
BULLER OCH 
VIBRATIONER
Med hjälp av buller- och vibrationsplanering kan man säker-
ställa goda ljudförhållanden. Livskvaliteten ökar när de skadli-
ga verkningarna från buller och vibrationer minimeras. I såväl 
stora som små projekt är en lyckad utredning av buller och 
vibrationer en viktig del av riskhanteringen. Inom bullerpla-
nering har vi ett nära samarbete med konstruktörer och geo-
tekniska planerare samt arkitekter.

Vi betjänar över hela Finland. Våra re-
gionalkontor och representanter finns i 
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tam-
merfors, Åbo och Vasa. Dessutom har vi 
dotterbolag i Estland, Lettland, Litauen, 
Georgien och Mellanöstern. 

Vi använder ackrediterade mätmetoder, 
kalibreringar i nationella mätnormer 
samt de viktigaste och mest använda kal-
kylmodellerna och praxis för miljöbuller.

Våra tjänster omfattar bl.a.
	� utredning av buller och vibrationer 
för byggtillstånd och planläggning
	� uppföljningsmätning av buller
	� vibrationsmätning
	� planering av buller- och 
vibrationsbekämpning
	� buller- och vibrationsmodellering
	� buller- och vibrationsutbildning
	� mätning- och planering av 
vibrationskänsliga utrymmen
	� produktutvecklingsprojekt.

"Det är viktigt att beakta hälsosamma och behagliga ljudförhållanden i boendemiljön 
redan i ett tidigt planeringsskede." Liisa Kilpilehto, teamledare
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Miljöbuller
Utredningar av miljöbuller hänför ofta 
till planering av markanvändning, nybyg-
gande, kompletterande byggande eller 
renovering, miljötillstånd inom industrin 
eller miljökonsekvensbedömningar för 
nya vägar eller spårtrafikleder. Betydel-
sen av noggranna bullerutredningar ökar 
i och med att det blir vanligare med tät-
bebyggelse.

Miljöbullerutredningar görs i bl.a. om-
givningen kring trafikleder samt i indu-
strianläggningar och hamnar, men de kan 
även utföras för hela stadsdelar eller stä-
der. Mätningar och kalkyler utförs även 
vid skjut- och motorsportbanor samt i 
anslutning till utomhusevenemang.

Utredningar om miljöbuller kan an-
knyta till en utredning av en nuvarande 
eller kommande situation: Överskrider 
bullret riktvärdena i omgivningen? Eller 
till bedömningen av bekämpningsbehov: 
I vilka objekt i omgivningen överskrids 
bullernivåerna och hurdan verksamhet 
orsakar överskridningar? Slutligen kan 
det beröra dimensionering och planering 
av bekämpningsåtgärder: Hur kan buller-
problemet i ett nuvarande eller planerat 
objekt lösas så att riktvärdena uppfylls?

Med hjälp av utredningar som görs 
i tid kan man uppnå betydande bespa-
ringar eftersom man då kan inrikta be-
kämpningsåtgärderna rätt och utföra 
dem kostnadseffektivt i samband med 
den övriga planeringen.

Vibrationer och stoMljud
Den viktigaste uppgiften vid utredning 
av vibrationer och stomljud är att utre-
da förutsättningarna för bygget och vid 

behov lägga fram lämpliga lösningar för 
bekämpning. Störningen kan orsakas av 
en vältrafikerad spårtrafikled eller en li-
ten apparat som kluckar. Vårt mål är att 
så långt som möjligt skapa miljöer där 
boenden och industriverksamhet förblir 
ostörda.

Vi utvecklar kontinuerligt våra unika 
verktyg för vibrationsberäkningar. Vi har 
tagit fram en egen kalkylmodell för hur 
stomljud sprids. Modellen gör det möj-
ligt att göra en preliminär utvärdering av 
stomljud och att planera bekämpningen 
för stora järnvägsprojekt redan innan 
tågtrafiken inleds.

Vibrationskänslig utrustning utgör ett 
specialområde där en störningsfri drifts-
miljö kan förutses och säkerställas med 
hjälp av vibrationsmätningar och vib-
rationsutredningar. Även motionssalar 
och dansstudior är utmanande för den 
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akustiska planeringen och det är bra om 
akustikern deltar redan i projektplane-
ringsfasen.

buller- och Vibrations-
exponering i arbetsMiljö
Vi erbjuder experttjänster för utredning 
av buller och vibrationer även som en del 
av en arbetsplatsutredning. Buller och 
vibrationer utgör fysikalisk belastning 
och bör beaktas för att trygga en häl-
sosam och säker arbetsmiljö. Om man 
inte beaktar dessa belastande faktorer 
kan det stå arbetsgivaren dyrt i läng-
den. Med hjälp av rätt mätningar och ut-
värdering av resultaten kan buller- och 
vibrationsbelastningen av de anställda 
minskas avsevärt.

I våra tjänster ingår standardenlig:
	� mätning av kroppsvibrationer
	� mätning av handvibrationer
	� mätning av bullerexponering
	� planering av buller- och 
vibrationsbekämpning.

Standarder
Bullerexponeringsmätningar:  
VNa 85/2006, enligt SFS 4578.  
Mätning av kropps- och handvibra-
tioner: VNa 48/2005, direktiv 
2002/44/EY, ISO 2631-1

" Vi specialplanerar allt fler vibrationskänsliga utrymmen. En orsak är att det blir vanligare  
med tätbebyggelse i städerna." Henri Penttinen, teamledare
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