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BULLERUTREDNING FRÅN TRAV VID FASTIGHETERNA 
INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 SKARA KOMMUN 

SAMMANFATTNING 

 
Skara Kommun har inlett en planprocess i anslutning till travet i Axvall inom fastigheterna 

Ingelstorp 1:2 och 1:9 som ligger väster om Axevalla travbana i Skara kommun. Syftet med 

detaljplanen är att utreda planmässiga förutsättningar för främst utbildning och elevboende 

samt säkerställa befintliga verksamheter. I och med detta har en bullerutredning beställts på 

det planerade området för elevbostäder med en boarea på högst 35 m2 i det aktuella planom-

rådet. Störningskällor som utreds i denna rapport är musik och utrop från travanläggningens 

högtalare. Utrop och musik sker under tävlingar till publik och tävlande. Ljudmätningar har 

utförts för att se aktuella bullernivåer och skapa en grund för beräkning av förväntade buller-

nivåer på planområdet. Resultaten jämförs med Boverkets riktvärden för industri- och annat 

verksamhetsbuller.  

Mätningar har utförts i fyra olika punkter på och utanför travområdet under pågående travtäv-

ling 2019-04-05 med högtalarsystem igång. I närheten av travet ligger väg 49 och i några 

punkter är störningar av trafikbuller så påtagliga att de uppmätta värden inte är pålitliga för 

planområdet. 

En beräkning av bullernivåer från travet visar de uppmätta värdena för planerat boende vid 

planområdet är 51-52 dBA. Riktvärden för dag kväll, lördagar, söndagar och helgdagar för 

zon B (Boverkets rapport 2015:21) ligger på 60 respektive 55 dBA. 

 

1. UPPDRAGSGIVARE 

Skara Kommun, Stortorget 2, 532 88, Skara, tel: 0511-320 00 

Kontaktperson: Anders Dieter Aubry, AndersDieter.Aubry@skara.se tel: 0511-325 55 
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2. BESKRIVNING OCH UPPDRAG 

Travbanan i Axvall heter Axevalla Trav och är en anläggning ägnad åt travsport, men även 

andra verksamheter ryms så som yrkeshögskola, veterinär och småskalig handel. Travet i sig 

innehåller bland annat ett högtalarsystem och maskiner för banarbete som kan vara de 

bullrande källor som ska betraktas. Högtalarsystemet består av ett antal högtalare placerade 

på stolpar utmed banan och ger information och spelar musik under pågående tävling till 

kuskar och publik. 

En planprocess i anslutning till travet i Axvall har inletts inom fastigheterna Ingelstorp 1:2 

och 1:9 som ligger väster om Axevalla Trav i Skara kommun där bland annat elevboende 

planeras, se figur 1. 

Akustikverkstan har i uppdrag att utreda och klargöra ifall det finns risk för: 

• Att tillkommande bostadsbebyggelse riskerar att påverkas från vägtrafikbuller från 

väg 49 eller väg 2740 utifrån riktvärden från Boverket.  

• Att travets verksamhet kan komma att påverka möjligheter till elevboende inom 

området som markerats i figur 1.  

I denna rapport utreds i huvudsak verksamhetsbuller från travet i Axvall, medan rapport 19-

144-R1 studerar trafikbuller. 

 

 
Figur 1: planområde för bebyggelse. 

 

3. RIKTVÄRDEN OCH KRAV 

Inga specifika riktvärden finns för buller från travbanor. De riktvärden som finns att tillgå är 

Naturvårdsverkets Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller och Boverkets 

vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostäder, rapport 2015:21 

I denna rapport kommenteras framtida bostadsbebyggelse översiktligt utgående från 

möjligheterna att innehålla riktvärden i enlighet med Boverkets rapport 2015:21, Industri- 
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och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. 

Travverksamheten pågår, enligt schema från hemsidan (https://www.axevalla.se/), dagtid, 

kvällstid (18-22), lördag, söndag samt helgdag. Ljudnivån bedöms utifrån de riktvärden som 

gäller dessa tider och presenteras i tabell 1. 

 

 Leq dag 

 (06–18) 

Leq kväll  

(18–22) 

 

Lördagar, söndagar 
och helgdagar 

Leq dag + kväll (06–22) 

Leq natt  

(22–06) 

Zon A  

Bostadsbyggnader bör kunna 
accepteras upp till angivna 
nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna 
accepteras förutsatt att till-
gång till ljuddämpad sida 
finns och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  

Bostadsbyggnader bör inte 
accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad 

(från Boverkets rapport 2015:21). 

Enligt boverket gäller även följande vid bostadsfasad: 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 

ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 

ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

• För uppförande av bostäder i Zon B bör dessa ha en sida som är mindre 

bullerexponerad (ljuddämpad sida). För denna bullerskyddade sida bör ljudnivåer 

enligt tabell 2 uppfyllas utomhus vid bostadens fasad samt vid en gemensam eller 

privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. 
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 Leq dag 

 (06–18) 

Leq kväll  

(18–22) 

Leq natt  

(22–06) 

Ljuddämpad sida  45 dBA 45 dBA 40 dBA 

Tabell 2: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus 

vid bostadsfasad och uteplats (från Boverkets rapport 2015:21). 

 

4. MÄTFÖRFARANDE 

Ljudmätningar har utförts under en pågående tävling 2019-04-05 mellan 12.45 – 15.15. 

Travtävlingen bestod av 9 lopp innehållandes bland annat V65. Den huvudsakliga ljudkällan 

var utrop i högtalarsystemet från travområdet under tävling. Trafikbuller från väg 49 och väg 

2740 finns med i ljudmätningen. Ljudmätningen har utförts av undertecknad. 

Väderförhållanden under mättillfället var klart med temperatur 13 °C och en ostlig vind på 5 

(12) m/s enligt SMHI.  

Travets högtalarsystem används i samband med tävlingar. Högtalarsystemets ljudnivåer och 

inställningar är oförändrade för alla olika tävlingar, även för den största tävlingen 

Stochampionatet enligt Per-Arne Henryson, Anläggningsansvarig på Axevalla. 

Under hela mätning var ljudanalysator monterad på stativ 1,5 m ovanför mark med 

vindreducerande skydd på mikrofonen. Mätningar har gjorts i fyra punkter (se figur 2) under 

pågående tävling. Mätning vid MP1 gjordes under 65 minuter och vid MP2-MP4 mättes en 

cykel för ett lopp, det vill säga från ett lopps start till nästa lopps start. Nedan presenteras 

platser samt anteckningar från mätning. 

• Mätpunkt 1 (MP1): gränsande till planområde. Har utförts under en timme på en plats 

där utrop från högtalare hörs tydligt och ett minimalt antal blockerande 

byggnader/objekt finns samt på ett avstånd långt ifrån väg 49 och väg 2740 för 

minskat störande buller men ändå inom det planerade området för bostäder. Under 

inspelning passerar bilar på en grusväg mellan travbanan och mätpunkten, ca 30m 

framför mätpunkten. 

• Mätpunkt 2 (MP2): är så nära travbanan som möjligt mellan byggnader vald med 

minimalt direkta ljudreflexer från närliggande byggnader.  

• Mätpunkt 3 (MP3): öppen yta nära travbanan och men även nära väg 49. 

• Mätpunkt 4 (MP4): Öppet område närmast travbanan och nära väg 49. Under 

inspelning passerade ett fåtal fordon förbi via in/utfarten till travbanan.  

 

Vissa ovidkommande ljudnivåer som inte hör ihop med trav-verksamheten har klippts bort, 

häribland skator som störde inspelning vid MP1 och visst buller från när-passerande fordon 

vid MP4 som överröstade ljudet från trav-verksamheten.  

Under mätning var det mycket trafik längs väg 49. Trafikbuller från väg 49 finns med och 

hörs i samtliga inspelningar. 
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Figur 2: Mätpositioner för de fyra uppmätta ljudnivåerna. Flygfoto taget från Eniro.se. 

 

 

5. MÄTUTRUSTNING 

Utrustningen som visas i tabell 3 användes för mätning av ljudnivåer Utrustningen uppfyller 

klass 1 enligt SS-EN, 61672-1, 60094-2 och 61260. Datum för senaste kalibrering finns i 

Akustikverkstans kalibreringslogg. Kontrollkalibrering av instrumenten sker direkt före samt 

direkt efter gjord mätning. 

 

Instrument Fabrikat och typ Serienummer Intern beteckning 

Analysator Norsonic Nor140 1404198  

Mikrofonförförstärkare Norsonic Nor1209 13604  

Mikrofonkapsel Norsonic Nor1225 215330  

Mikrofonkalibrator Norsonic Nor1251 32505  

Tabell 3: Utrustning som användes vid kontrollmätningen. 

 

6. BERÄKNING 

Efter analys av inspelningar från mätpunkter har det konstaterats att trafikbuller från väg 49 

MP1 

MP4
4 

MP2 

MP3 



 6 (7) 19-144-R2 

 

påverkar mätvärden. För mer korrekt bedömning av bullernivåer från travet har beräkningar 

gjorts i SoundPLAN 7.4 som följer Naturvårdsverkets beräkningsmodell för externt 

industribuller. 

Följande underlag har använts i bullerberäkningen: 

• Ljudkällor i SoundPLAN 7.4 är baserad på inspelning från MP2 ifrån denna utredning. 

• Trafikbullerutredning ifrån Rapport 19-144-R1, TRAFIKBULLERUTREDNING 

DETALJPLAN INOM FASTIGHETERHETERNA INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 

SKARA KOMMUN som är andra delen i detta uppdrag. 

• Digitalt kartmaterial, se Rapport 19-144-R1. 

Högtalarnas ljudeffekt har baserats på inspelningen vid MP2 och justerats så att värden 

överensstämde med uppmätta värden för MP2 och MP3. Ljud från travbanan, exempelvis 

kuskar och traktorer är också medtagen i högtalarnas ljudeffekt. Ljudeffekten vid högtalarna 

är satt till LwA = 108,1 dB. Beräkningen är gjord med 13 likadant inställda högtalare 

placerade enligt verklig uppsättning vid travbanans västra sida mot läktare. Högtalare har 

beräknats sitta 7 m ovanför mark. Kontroller har även gjorts mot uppmätta värden för MP1 

och MP4 med beräknat trafikbuller inkluderat.  

 

7. RESULTAT 

I tabell 4 presenteras de uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna vid varje mätpunkt för hela 

mätperioden. Ekvivalent ljudnivå per sekund finns i bilaga M1. 

 

Mätpunkt Tid (inspelningstid) Uppmätt ekvivalent ljudnivå (dBA) 

MP1 13:01 (65 min) 53* 

MP2 14:10 (19 min) 66 

MP3 14:32 (21 min) 67 

MP4 14:55 (19 min) 56* 

*Uppmätta nivåer innehåller trafikbuller som påverkar resultatet. 

Tabell 4: Uppmätta ekvivalenta ljudnivåer vid de varje mätpunkt. 

 

 

I tabell 5 presenteras de beräknade värden utifrån beräkningen i SoundPLAN 7.4. 

Mätpunkterna i beräkningsmodellen är desamma som från de verkliga mätpunkterna.  
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Mätpunkt Beräknad ekvivalent ljudnivå (dBA) 

 Trafikbuller Buller från trav baserad på mätpunkt 

MP2 

MP1 49 51 

MP2 46 66 

MP3 52 66 

MP4 53 52 

Tabell 5: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid de varje mätpunkt. 

 

8. SLUTSATS OCH KOMMENTARER 

Eftersom det i denna rapport är ljudnivån från travbanan som kontrolleras så är det de 

beräknade värdena från trav som gäller, dvs när trafikbullret exkluderats. Beräknade värden 

för MP1 och MP4 uppnår kravet för zon B gällande Leq dag (06–18) och kväll (18–22), 

lördagar, söndagar och helgdagar. 

Inget resultat uppnår något av kraven gällande zon A. Genom att sänka bullernivån på 

planområdet från travverksamheten med 1-2 dB(A) skulle det finnas möjlighet at nå 

kravvärdet för dagtid för zon A (50 dBA).  

Slutsatsen är därmed att det finns goda möjligheter att uppföra bostäder på planområdet för 

bostäder inom fastigheterna Ingelstorp 1:2 och 1:9. Men uppförande av bostäder i zon B 

förutsätter att byggnaderna bulleranpassas och att planlösningen utförs så att hälften av 

bostadsrummen placeras mot bullerskyddad sida. Bulleranpassning kan utföras genom 

lämpliga val av ytterväggkonstruktion, fönster och ventilationssystem.  

 

 

 

 

Staffan Andersson 

Akustikverkstan 

 

 

Granskad av Anders Grimmehed, 2019-04-29 
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BILAGA M1 

I denna bilaga presenteras de uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna i form av grafer, varaktighet 

presenteras på x-axeln. Mätningarna utfördes under en travtävling från travet i Axvall 2019-

04-05 av Staffan Andersson.  

 

 

Mätpunkt 1 

Mättid: 65 min (13:01 – 14:06) 

Ekvivalent ljudnivå över hela tidsintervallet: 53 dBA 

 
Figur M1-1: Ekvivalent ljudnivå över hela tidsinretvallet vid mätpunkt 1 (MP1). 
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Mätpunk 2 

Mättid: 19 min (14:10 – 14:29) 

Ekvivalent ljudnivå över hela tidsintervallet: 66 dBA 

 

Figur M1-2: Ekvivalent ljudnivå över hela tidsinretvallet vid mätpunkt 2 (MP2). 
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Mätpunk 3 

Mättid: 21 min (14:32 – 14:53) 

Ekvivalent ljudnivå över hela tidsintervallet: 67 dBA 

 

Figur M1-3: Ekvivalent ljudnivå över hela tidsinretvallet vid mätpunkt 3 (MP3). 
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Mätpunk 4 

Mättid: 19 min (14:55 – 15:14) 

Ekvivalent ljudnivå över hela tidsintervallet: 56 dBA 

 

Figur M1-4: Ekvivalent ljudnivå över hela tidsinretvallet vid mätpunkt 4 (MP4). 
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