är tryckfortplantningar i ett elastiskt medium som är skapat av en ljudkälla. En ljudkälla, 

exempelvis våra stämband skapar en tryckförändring i det elastiska mediet; luft. Denna 

tryckförändring sprids vidare tills den når en mottagare. Först när tryckförändringen når 

mottagaren och denna mottagare uppfattar detta kan tryckförändringen definieras som ljud. 

2.1.1 Ljudvågor 

Ljud kan ses som en vågrörelse och ljudvågor rör sig med konstant hastighet. Avståndet 

mellan två vågtoppar kallas våglängd. Höjden på ljudvågen kallas amplitud och ger ett mått 

på mängden energi i ljudvågen. 

 

Frekvens är ett mått på antalet vågor som passerar en punkt under en sekund. Denna frekvens 

på ljudvågor har enheten Hz (Hertz). De frekvenser som våra öron kan uppfatta som ljud 

ligger från ca 20 Hz till 20 000 Hz. (Åkerlöf, 1998) 

2.1.2 Ljudtryck 

Ljudtryck, eller ljudtrycksnivå, är resultatet av de tryckvariationer i luften som ljudvågorna 

åstadkommer. Det lägsta ljudtryck en människa kan uppfatta kallas hörtröskel. Det högsta en 

människa kan stå ut med benämns smärtgränsen. (Ecophon)  

Ljudtrycket vid smärtgränsen är ca ett hundra miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi 

kan höra. På grund av det stora hörselintervallet används en logaritmisk skala för att ange 

ljudtrycket, dB (decibel). Till exempel kan: 

 

 3 dB(A) ökning innebär en fördubbling av ljudets effekt dock är det en knappt hörbart.  

 8-10 dB(A) ökning är hörbart och upplevs som en fördubbling av ljudet. 

 

(Åkerlöf, 1998) 
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2.1.3 Olika objekts ljudtryck 

Att förstå hur olika starkt saker låter är svårt, därför följer nedan en bild, (Figur 1) som visar 

en  decibelskala och ger ett ungefärligt mått på vad olika objekt har för ljudtryck (dB). 

 

 
Figur 1. Decibelskala. (Boverket, 2009) 

 

 

2.1.4 Buller 

Buller är icke önskvärt ljud. Ljud som skadar hörseln eller som uppfattas som störande 

definieras som buller.  

Då definitionen av buller är icke önskvärt ljud så är indelningen i vad som är buller subjektiv 

från person till person då människor har olika uppfattningar sinsemellan om vad som är icke 

önskvärt ljud. (Andersson, 1998) 
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2.2 Akustik 

2.2.1 Ljudets spridningsvägar 

Ljud kan spridas genom att det reflekteras från sin omgivning till mottagaren. Detta betyder 

att mottagaren kan få höra ljudet fastän denna inte är i direkt kontakt med eller är i närheten 

av ljudkällan. Ljud som däremot når mottagaren direkt från ljudkällan kallas för direktljud. En 

ljudkälla kan även skapa vibrationer som kan överföra ljudet från ljudkälla till mottagaren 

genom att vibrationerna överförs till underlaget som ljudkällan står på. Detta underlag kan då 

börja vibrerar och skapa nytt ljud i den omgivande luften. Även detta ljud kan uppfattas och 

höras av mottagaren fastän denna inte är i direkt kontakt med eller är i närheten av ljudkällan. 

(Andersson, 1998) 

 

2.2.2 Förhindra ljudets spridning 

Reflekterande ljud är bara möjligt om ljudet når en reflekterande yta, exempelvis en vägg som 

är konstruerad på ett sätt som låter ljudet reflekteras vidare från denna yta. Ljud som träffar en 

yta absorberas av ytan samtidigt som den reflekteras av den. Ökning av absorptionen minskar 

reflektionen. En yta som är totalt slät reflekterar ljudet bättre än en yta som är porös. 

 

Direktljudets spridning kan minskas genom att man konstruerar något som hindrar ljudet från 

att färdas direkt till mottagaren. Ett exempel på detta är en vägg; direktljudet når väggen och 

reflekteras nu tillbaka till ljudkällan. (Andersson, 1998) 

 

Ljudkällor som skapar vibrationer i underlaget, som i sin tur skapar ljud i luften, är något som 

kan tillföra buller i en omgivning. Det är möjligt att minska mängden vibrationer som 

överförs från maskinen till underlaget. Detta måste utföras på ett sätt så att vibrationerna från 

ljudkällan inte tillåts att fortplantas till underlaget. Ett exempel på detta är stora maskiner på 

betonggolv i fabriker, dessa är oftast inte förankrade direkt i betonggolvet utan står på 

stötdämpare som i sin tur står på gummipluggar så att så lite vibrationer som möjligt överförs 

från ljudkällan till underlaget. 
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2.2.3 Arkitekturens inverkan 

Arkitekturens utformning spelar en viktig roll i hur mycket människan påverkas av buller. Det 

finns flera objekt som kan konstrueras, väljas, designas och till och med planteras för att 

minska områdets bullernivå. 

 

 Konstruera: 

Ett av de vanligaste sätten att skydda människor från buller är att skärma av 

direktljudet med någon form av skärm. En bullerskärm (se Figur 2) mellan exempelvis 

ett bostadsområde och en större, trafikerad väg har i uppgift att reflektera stora delar 

av det inkommande bullret från trafiken. Bullerskärmar utformas i olika storlekar för 

att kunna klara av bullerdämpningen på bästa möjliga sätt. Ljudets våglängd tas i 

beaktning när bullerskärmarnas höjd och bredd utformas. Sprickor och hål i 

bullerskärmen försämrar skärmens syfte att isolera människan från bullret. 

(Träguiden) 

 
Figur 2. Bullerskärm. (Gunnebo, 2009) 
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 Välja: 

Släta material reflekterar en stor del av ljudet. Om fasaden på en byggnad är av 

material som glas eller slät metall så kommer det inte hjälpa i att minska bullernivån i 

det närliggande området. En fasad av puts kommer att absorbera mera ljud än en fasad 

av slät metall. Dessutom kommer reflektionen i fasaden med puts att vara 

oregelbunden och ljudet kommer att spridas i flera olika riktningar, många fler 

riktningar än om materialet vore av slät typ. Detta betyder att när det reflekterade 

ljudet, från en fasad med puts når mottagaren har ljudvågen delats upp i så många 

andra och mindre ljudvågor att ljudnivån blir mindre. (Gyptone) 

 

 Designa: 

Fasadens design kan hjälpa till att minska bullernivån. Fasader med utstickande 

detaljer och konstruktioner skapar en yta som inte är jämn. Detta är något att sträva 

efter när bullernivån skall sänkas. Se Figur 3 för ett exempel på en fasad som är jämn 

kontra ojämn. Utstickande balkonger, fönsternischer, utkragade burspråk och 

loftgångar med mera reflekterar ljudet på ett sätt så att ljudet sprids överallt i 

omgivningen vilket leder till att varje individuell reflektion är svag. (Chalmers, 2011) 

 
Figur 3. Olika fasader. (Yimby, 2012) 
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 Plantera: 

Att plantera någon form av vegetation i ett bostadsområde eller storstadsområde fyller 

flera funktioner. En av funktionerna är ljudabsorbering men även att skärma av ljudet 

från mottagaren. Det finns en stor del av planterad vegetation i flera områden i Sverige 

där vegetationen har som syfte att absorbera ljud. Ett problem med växter är att de 

oftast är planterade i marken vilket betyder att de tar upp värdefull yta. Detta betyder 

att plantera fler växter i marken inte alltid är ett alternativ. Ett alternativ till detta är att 

plantera växter direkt på fasaden. (Chalmers, 2011). Figur 4 är ett exempel på 

vegetation på fasaden. 

 
Figur 4. Vegetation på fasad. (Decoration As Composition) 

 

 

En studie gjordes i Ankara i Turkiet där olika träd och deras bullerreflekterande och 

bullerabsorberande egenskaper testades. Studien visade 16 lövträd och 14 barrträd som 

kan användas för att minska bullret. Resultatet av studien visar att en barriär med tre 

rader av träd minskade bullret med 5 dB. (INDECS. 2012) 
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2.3 Ljudets påverkan av den mänskliga kroppen 

Hörselnedsättningar uppstår när hörselsystemet har blivit skadat. Det finns olika delar av 

hörselsystemet som kan skadas och som påverkar hörseln på olika sätt.  

 

En vanlig hörselnedsättning är förlust av hårceller. Vibrationerna når hörselsnäckan men 

eftersom det saknas hårceller skapas aldrig några nervsignaler till hjärnan som tolkar dessa 

ljud. Detta betyder att en person med en viss hörselnedsättning enbart kan höra en del av 

ljudet, inte hela ljudet eller så hör de inte alls vissa sorters ljud. Med tiden så förstörs delar av 

hörselsnäckan naturligt vilket leder till försämrad hörsel vid högre ålder.  

Kraftigt buller eller kortvariga men mycket kraftfulla ljud, så kallade impulsljud kan skapa 

hörselnedsättningar. (Rosenhall, 2000) 

 

Hörselnedsättningar hos unga påverkar deras kommunikation, beteende, sociala och 

emotionella utveckling. Detta har fastställt i storskaliga undersökningar hos barn. (Goines & 

Hagler, 2007). 

 

Någon koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar och trafikbuller har inte blivit bevisad. Dock 

finns forskning om hur ljud påverkar kroppens autonoma nervsystem, dvs. icke-viljestyrda 

nervsystemet. Ljud aktiverar kroppens utsöndring av olika hormoner som leder till att pulsen 

och blodtrycket ökar. (Boverket, 2004). Adrenalin och kortisolnivåerna ökar vilket betyder att 

ljud aktiverar kroppens "Fäkta eller Fly" mekanism. Studier visar att långvariga 

bullerexponeringar för bullernivåer på över 65dB leder till dessa effekter på den mänskliga 

kroppen. Det har också visat sig att barn som bor i bullriga miljöer har högre blodtryck samt 

förhöjda nivåer av hormoner som framkallar stress. (Goines & Hagler, 2007). 

 

En undersökning gjordes 2013 i U.S.A för att se hur stor påverkan på hjärt- och 

kärlsjukdomar exponering för flygbuller har. Över 6 miljoner deltagare undersöktes där alla 

dessa deltagare bodde i närheten av flygplatser. Resultatet visar på ett samband mellan 

exponering för flygbuller och risken att bli inlagd på sjukhus för hjärt- och kärlsjukdomar hos 

äldre människor (British Medical Journal, 2013a). 

En liknande studie utfördes i England fast med mindre deltagare och även detta resultat visar 

på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (British Medical Journal, 2013b). 
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2.4 Vad säger myndigheterna om buller 

Den myndighet som i Sverige utfärdar lagar angående arbetsmiljö och ser till att de följs är 

Arbetsmiljöverket (AV). Denna myndighet bildades 2001 när Yrkesinspektionen och 

Arbetarskyddsstyrelsen gick samman. Deras mål är att minska risker för ohälsa och olycksfall 

i arbetslivet. AV utfärdar Arbetsmiljölagen (AML) som är en ramlag. Mer detaljerade 

bestämmelser utfärdas i form av olika föreskrifter. (Arbetsmiljöverket, 2014) 

 

En utav dessa föreskrifter heter: Arbetsplatsens utformning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

om arbetsplatsen utformning samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna där bland 

annat buller behandlas. (Arbetsmiljöverket, 2009). Denna föreskrift gäller arbetsplatser men 

den går att använda som mall för andra syften än bara arbetsplatsutformning. Nedan följer 

utdrag från denna föreskrift: 

 

"Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan orsaka 

hörselskador kan det också vara störande och tröttande. Det kan bidra till den mentala 

belastningen och störa koncentrationen inför en arbetsuppgift och därmed göra 

arbetsuppgifterna mer ansträngande. Buller kan också leda till att man sänker sin 

ambitionsnivå vilket kan ha negativ inverkan på arbetets kvalitet. Dessutom kan buller 

förhindra eller försvåra samtal och maskera annat önskvärt ljud. Buller i samband med 

undervisning har också visat sig försämra läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse hos 

barn. För känsliga personer, t.ex. hörselskadade, ökar risken för negativ påverkan. Monotona 

ljud, även på måttliga nivåer, kan göra att man blir sömnig, speciellt om ljudet är lågfrekvent 

vilket kan behöva beaktas exempelvis i kontrollrumsmiljöer." 

 

"Stadigvarande och längre tids exponering för buller med en A-vägd ljudtrycksnivå över ca 

85 dB medför risk för hörselskador. Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs för att en 

hörselskada ska uppstå. Den individuella känsligheten varierar emellertid starkt, vilket medför 

att känsliga personer kan riskera hörselskador vid långvarig exponering även för buller med 

A-vägda ljudtrycksnivåer omkring 75–80 dB. Även kortvariga ljud med hög ljudnivå kan ge 

bestående hörselskador. Impulsljud, t.ex. slagljud, kan vara särskilt skadliga. Det kan räcka 

med enstaka tillräckligt starka knallar för att man ska få en bestående hörselskada." 

 

"Det är inte möjligt att ange ett generellt samband mellan bullerexponering och 

störningsupplevelse. Ofta kan även buller med låg nivå upplevas som mycket störande. 

Särskilt vid lägre ljudnivåer kan känsligheten för buller variera avsevärt mellan olika 

individer. Det går därför inte att ange någon nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte 

längre är motiverade. En bedömning får därför göras från fall till fall och grundas på bl.a. 

bullrets ljudnivå, hur besvärande det upplevs, hur det påverkar möjligheten att uppfatta tal, 

vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar med tiden, samt tekniska möjligheter att 

begränsa bullret."  

 

"Det är viktigt att stor omsorg ägnas den akustiska planeringen och att man i ett tidigt skede 

av planeringsprocessen uppmärksammar eventuella bullerkällor och hur man ska minimera 

riskerna med dem, både när det gäller hörselskadligt och störande ljud." 

 

"Det är också viktigt att följa den tekniska utvecklingen när det gäller bullerbegränsning och 

tillämpa aktuella metoder när den genomförs. Bullerbegränsning vid själva ljudkällan är i 

allmänhet den mest ekonomiska och effektiva metoden." 

 

 (Arbetsmiljöverket, 2009) 
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En annan myndighet som utger regler och råd för samhällsplanering, hushållnings med mark- 

och vattenområden, byggande och förvaltning av bebyggelse, stadsutveckling och boende är 

Boverket. Boverkets regler och råd samlas i ett dokument som heter Boverkets byggregler 

(BBR). En av deras publikationer heter: Buller i planeringen-Planera för bostäder i områden 

utsatta för buller från väg- och spårtrafik och innehåller allmänna råd och exempel. Notera att 

detta är en handbok som är avsedd att användas vid planläggning för bostäder i områden som 

är utsatta för trafikbuller dock påpekar Boverket att deras råd kan användas rent allmänt när 

planering utförs med buller i hänsyn. 

 

"Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad" 

(Boverket, 2008) 

2.5 Bullermätare 

En bullermätare är en mätare som mäter hur starkt ljudet är. Den mäter ljudtrycket, 

frekvensen och ljudsammansättningen. Då frekvens avgör hur starkt ljudet är så mäter 

bullermätarna i olika filter, vägningsfilter. Det finns fyra filter, A, B, C och D. Alla har olika 

sätt att mäta olika ljudtryck och frekvenser. A-filter dämpar låga frekvenser men ökar höga 

frekvenser. Det vanligaste är A-filter. A-filter försöker att likna människans öron i sättet de 

uppfattar olika ljudtryck och frekvenser. Det finns bullermätare som mäter i flera filter 

samtidigt för att få ett värde som är sammansatt av flera olika filter. Det finns även 

bullermätare som kan specificera sig på ett filter och enbart mäta det och få fram värden.  

 

Ljudtryck har enheten dB men brukar ofta skrivas som dB(A) för att visa att ett A-filter har 

använts eller att ljudtrycket kan relateras till något som våra öron kan höra. 

(Arbetsmiljöverket, a) 
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3 Platsbeskrivning 

3.1 Falun 

Tätorten Falun ligger i Dalarnas län. Befolkningsmängden i Falu kommun var 56 432 

personer år 2012 varav 37 000 personer (år 2010) var bosatta i centralorten Falun. (Falun, 

2014, Statistiska Centralbyrån, 2010) 

 

 
Figur 5. Falun. (Eniro/Lantmäteriet/Metria) 

 

I centrala Falun finns det 187 butiker, caféer, pubar och restauranger (se Figur 5). 

(Centralastadsrum). En av gatorna i centrala Falun heter Holmgatan och ses i Figur 6, den 

gula linjen markerar hela Holmgatan och det är på en del av denna gata som 

bullermätningarna utfördes på. 

 

 
Figur 6. Holmgatan - Gul linje. (Eniro/Lantmäteriet/Metria) 
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3.2 Platsbeskrivning av Holmgatan 

Nedan följer en platsbeskrivning av Holmgatan på den del av Holmgatan där 

bullermätningarna utfördes på, (se Kapitel 3.3). Sex punkter är numrerade och positionerade i 

Figur 7. Anledningen till varför dessa punkter valdes är för att flera av dessa punkter antingen 

skapar ljud eller lockar besökare eller t.o.m. båda. Detta noterades på plats efter flera besök. 

Nedanför förklaras dessa sex punkter. 

 

 
Figur 7. Sex punkter på Holmgatan. (Eniro/Lantmäteriet/Metria) 

 

1. Vid slutet av Holmgatan finns Stora torget. Figur 8 visar det stora torget där olika 

marknader, festivaler och demonstrationer brukar hållas regelbundet. 

 

 
Figur 8. Stora Torget. (Wikipedia Commons, 2011) 
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2. Mellan Stora torget och Holmgatan finns Falugatan. Bussar och andra transportfordon 

färdas på Falugatan, (se Figur 9). 

 

 
Figur 9. Falugatan. (Nerim Sarhatlić 2014-06-05) 

 

3. Längre in på Holmgatan, mellan Geislers gränden och Bergslagsgränden så finns en 

park; Geislerska parken (Figur 10). Där brukar det flera gånger i veckan finnas 

montrar, högtalare, megafoner, folk som demonstrerar och/eller delar ut information, 

gatuartister och liknande. 

 

 
Figur 10. Geislerska parken. (Dalarnas Tidningar, 2009) 



Nerim Sarhatlić 

22 
 

4. Nedanför Holmgatan finns Östra Hamngatan. Där finns flera busshållsplatser som 

används regelbundet. Flera utav dessa resenärer från dessa bussar tar sig, om de ska 

till centrum ofta upp i mitten av Holmgatan. Detta gör dem via en gata som heter 

Vattugränd, (se Figur 11). Detta leder till att det vid vissa klockslag, när bussar 

kommer och går, strömmar folk in på Holmgatan. 

 

 
Figur 11. Vattugränd. (Nerim Sarhatlić 2014-06-05) 

 

5. Bergströms Galleria har funnits länge. Gallerian innehåller många olika sorters butiker 

som tillfredsställer många olika konsumenter; frisör, tv-spel, kläder, skor, guld, 

leksaker, klockor, smycken, inredning, teknik, blommor, café o.s.v. Gallerian 

innehåller över 30 butiker och caféer. (Bergströmsgalleria) 

 

6. Där Holmgatan börjar ligger Holmtorget. Det är en stor parkering som rymmer många 

bilar och som väldigt ofta är fullbelagt av bilar. Många centrumbesökare brukar 

parkera där och släppa av sina nära och kära vid Holmtorget. Detta betyder att många 

av besökarna som kommer till centrum i Falun kommer från Holmtorget för att sedan 

ta sig vidare in i centrum via Holmgatan. Detta leder till många personer på en liten 

yta. 
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3.3 Avgränsning av Holmgatan 

Bullermätningar utfördes inte längs med hela Holmgatan. De utfördes på den del som blir 

påverkad av de sex punkter som nämndes ovan i kapitel 3.2. I Figur 12, syns det på vilken del 

av gatan som bullermätningarna utfördes på (röd linje). 

 

 
Figur 12. Mätningar på Holmgatan - Röd linje. (Eniro/Lantmäteriet/Metria) 

3.3.1 Holmgatan indelat i zoner 

Holmgatan, där bullermätningarna utfördes, delades in i tre zoner: Zon A, B och C. 

Genom att dela in Holmgatan i tre zoner så kan mätningarna utföras inom varje zon för att få 

mera noggrann data. Zonernas position går att se i Figur 13. 

 

 
Figur 13. Zoner på Holmgatan. (Nerim Sarhatlić 2014-06-05) 



Nerim Sarhatlić 

24 
 

3.4 Holmgatan utseende 

3.4.1 Fasader 

Fasaderna på den delen av Holmgatan där bullermätningarna utfördes har inte stora utstick 

men den är ändå varierande i stil, byggmaterial och utförande. Det finns ojämna fasader och 

det finns släta fasader. Detta bidrar till att reflektera ut ljudet till flera olika positioner så att 

bullernivån blir svagare och ljudet inte reflekteras direkt till besökarna på Holmgatan. 

3.4.2   Byggnader 

Byggnaderna är relativt låga i jämförelse med andra centrala delar i andra städer. Detta leder 

till att ljud som studsar på byggnadernas väggar enklare studsar upp och ut i luften och bidrar 

till en lägre bullernivå. 

3.4.3 Vegetation 

Den enda vegetation som finns vid den del av Holmgatan där bullermätningarna utfördes 

finns i Geislerska parken (Figur 14). Buskage, blommor och träd är planterade där. 

Vegetationen fungerar som absorbenter, se kapitel 2.2.3. 

 

 
Figur 14. Vegetationen i Geislerska parken. (Dalarnas Tidningar, 2013) 

3.4.4 Situationsplan 

Geislerska Parken är en stor och öppen yta nästan i mitten av sträckan där bullermätningarna 

utfördes, (se Figur 14 samt Figur 10). Denna öppna yta kan fungera som en zon som minskar 

bullret på Holmgatan. Hade det inte varit en öppen yta utan istället som resten av Holmgatan, 

byggnader, hade mycket av ljudet som skapas på Holmgatan reflekterats tillbaka till 

Holmgatan. Då det nu är en öppen yta tillåter den öppna ytan ljud som kommer in till parken, 

från Holmgatan, fortsätta över till den andra gatan ovanför. Dessutom finns det vegetation i 

Geislerska Parken som absorberar en del av bullret. 

 

Vattugränd är en smal gata som leder från Östra Hamngatan in till Holmgatan, (se Figur 11). 

Östra Hamngatan är en stark trafikerad väg med flertalet busshållsplatser. Ljudnivån på Östra 

Hamngatan är hög då många bussar gasar och startar sina motorer vid busshållsplatser. Delar 

av denna ljudnivå rör sig genom Vattugränd och in på Holmgatan. 
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3.4.5 Tak 

Delar av Holmgatan är täckt av tak, (se Figur 15) för att skydda besökare från bland annat 

regn och snö och för att förbinda Bergströms Galleria. Taket medför dock att ljud studsar upp 

mot taket och sedan tillbaka på gångtrafikanterna som befinner sig under taket, se kapitel 

2.2.1. 

 

 
Figur 15. Tak på delar av Holmgatan. (Nerim Sarhatlić 2014-06-05) 

3.4.6 Mark 

Marken på Holmgatan är mestadels av kullersten. Denna ojämna yta reflekterar ljudet i alla 

riktningar vilket leder till att en del av ljudet reflekteras bort från mottagaren. 
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4 Genomförandet av bullermätning 

4.1 Bullermätare från Högskolan Dalarna 

Bullermätaren som Högskolan Dalarna lånade ut hade ett problem som var avgörande för om 

den kunde användas till att mäta bullret i centrala Falun. Bullermätaren kunde bara mäta inom 

vissa frekvenser och då uppfattade den bara ljud som skapades vid just den frekvensen. 

Exempelvis om frekvensen ställdes in på 300 Hz, vilket är frekvensen för normalt samtal så 

uppfattade den styrkan och gav ett värde i dB, men om någon sedan med en mycket djupare 

röst pratade uppfattade inte mätaren något.  

 

Alla ljudkällor som finns i centrala Falun är av olika frekvenser. Att mäta bullret först med en 

viss frekvens, sedan igen med en annan, sedan igen med en annan o.s.v. skulle kräva mycket 

mera tid. En mätare som mäter ljudnivåerna vid flera frekvenser samtidigt är nödvändigt 

därför användes inte denna mätare till att utföra bullermätningar med, utan enbart för att testa 

mobilens trovärdighet (precision) se kapitel 4.2.1. 

 

Försök att hyra en professionell bullermätare från andra aktörer gjordes men ingen av de som 

förfrågades lånade ut en bullermätare. 

4.2 Mobil som bullermätare 

Bullermätningarna utfördes med en mobilapplikation. Mobilen är av märket LG, modellen är 

Optimus 2x P-990 och mobilen är en smartphone med Android som operativsystem. 

Applikationen heter Buller och ges ut av Arbetsmiljöverket. 

4.2.1 Test med mobil och bullermätare 

Testet av applikationens precision utfördes genom att ljudklipp med specifika frekvenser, 

spelades upp och responsen från mobilen och bullermätaren antecknades. Detta gjordes med 

hjälp av en stationär dator med fem högtalare. Ljudklippen kom från en hemsida på internet. 

(Audio Frequency, 2014). Först testades bullermätaren. Frekvensen ställdes in på 

bullermätaren så att den hade samma frekvens som ljudklippet. Ljudklippet spelades upp och 

bullermätaren gav respons. Sedan utfördes samma test med samma ljudfil fast nu med 

mobilen. Detta utfördes flera gånger med samma ljudklipp med en specifik frekvens. Andra 

ljudklipp med andra frekvenser testades också. Placeringen av mobilen och bullermätaren 

utfördes med noggrannhet, mikrofonen på mobilen och mikrofonen på bullermätaren stod 

alltid på samma ställe och med likadant avstånd från högtalarna. Detta var möjligt då testerna 

utfördes först med bullermätaren och sedan med mobilen.Volymen på högtalarna ändrades 

inte och ljudet i rummet där testerna utfördes var densamma igenom hela testet.  

 

Skillnaden visade 2 dB till 4 dB högre värden hos mobilen än bullermätaren. En möjlig 

anledning till varför mobilen visade ett högre decibelvärde är för att de fem högtalarna kan ha 

fått andra objekt i närheten att vibrera och på så sätt skapatmera ljud med olika frekvenser. De 

andra objekten var exempelvis en bordslampa, datorskärm och ett foto med ram. Mobilen har 

också ett större spann på olika frekvenser på ljud som den mäter samtidigt. Detta betyder att 

även om en ljudfil på 1000Hz spelas så kan omgivningen skapa ljud med andra frekvenser 

som mobilen då uppfattar, vilket ger den ett annat värde än bullermätaren från Högskolan 

Dalarna. Mobilens spann på att uppfatta olika frekvenser låg mellan 200-13000Hz. 
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4.3 Applikationen Buller 

 

 
Figur 16. Buller. (Google Play) 

 

Applikationen är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. 

Den fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 dB(A) och 100 dB(A). Notera att de flesta 

mobiltelefoner har mikrofoner som är anpassade för ett frekvensområde som motsvarar 

mänsklig röst. På grund av inbyggda begränsningar i telefonerna kan ljudnivån för ljud som 

domineras av låga frekvenser (under 200 Hz) komma att underskattas. 

 

Bullermätaren uppfyller inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare, utan är 

tänkt att ge en indikation på bullernivån i omgivningen, för att vid behov kunna gå vidare och 

göra mer noggranna mätningar. 

 

Bullermätarapplikatonen ges ut av Arbetsmiljöverket. (Arbetsmiljöverket, b) 

Figur 16 är applikationens figur som finns på Google Play. 
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4.4 Utförande av bullermätning 

Bullermätningarna utfördes med applikationen Buller installerad på mobiltelefonen LG 

Optimus 2x P-990. 

 

Den del av Holmgatan som bullermätningen skulle utföras på delades upp i tre zoner med 

namn A, B och C enligt Figur 13. Okulär analys på plats utfördes vilket visade att besökarna 

ofta dock med avvikelser promenerade i tre zoner. Besökarna förhöll sig i mitten av zon A, B 

respektive C. 

 

Inom varje zon så sattes 15 positioner upp. 15 positioner kom fram efter att promenader längs 

med Holmgatan utförts. Efter okulär analys på plats av Holmgatan, med hänsyn till att alla sex 

punkter fås med på mätningen, (se kapitel 3.2), var det tydligt att 15 positioner får med 

relevant data. Vid varje position utfördes en mätning, totalt 15 mätningar per zon. Totalt 

utfördes 15 (mätningar/zone) x 3 (zoner) = 45 mätningar per timme.  

 

Bullermätningarna utfördes genom att en mätning utfördes på första zonen sedan utfördes den 

andra mätningen på den andra zonen men i samma parallella nivå som med första zonen. Efter 

det så utfördes den tredje mätningen på den tredje zonen. Därefter utfördes den fjärde 

mätningen igen i den tredje zonen fast nu en position framåt. 

 

 
Figur 17. Utförande av bullermätning 

 

Ovan är ett exempel på hur mätningarna kan ha utförts vid kl 10.00, se Figur 17. Klockan 

11.00 så utfördes en till sådan mätning fast nu åt motsatt håll jämfört med hur mätningarna 

utfördes timmen innan. Vid klockan 11.00 är första mätningen vid 15:e positionen i Zon A. 

Om mätning måndag den 2/12 klockan 10.00 utfördes som Figur 20 så utfördes mätning 

tisdag den 3/12 klockan 10.00 i motsatt riktning. Detta gjordes för att få mera tillförlitig data. 
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Applikationen Buller var påslagen på mobiltelefonen som låg på en bricka. Bredvid telefonen 

fanns en likadan bild som bilden ovan. När en position nåddes kollades applikationen och 

dess värde antecknades på pappret. Sedan förflyttades mätutrustningen vidare och utförde 

samma mätning. Vid nästa position lästes värdet på applikationen av och antecknades.  

4.5 Dagarna då bullermätningarna genomfördes 

Genomförandet av bullermätningen skedde på vardagar: måndag den 2/12-13, tisdag den 

3/12-13, onsdag den 4/12-13 och torsdag den 5/12-13. De klockslag då mätningarna utfördes 

var: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, och 18.00. Detta gjordes eftersom 

merparten av butiker har öppet då. 

 

De dagar då mätningarna utfördes var snöfria och vindfria dagar. Snöfria skall dagarna vara 

eftersom snö fungerar som ljudabsorbent. Vindfria eller vindstilla dagar är också nödvändiga 

då en mobil med en installerad applikation används för att mäta bullret. Membranet som sitter 

i mikrofonen i mobilen vibrerar oberoende av ljudstyrka om vind kommer åt membranet 

vilket resulterar i ett felaktigt värde då applikationen använder sig av just detta membran för 

att fånga upp ljudet och beräkna dess styrka. 

4.6 Beräkningar 

De beräkningar som utfördes var att beräkna medelvärdet och standardavvikelse per timme. 

Ett program på internet användes för att beräkna detta. Mätvärdena matades in i programmet 

och programmet räknade ut medelvärdet och standardavvikelsen. (Calculator)  

Nedanför visar ett exempel på hur bullermedelvärdet räknades ut och standardavvikelsen. 

Exempelvis: Position 1, Zon A, kl.10.00: 

 

Måndag 2/12  73,2 dB 

Tisdag 3/12  65,6 dB 

Onsdag 4/12  62 dB 

Torsdag 5/12  66,4 dB 

 

Medelvärdet:  66,8 dB 

Standardavvikelse(σ):  ≈ 4,7 (4,67) 

 

Detta är formeln som användes för att beräkna standardavvikelse, (Ekvation 1): 

 

 
Ekvation 1. Formel för standardavvikelse. (Calculator) 

 

Resultatet som redovisas i kapitel 5.1-5.9 visas som bullermedelvärdet på varje position,vid 

varje zon, per timme. 
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4.7 Fördel med den simpla metodiken 

Fördelen som kommer då en mobil och en applikation på mobilen har använts är att metoden 

som avändes är relativt simpel. Den tillåter även att tidigare kunskaper om identifiering och 

kartläggning av buller inte behöver vara höga. Då tid alltid är en viktig faktor så tillåter den 

simpla utrustningen och den simpla metodiken att arbetet kan sättas igång väldigt snabbt och 

till låg kostnad. 

4.8 Mobilapp för jämnhetsmätning på cykelvägar 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort en undersökning där en 

mobilapplikation användes för att mäta jämnheten på cykelvägar. Detta brukar i vanliga fall 

mätas med en något mindre bil som är utrustad med olika sensorer som läser av jämnheten på 

vägen. VTI testade en applikation som mäter accelerationen i mobilen som ger ett mätvärde 

per meter och som sedan ger ett medelvärde på sträckor över 50 meter. Den mäter även 

hastigheten och utför automatisk fotografering vid specefika punkter.  

 

Testet gick ut på att två mobiler spänndes fast på en cykel som några testpersoner sedan 

cyklade på. Testpersonerna cyklade på olika underlag för att se hur mobilen reagerade. Efter 

att testpersonerna hade cyklad på olika underlag utfördes en undersökning där testpersonerna 

fick ge en värdering på deras upplevelse. Detta gjordes för att se trovärdigheten i 

applikationen. 

 

Slutsatserna var att olika mobiler ger olika kvalitet på resultaten och att crowdsourcing, då 

allmänheten tar del i utvecklingen, kan bli svårt. De kom även fram till att olika typer av 

system kompletterar varandra och att denna applikation är bra som utgångspunkt. Dock så 

behövs mer exakta system för uppföljning. (VTI, 2014) 
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5 Resultat 

Resultatet presenteras som figurer där figurerna är utformade som Holmgatan för att resultatet 

enklare ska  kunna tolkas. 

 

Resultatet ges som bullermedelvärdet på en specifik position under en specifik tid för alla 

dagar (Figur 18-26). 

Medelvärdet är avrundat uppåt och standardavvikelsen utelämnad i nedanstående figurer. Allt 

detta gjordes för att värdena ska få plats. Siffrorna som står i cirklarna har enheten decibel. 

Siffrorna till vänster är alla 15 positioner längs vägen där mätningarna utfördes.  

 

Exakta värden och standardavvikelser finn i tabeller finns i Bilagor. Varje mätning vid varje 

tid för varje dag finns i Bilagor. Zoner och positioner på värdena i bilagorna är identiska med 

zonerna och positionerna på resultatet som presenters i Figur 18-26. 

5.1 Bullermedelvärdet kl 10.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 10.00, (se Figur 18). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 57 dB till 68 dB. Det lägsta värdet (57 dB) förekommer 

två gånger och ligger i Zon A på position 10 och 11. Det högsta värdet (68 db) ligger i Zon A 

på position 15. 

 

 
Figur 18. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 10.00. 
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5.2 Bullermedelvärdet kl 11.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 11.00, (se Figur 19). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 59 dB till 76 dB. Det lägsta värdet (59 dB) ligger i Zon C 

på position 6. Det högsta värdet (76 db) ligger i Zon A på position 1. 

 

 
Figur 19. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 11.00. 
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5.3 Bullermedelvärde kl 12.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 12.00, (se Figur 20). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 60 dB till 72 dB. Bullermedelvärdena är utspridda över 

hela Holmgatan. Det lägsta värdet (60 dB) ligger i Zon C på position 7. Det högsta värdet (72 

db) ligger i Zon B på position 1. 

 

 
Figur 20. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 12.00. 
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5.4 Bullermedelvärde kl 13.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 13.00, (se Figur 21). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 60 dB till 75 dB. Det lägsta värdet (60 dB) ligger vid Zon 

A på position 8 och i Zon B på position 7,8,11 och 12. Det högsta värdet (75 db) ligger i Zon 

A på position 1. 

 

 
Figur 21. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 13.00. 
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5.5 Bullermedelvärdet kl 14.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 14.00, (se Figur 22). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 60 dB till 83 dB. Det lägsta värdet (60 dB) ligger i Zon B 

på position 5 och i Zon C på postion 8. Det högsta värdet (83 dB) ligger i Zon C på position 1. 

 

 
Figur 22. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 14.00. 
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5.6 Bullermedelvärde kl 15.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 15.00, (se Figur 23). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 60 dB till 73 dB. Det lägsta värdet (60 dB) ligger i Zon B 

på position 4 och i Zon C på position 6,7,8 och 11. Det högsta värdet (73 dB) ligger i Zon A 

på position 1. 

 

 
Figur 23. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 15.00. 
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5.7 Bullermedelvärde kl 16.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 16.00, (se Figur 24). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 59 dB till 73 dB. Det lägsta värdet (59 dB) ligger i Zon C 

på position 7. Det högsta värdet (73 dB) ligger i Zon A och Zon B på position 1. 

 

 
Figur 24. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 16.00. 
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5.8 Bullermedelvärdet kl 17.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 17.00, (se Figur 25).  

Bullermedelvärdena varierar mellan 58 dB till 76 dB. Det lägsta värdet (58 dB) ligger i Zon A 

på position 8 och i Zon B på position 6.  

Det högsta värdet (76 dB) ligger i Zon A på position 1. 

 

 
Figur 25. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 17.00. 
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5.9 Bullermedelvärde kl 18.00 

Nedanför syns bullermedelvärdet för Holmgatan klockan 18.00, (se Figur 26). 

Bullermedelvärdena varierar mellan 57 dB till 77 dB. Det lägsta värdet (57 dB) ligger i Zon A 

på position 4, Zon B på position 5 och Zon C på position 9. Det högsta värdet (77 dB) ligger i 

Zon B på position 1. 

 

 
Figur 26. Medelvärdet i decibel på bullernivån på Holmgatan, tid: 18.00. 
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6 Diskussion 

Nedan följer diskussioner avseende olika delar av studien som utfördes. Anledningen till 

varför resultatet valdes att presenteras som ett medelvärde av specifika timmar av alla dagar 

var för att det fanns en större skillnad i antalet besökare vid vissa timmar under alla dagar. 

Exempelvis så var det inte lika många besökare på Holmgatan klockan 18.00 som det var vid 

klockan 14.00. Detta observerades på plats och detta upprepades varje dag när 

bullermätningarna utfördes. Anledningen till varför detta upprepas är för att människan är ett 

djur av vanor vilket betyder att rörelsemönstret, val av butik att handla i, val av restaurang att 

äta lunch på, återkommer och kommer att ske igen i samma mönster. Detta betyder att varje 

dag liknade den nästkommande dagen men eftersom det var en så stor skillnad under vissa 

timmar så valdes resultatet att presenteras som ett medelvärde av specifika timmar av alla 

dagar. 

6.1 Resultatdiskussion  

Om man enbart tittar på vilka värden bullermätningarna fick så tyder det på att bullret inte är 

så kraftigt, faktum är att det är väldigt bra. Det finns några ställen där bullret har en högre 

nivå, vilket är förståeligt men över lag så håller sig ljudnivån kring 60 till 70 dB.  

I kapitel 2.4 står det vad myndigheterna säger om buller och vad buller kan leda till. Det 

uppmätta resultatet på Holmgatan i Falun håller sig innanför myndigheternas krav på vad som 

kan leda till hörselskador. Myndigheternas krav är att bullernivån inte får överskrida 85 dB 

under en längre och stadigvarande vistelse. Notera att människan kan drabbas av andra 

symptom om hon vistas länge i en miljö även med en något lägre ljudnivå än vad 

myndigheterna föreskriver. 

 

Resultatet visar på siffror mellan 60 till 70 dB, dvs. lägre än av arbetsmiljövärket föreskriven 

maxnivå på 85 db men symptom som huvudvärk, stress, trötthet och svårigheter att 

koncentrera sig noterades vilket tyder på att det ändå finns ett problem med bullret på 

Holmgatan i Falun, (se kapitel 2.3). Alla resultat och alla noteringar som gjordes motsäger 

varandra, bullret är under nivån men symptom uppkommer ändå. Detta tyder på att om enbart 

en bullermätning hade gjorts och värdena hade varit under nivån så behöver inte det betyda att 

sitationen är acceptabel och inget mer behöver göras. 

 

Förväntningarna var att resultatet skulle visa ett mycket högre värde men så var det inte.  

83 dB är det högsta bullermedelvärdet som uppmätts, se Figur 22, Zon C, position 1. Detta 

värde är de facto väldigt högt. Eftersom det är ett medelvärde skall det noteras att detta är 

resultatet av fyra mätningar på denna position vid kl. 14.00. 
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I Zon C på position 6, 7 och 8 i Figur 23 och Figur 25 så är medelvärdet på bullernivån lägre 

än positionerna ovanför och nedanför. Geislerska Parken är en anledningen till varför det är 

så. I Kapitel 3.4.4 beskrivs Geislerska Parken och vad dess utformning kan leda till. 

Geislerska parken en stor och öppen yta vilket minskar mängden ljud som reflekteras till 

Holmgatan. Resultatet visar tydligt att detta antagande stämmer. I Figur 18-22 samt 24 och 26 

så är värdet vid flera tillfällen också lägre det är även ibland högre vid Zon C på positionerna 

6-8. Anledningen kan vara att någon ljudkälla just befann sig då i Geislerska Parken eller att 

det kan ha varit flera ljudkällor i närheten av mobilen då mätningarna utfördes. De främsta 

ljudkällorna på just de platserna är alla de besökaren som befinner sig på Holmgatan. Notera 

att bullermätningarna utfördes under december månad då växtligheten som består av lövträd 

redan hade släppt sin löv. Detta betyder att växtligheten just under de tillfällen då 

bullermätningarna utfördes inte absorberade så mycket som de skulle kunna ha gjort om 

bullermätningarna hade utförts under en tid då löv fanns på träden. Notera att Geislerska 

parken är en park och inte ett område med enbart affärer som resten av Holmgatan. En 

anledning till varför det finns besökare på Holmgatan är p.g.a. alla affärer, dessa affärer 

lockar besökare och då besökare även är en ljudkälla så skapas det ljud på Holmgatan. Då 

Geislerska parken in erbjuder affärer och har samma utformning som resten av Holmgatan så 

betyder detta att det inte finns lika många besökare som befinner sig i Geislerska parken. 

Tidigare erfarenheter visar på att Geislerska parken brukar ha många besökare men detta 

brukar vara under vår- och sommarårstider. Bullermätingarna utfördes som nämndes ovan i 

texten, under december månad. 

 

I Zon A på position 7 vid Figur 19-25 så syns det att bullret är högre på position 7 än vid 

positionerna 8 och 9 (Zon A). Vid alla figurer förutom Figur 18 och Figur 26 så är 

bullermedelvärdet för position 7 högre än för positionerna 8 och 9. Man skulle kunna tro att 

denna position skulle kunna ha ett lägre bullervärde om man tänker sig att det är en öppnare 

yta så att ljudet kan fly upp i luften eller fly bort från Holmgatan och ut i Östra Hamngatan 

men så är inte fallet. Vattugränd fungerar som en kanal för ljudet att färdas från Östra 

Hamngatan till Holmtorget. Figur 11 visar den smala gatan som bullret färdas genom . Figur 

22, Zon A, position 7 har ett medelvärde på 70 dB medan positionerna 8 och 9 på Zon A har 

medelvärdet 61 dB. Detta är 9 dB skillnad och det betyder att bullret upplevs dubbelt så 

starkt, (se kapitel 2.1.2), på position 7 jämfört med positionerna 8 och 9. Notera att 

mikrofonen i mobilen med appen påslagen kan ge orimliga värden om det blåser kraftigt. 

Vattugränd kan även fungera som en kanal där vind samlas och trycks sedan ut vid Zon A, 

position 7. Denna vind kan ha givit fel värden men någon kraftig vind noterades inte vid Zon 

A, position 7 under några av de tillfällen då bullermätningarna gjordes. Dock kan de ändå ha 

inverkad då vindens inverkan på mobilen aldrig testades grundligt. 

 

Då Vattugränd kan fungera som en kanal för bullret så borde hela Holmgatan till viss del 

också fungera som en kanal för bullret. Det positiva med Holmgatan är att byggnaderna är 

inte höga. Överlag är det affärer på bottenplanet med 1-3 våningar med bostäder ovanför. 

Andra mera tätbefolkade och större städer brukar ha mycket högre byggnader. Detta leder till  

att en stor del av ljudet som reflekteras mellan byggnader är tvungen att reflekteras flera 

gånger för att slutligen reflekteras ut i luften och försvinna från platsen. Människorna som då 

bor i storstäderna, i lägenheter ovanför en liknande gata som Holmgatan blir träffade av 

bullret då det rör sig uppåt från gatan in till bostäderna. 
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Kanske är myndigheternas krav och riktlinjer för höga då symptom som huvudvärk, stress och 

koncentrationssvårigheter redan fås vid de bullernivåerna som uppmättes. Därför borde 

åtgärder vidtas för att minska bullret. Notera att allting är personligt i hur vi uppfattar bullret 

och vilka eller om ens symptom fås. 

 

Boverkets riktlinjer angående maximalnivå 70 dB(A) vid uteplats är en bra riktlinje för att se 

om ett område har för hög bullernivå. I resultatet syns det att många av positionerna och under 

flera timmar på dagen då affärerna är öppna, har bullernivåer strax under 70 dB. Det är svårt 

att sätta dessa bullermedelvärden i förhållande till alla riktlinjer och krav då dessa riktlinjer 

och krav är specifierade, exempelvis; Buller i planeringen-Planera för bostäder i områden 

utsatta för buller från väg- och spårtrafik (Boverket, 2008). De påpekar att deras råd kan 

användas i planering av bostäder fastän dessa inte är direkt utsatta för väg- och spårtrafik. Det 

skulle vara bättre om råd, krav och riktlinjer fanns för områden som Holmgatan. Holmgatan 

är inte enbart ett område för affärer, det är även bostäder, arbetsplatser och transportväg för 

flera. Detta gör det svårt att enbart titta på bullermedelvärdet och riktlinjerna och utefter det 

avgöra om bullernivån är för hög. Det här visar att en enkätundersökning där både boende, 

arbetande och besökande är viktig för att kunna avgöra om bullernivån är för hög. 

 

Att sätta upp bullerskärmar på Holmgatan ser inte ut att vara ett smart alternativ eftersom det 

skulle skapa en alltför stor barriäreffekt. Ändring i arkitekturen ser inte heller ut att vara en 

simpel och billig lösning. Situationsplanen är som den är, där verkar det inte vara möjligt att 

ta bort någon byggnad. Det är mera troligt att ännu en byggnad konstrueras eller att någon 

tillbyggnad sker. Att omleda den tunga trafiken som skapar mycket buller är något som skulle 

kunna göras men frågan är om det är ett bra alternativ. Skulle detta göras så skulle bullret 

säkerligen minskas på Holmgatan, dock skulle den säkerligen öka i den nya trasportledens 

omgivning. Om en omledning skulle ske så kanske skulle det skapa en möjlighet att förhindra 

bullret vid dess källa. Kanske skulle denna nya transportled tillåta konstruktioner av 

bullerskärmar utan att det påverkar framkomligheten för exempelvis fotgängare.  
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Vegetationen som finns på Holmgatan är begränsad till Geislerska Parken då nuvarande 

vegetation som finns där är anknuten till marken och således kräver markyta. Att minska 

gågatan genom nyplantering verkar inte vara en lösning för att minska bullernivån. Lösningen 

verkar ligga i att plantera mera vegetation men inte på marken utan i fasaden. Genom att 

plantera vegitation på fasaden så minskar man inte på utrymmet som finns på Holmgatan. 

Transporter till och från butiker med lastbilar skulle kunna fortsätta på samma sätt. Detta ser 

ut att vara en simpel och relativt billig lösning. Notera att vegetation på fasaden skulle kanske 

innebära nya risker för sjävla fasaden, då den kan ta skada av vegetationens fukt eller 

möjligtvis rötter. Flera fasader på Holmgatan är av puts och putsfasader suger in fukt men 

tillåter även fukten att avdunsta ut i luften igen. Vegetation på faseden skulle kunna leda till 

att denna balans mellan absorbering och avdunstning av fukt rubbas och att skador då fås som 

följd av detta. Denna lösning skulle nog hjälpa till i kampen mot bullret men frågan är hur 

mycket? En faktor som är viktig i plantering av vegetation i kampen mot buller är att i Sverige 

så finns det fyra tydligt skillda årstider. Dessa fyra årstider betyder temperatur skiftningar 

vilket leder till att vissa växter vissnar och en stor del av deras absorption förloras. Skillnader 

i fukt och under hur lång tid som solen skiner påverkar valet av växter. Det optimala är om det 

planteras växter men att när en årstid kommer och en sorts växt vissnar så finns det en ny som 

kan snabbt ersätta den. Växter på fasader har en väldigt stor estetisk påverkan och detta skulle 

kunna gynna Holmgatans utseende på ett positivt sätt. Figur 4 är ett bra exempel på vegetation 

på fasaden. Grönskan i Geislerska Parken är vacker och hjälper till att föra in färg i den annars 

matta färgpaletten. Ännu mera växter skulle skapa ännu mera vackra kontraster mellan natur 

och kultur. 

 

Ljudet som en stad producerar, exempelvis: besökarnas skor och konversationer, fåglar, 

motorfordon, klockor som plingar när kunder går in i butiker, och mycket mera, är ändå en 

viktig del av den känsla som en stad kan producera. Alla dessa ljud bidrar till att skapa en 

atmosfär som är typisk för den miljön. Utan den atmosfären så förlorar staden en del av sin 

charm. Ljudet är viktigt men som allt i livet så handlar det om lagom mängd. 

6.2 Felkällor 

Den största felkällan i studien är att ingen riktig bullermätare användes, (se kapitel 2.5), när 

bullermätningarna utfördes. Tester utfördes visserligen för att se vilken skillnad på värden 

som mobilen gav i jämförelse med bullermätaren men dessa skedde under kontrollerade 

förhållanden. Ett test på Holmgatan med både bullermätaren och mobilen borde ha gjorts för 

att se hur det fungerar i praktiken. 

 

Bullermätningarna utfördes vid specifika tider: 10.00, 11.00, 12.00. och så vidare men de 

utfördes inte lika länge. Exempelvis så kunde en mätning vid en viss tidpunkt kräva 15 

minuter att utföra medan en mätning vid en senare tid kräva strax under 10 minuter. Det tar 

olika lång tid att utföra mätningarna då exempelvis gångtrafikanter eller fordon är i vägen. 

Det ser inte ut att påverka resultatet mycket om en mätning utförs på 10 respektive 15 minuter 

men att utföra regelbundna mätningar är viktigt så att värdena som fås fram är trovärdiga. 

 

Det hände att mätningar inte startade exakt vid angiven tidpunkt. Olika hinder eller annat som 

krånglade kunde leda till att bullermätningen startade exempelvis 14.05 istället för 14.00. Som 

nämnt ovan så borde dessa få minuters skillnad inte påverka resultatet mycket men detta är 

ändå något att notera. 
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15 positioner sattes upp per zon. Dessa 15 positioner mättes upp genom ett antal promenader 

längs med Holmgatan. Efter räkning av steg visade sig att 20 stegs skillnad mellan varje 

position, där mätning utfördes, ledde till 15 stycken positioner per zon. Dessa positioner var 

inte exakta vid varje mätning, ibland så var det väldigt nära men även ibland upp till 1-2 

meter skillnad ifrån förra mätningen. Att dessa 15 längsgående positioner kunde variera är en 

nackdel då regelbundenhet är något att sträva efter när man utför denna typ av undersökning. 

 

Mobilen hölls i en nivå på ca 140 cm höjd när bullermätningarna utfördes. Mera korrekt data 

hade fåtts om mobilen hade varit på en höjd som är en standard höjd för människor och sedan 

en bit ner så att mikrofonen är i nivå med öronen. Nu hölls mobilen i ca 140 cm höjd eftersom 

personen som utförde mätningarna höll mobilen på en bricka i brösthöjd för att kunna 

anteckna värdena. 

 

Hur stort frekvensområde som mobilens mikrofon fångar in är en annan sak som skall 

beaktas. 15 positioner sattes upp med hänsyn till Holmgatans situationsplan men inte med så 

stor hänsyn till hur lång ifrån ljudkällan mobilens mikrofon upfattar ljudet. Ökning av antalet 

positioner hade givit mer data. Vid vissa säregna ljud så noterades att mobilen kunde fånga in 

ljud på över 5 meters avstånd mellan ljudkällan och mobilen. Detta kunde exempelvis vara 

någon som nyser eller hostar. Mobilens förmåga att ta upp ljud berodde även på om ljudkällan 

fanns framför personen som utförde mätningen. Fanns ljudkällan bakom så skärmade övre 

delen av kroppen bort en del av ljudet.  

 

Bullermätningarna utfördes under enbart 4 dagar. Bullermätningarna var tänkta att pågå under 

längre tid men på grund utav väderleksproblem (snö och vind) blev detta inte möjligt. De 

bullermätningar som då genomfördes visade på orimliga bullervärden på grund av vinden. Det 

optimala hade varit om flera bullermätningarhade utförts. Mätningarnas samstämmighet tyder 

ändå på en relativt god precisionoch repeterbarhet hos metoden, även om resultatet i absoluta 

tal bara kan anses gälla för den tiden på året då mätningarna utförder, dvs. vintertid och 

vardag. 

 

Den femte dagen föll snön och vinden kom. Bullermätningar testades då men värdena som 

mobilen visade var orimliga på grund utav vinden. Det optimala hade varit om ännu mera 

bullermätningar hade utförts. 

6.3 Analys av metod 

Det positiva av denna metod och användandet av den simpla utrustningen är att arbetet kunde 

sättas igång väldigt snabbt och utan några kostnader. 

 

Det är möjligt att göra sådanna undersökningar med moderna mobiler då dessa mobiler har 

olika sensorer och funktioner. All denna utrustning som en modern mobil innehåller är 

egentligen designad för något annat. Dock kan alla dessa sensorer och funktioner ibland 

användas för något annat ändamål än det de var menade till. Ett exempel på detta är VTI-

appen, (se Kapitel 4.8). Notera att de flesta mobiler är inte byggda för att en specifik 

applikation som undersöker någonting, så samma exakthet som en riktig utrustning skulle ge 

kommer en mobil troligen aldrig att kunna göra. 
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6.4 Studiens användbarhet 

Denna studie kan användas, inte direkt som en mall utan mera som en riktlinje för 

bullermätning och framför allt bullerbekämpning. Studien visar att med enkla metoder och 

med enkla material kan data (riktvärden) fås fram. Denna studie, kompletterad med en 

enkätundersökning, och om exempelvis Falu Kommun eller Landstinget var inblandade, 

skulle denna undersökning kunna leda till att något gjordes mot bullret. Exempelvis, om 

bullervärdena hade varit mycket högre än vad dem är nu och om en enkätundersökning hade 

gjorts där det visade att merparten av besökarna på Holmgatan tyckte att bullret var för högt 

på Holmgatan så skulle detta ha kunnats skickats till diverse myndigheter vilket i slutändan 

hade kunnat leda till att det utfördes åtgärder för att minska bullret i Falun på Holmgatan. 

6.5 Förslag till fortsatt arbete 

Att utföra en enkät där man frågar människor som vistas på Holmgatan om vad de tycker om 

bullernivån på gatan är en viktig del i ett fortsatt arbete. Detta skulle ge en bild på vad 

allmänheten tycker om bullernivån. Det skulle även kunna leda till en granskning av 

myndigheternas kravnivåer om vad som är att som buller. Maximumvärden, krav och 

riktlinjer finns som är baserade på forskning men detta kanske skulle behövas ses över från 

myndigheternas sida. 

 

Ett arbete där bullerreducerande åtgärder studeras mera djupgående och kanske även testas är 

något som är intressant och som samtidigt kan leda till en  förbättring i  vardagen för 

allmänheten som besöker Holmgatan. 

 

I kapitel 2.2.2 står det skrivet om hur olika materials uppbyggnad reagerar olika angående 

reflektion och absorption av ljud. Att testa vad olika material i vår omgivning skulle göra för 

att sänka ljudnivån och bullret är något som skulle kunna analyseras och testas. Kan något 

ändras, lägga till eller tas bort i människans omgivning för att  minska ljudnivån och bullret? 

 

Ett förslag på fortsatt arbete är också att testa andra alternativ till att minska mängden 

ljudkällor. Fokus skulle då ligga i att kunna kontrollera trafiken längs med Falugatan då 

resultatet tyder på att bullernivån är högst där. Att minska den andra ljudkällan, människorna 

är inte något man kan göra då detta skulle innebära att kränkning av den fria viljan görs.   
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7 Slutsatser 

Detta är slutsatsen från bullermätningarna på Holmgatan: 

 

 Bullernivån på Holmgatan överskrider inte myndigheternas krav  på vad som anses 

som skadligt men ligger strax under riktlinjerna för maximalnivån för utomhusbuller,  

(70 dB). 

 Metoden som användes för att indentifiera och kartlägga bullret på Holmgatan är 

lämplig att använda i andra städer om det finns tankar på att en kartlägga bullret. Den 

främsta anledningen till varför denna metod då kan användas är för att den är relativt 

enkel vilket betyder att arbetet kan sättas igång snabbt och så kostar den inte mycket. 

Vidare arbete med mera mätningar och nogrannare mätningar kan sedan göras om den 

enkla metoden visar att det finns ett högt bullervärde. Notera att denna metod med en 

enkätundersökning där frågor ställs till besökarna på Holmgatan angående deras 

upplevelser är något som skulle komplettera denna metoden. 

 Åtgärder bör vidtas för att minska bullernivån på Holmgatan. Dessa åtgärder kan vara; 

plantera mera vegetation och då i fasaderna för att inte använda sig av markyta. Skapa 

nya transportvägar för den tunga trafiken som finns i närheten så att den inte befinner 

sig i närheten av Holmgatan för att minska bullernivåerna. 

 Det är svårt att analysera resultatet i förhållande till myndigheternas krav, råd och 

riktlinjer då dessa vanligtvis inte är riktigt specificerade för en gata som ligger centralt 

i en stad. Myndigheterna säger att deras krav, råd och riktlinjer ändå kan användas i 

olika situationer som dem inte är utformade för. 
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Bilagor 
 

Bullermätning  Måndag  2/12-2013  kl.10.00-18.00 
 

 
Tabell 1. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.10.00 

 

 
Tabell 2. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.11.00 

 

 



Högskolan Dalarna 

51 
 

 
Tabell 3. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.12.00 

 

 
Tabell 4. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.13.00 
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Tabell 5. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.14.00 

 

 
Tabell 6. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.15.00 
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Tabell 7. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.16.00 

 

 
Tabell 8. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.17.00 
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Tabell 9. Bullermätning Måndag 2/12-2013 kl.18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Högskolan Dalarna 

55 
 

Bullermätning  Tisdag  3/12-2013  kl.10.00-18.00 
 

 
Tabell 10. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.10.00. 

 

 
Tabell 11. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.11.00. 
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Tabell 12. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.12.00. 

 

 
Tabell 13. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.13.00. 
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Tabell 14. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.14.00. 

 

 
Tabell 15. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.15.00. 

 
 



Nerim Sarhatlić 

58 
 

 
Tabell 16. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.16.00. 

 

 
Tabell 17. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.17.00. 
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Tabell 18. Bullermätning Tisdag 3/12-2013 kl.18.00. 
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Bullermätning  Onsdag  4/12-2013  kl.10.00-18.00 
 

 
Tabell 19. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.10.00 

 

 
Tabell 20. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.11.00 
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Tabell 21. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.12.00 

 

 
Tabell 22. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.13.00 
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Tabell 23. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.14.00 

 

 
Tabell 24. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.15.00 
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Tabell 25. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.16.00 

 

 
Tabell 26. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.17.00 
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Tabell 27. Bullermätning Onsdag 4/12-2013 kl.18.00 
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Bullermätning  Torsdag 5/12-2013  kl.10.00-18.00 
 

 
Tabell 28. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.10.00. 

 

 
Tabell 29. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.11.00. 
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Tabell 30. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.12.00. 

 

 
Tabell 31. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.13.00. 
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Tabell 32. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.14.00. 

 

 
Tabell 33. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.15.00. 
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Tabell 34. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.16.00. 

 

 
Tabell 35. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.17.00. 
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Tabell 36. Bullermätning Torsdag 5/12-2013 kl.18.00. 
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Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.10.00-18.00 
 

 
Tabell 37. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.10.00. 

 

 
Tabell 38. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.11.00. 
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Tabell 39. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.12.00. 

 

 
Tabell 40. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.13.00. 
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Tabell 41. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.14.00. 

 

 
Tabell 42. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.15.00. 
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Tabell 43. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.16.00. 

 

 
Tabell 44. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.17.00. 
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Tabell 45. Medelvärde & Standardavvikelse 2-5/12-2013 kl.18.00. 

 


