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Framkvæmd og eftirlit 
 
 

Umhverfisstofnun á að gefa út 
leiðbeiningar um mæliaðferðir 
vegna eftirlits 

 
Heilbrigðiseftirlit skulu sjá um eftirlit 
og eftir þörfum framkvæma 
hljóðmælingar eða láta aðra um 
framkvæmd þeirra 
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Úrræði og kröfur 
• Heilbrigðiseftirlitið getur beint tilmælum til rekstraraðila um að koma 

í veg fyrir heilsuspillandi hávaða, t.d. sérstakan útbúnað 
 

• Heilbrigðiseftirlitið getur í starfsleyfi heimilað hærra hljóðstig á 
einstökum viðburðum. Tilkynningaskylda er um slíka viðburði 
 

• Ábyrgðaraðili skal auglýsa og kynna fyrir íbúum með sannanlegum 
hætti útiskemmtanir og útitónleika 
 

• Forráðamönnum fyrirtækja og stofnana er skylt að gera allt sem í 
þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir heilsuspillandi hávaða og 
ónæði af völdum hans 
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   Eftirlitsstaðir 
Skemmtistaðir 
15 – 20 mínútna mæling á  nokkrum stöðum. Leitast við að mæla þar sem hljóðstig er hæst á 
staðnum. 
 

Tónleikastaðir 
Tónleikar mældir í heild.  Tónleikahátíðir 15 – 20 mínútna mælingar á hverjum stað.  

 
Kvikmyndahús 
Sýningin mæld í heild sinni. 
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Mælir 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
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Presenter
Presentation Notes
BruelKjær 2250 – Hentar vel í margþættar mælingar, s.s. umferðarhávaða, hávaða frá kælipressum, skólum o.s.frv.An advanced, single-channel, hand-held analyzer and sound level meter that has everything needed to perform high-precision, Class 1 measurement tasks in environmental, occupational and industrial application areas.+ þrífótur + stormkúla (ef þarf) + eyrnatappar.



Aðferðir I 

LAeq,t   90  95 102 
 
LAFmax  105  110 115 
 
LCpeak  125 130 140 
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Presenter
Presentation Notes
Notumst við leiðbeiningar sem gefnar eru út af Sveriges Prvonings och Forskningsinstitut og er stuðust við þar í landi við eftirlit á samkomustöðum þar sem tónlist er spiluð. Leiðbeiningarnar voru fyrst gefnar út 2004 en hafa verið uppfærðar síðan, nú síðast 2014.Hávaðviðmið Svía á samkomum þó ekki eins strangt og hjá Íslendingum. Taka ekki með C-topp en það er hins vegar gert í vinnulöggjöfinni. 



Aðferðir II 
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SP INFO 2004:45 (2014) 

Presenter
Presentation Notes
Eins og Einar kom inn á áðan þá er ekki leiðbeiningunum ekki fyllt í einu og öllu. T.a.m.á útitónleikum sem þessum er ætlast til að mælt sé þar sem hljóðstig er hæst og þá beint fyrir framan hátalara. Þetta hefur ekki verið gert á samkomu sem þessari ólíkt skemmtistöðunum.



Dæmi I 
 
Útitónleikar - Norðvesturhöll: kl. 19:36-19:47 – Amman  
Hljóðmæli stillt upp fyrir aftan fjölmenni, nærri bar (~1,5m frá jörðu) 
 

Leiðrétt gildi:  
LAeq,t  91 dBA 
LAFmax  99 dBA 
LCpeak  128 dBC 

-Engar athugasemdir 
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MÓa= 2  σa 

K4a= MÓa  0,8 

Presenter
Presentation Notes
2 * 0,5 í raun 1,96 fyrir 95% tvíhliða öryggismörkK4 er með einhliða mörk og þaðan kemur 0,8.Í tvíhliða prófi er z=1,96 fyrir 95% líkur en z=1,64 fyrir 95% líkur með einhliða próf. Til að fá tvíhliða mörk á MO úr K4Þarf því að margfala mörk K4 með 1,64/1,96 = 0,8.



Arrangemang för stationära besökare (konserter och liknande).
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO     

Fyll i de gula fälten. 

LAeq, avläst värde 99,3 dB "LAeq" kan     
LAFmax, avläst värde 111,6 dB

Korrektion för personburen mikrofon, K1 0,0 dB Se avsnitt 6               
(Korrektion för avbruten mätning av LAeq1h, K2 0,0 dB) Från figur 2       

Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 0,50 dB Från tabell 

Mätosäkerhet, MO_A 1,0 dB
Korrektion för mätosäkerhet, K4_A 0,8 dB

Resultat:
Korrigerat LAeq 99 dB
Korrigerat LAFmax 111 dB


Stationär besökare

		

				Arrangemang för stationära besökare (konserter och liknande).

				Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.1.

				Fyll i de gula fälten.

				LAeq, avläst värde										99.3		dB		"LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR

				LAFmax, avläst värde										111.6		dB

				Korrektion för personburen mikrofon, K1										0.0		dB		Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB

				(Korrektion för avbruten mätning av LAeq1h, K2										0.0		dB)		Från figur 2. OBS! Används sällan, se avsnitt 5.1.2.1

				Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1										0.50		dB		Från tabell 2

				Mätosäkerhet, MO_A										1.0		dB

				Korrektion för mätosäkerhet, K4_A										0.8		dB

				Resultat:

				Korrigerat LAeq										99		dB

				Korrigerat LAFmax										111		dB





Mobil besökare

		

				Arrangemang med mobila besökare (nattklubb, dansbana, pub och liknande).

				Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.2.

				Fyll i de gula fälten.

				LAeq, avläst värde mätposition 1										dB

				LAeq, avläst värde mätposition 2										dB

				LAFmax, avläst värde mätposition 3										dB

				Korrektion för personburen mikrofon, K1										dB		Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB

				Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1										dB		Från tabell 2

				ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2)								0.0		dB

				Korrektion för persons vistelse, K3								0.0		dB

				Mätosäkerhet, MO_A								0.0		dB

				Mätosäkerhet, MO_B								0.0		dB

				Korrektion för mätosäkerhet, K4_A								0.0		dB

				Korrektion för mätosäkerhet, K4_B								0.0		dB

				Resultat:

				Korrigerat LAeq15min										dB		Använd detta värde om det finns ett dansgolv (se avsnitt 6.2.2)

				Korrigerat LAeq15min										dB		Använd detta värde om det inte finns ett dansgolv

				Korrigerat LAFmax										dB





Kalkylator

		

				Beräkna ekvation 2, 3 och 4 i mätmetoden. Fyll i de gula fälten.

						Avnitt 3, ekvation 2:

						Om ekvivalentnivån har olika (konstanta) värden Leq1, Leq2, Leq3,... under tidsintervallerna

						T1, T2, T3,… kan ekvivalentnivån för den totala tidsperioden Ttot = T1 + T2 + T3 +... beräknas ur

						tidsperiod
(nr)		Leq
(dB)		T
(minuter)						Exempel:

						1										En konsert pågår 19.30-21.40.

						2										Mätvärden:

						3										19.30-20.30: LAeq1h = 93,4 dBA

						4										20.30-21.30: LAeq1h = 96,2 dBA

						5										21.30-21.40: LAeq = 103,1 dBA

						6

						7										Vi använder ekvation 2 för att beräkna

						8										ekvivalentnivån för hela konserten och

						9										får att LAeqARR = 96,5 dBA.

						10

						LeqTtot		0.0		dB								0		0

						Avsnitt 3, ekvation 3:										Från exemplet ovan:

																LAeqTs = 103,1 dBA

																Ts = 10 minuter

						LAeqTs				dBA						LAeq1h blir 95,3 dBA

						Ts				minuter

						LAeq1h		0.0		dBA

						Avsnitt 3, ekvation 4:										Exempel:

																LAeq15min mäts på en nattklubb strax

																före den stänger. Mätningen börjar 00.45

																men musiken tystnar kl 00.54, innan

						LAeqTs				dBA						mätperioden är slut. Ekvivalentnivån

						Ts				minuter						mätt 00.45-00.54 är LAeqTs = 87,3 dBA.

						LAeq15min		0.0		dBA						Då blir LAeq15min = 85,0 dBA  (00.45-01.00)





2 exempel

		

						Exempel mätning på konsert.

						Förutsättningar:

				-		Konserten var över en timme lång. Vi bestämde oss för att mäta LAeq1h (alltså mättid = 1 timme med start då konserten börjar).

				-		Ljudnivåmätaren som användes var av klass 1 och hölls i händerna under mätningen (dvs EJ personburen mikrofon).

						Därmed vet vi från mätmetodens avsnitt 6.1.1 att korrektionen för personburen mikrofon (K1) blir 0 dB.

						Därtill fås ur tabell 2 i mätmetoden att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 0,5 dB.

				-		(Mätningen avbröts inte p g a att nivån var för ovanligt hög, dvs K2 = 0 dB.)

				-		Uppmätt (dvs från instrumentet avläst) ekvivalentnivå, LAeq1h var 94,2 dB.

				-		Uppmätt maximalnivå, LAFmax var 103,9 dB.

						Vi väljer fliken märkt "Stationär besökare" och fyller i de gula rutorna formuläret enligt nedan:

								LAeq, avläst värde										94.2		dB		"LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR

								LAFmax, avläst värde										103.9		dB

								Korrektion för personburen mikrofon, K1										0.0		dB		Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB

								(Korrektion för avbruten mätning av LAeq1h, K2												dB)		Från figur 2. OBS! Används sällan, se avsnitt 5.1.2.1

								Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1										0.50		dB		Från tabell 2

								Mätosäkerhet, MO_A										1.0		dB

								Korrektion för mätosäkerhet, K4_A										0.8		dB

								Resultat:

								Korrigerat LAeq										93		dB

								Korrigerat LAFmax										103		dB

						I de blå rutorna visas de korrigerade nivåer som skall redovisas: LAeq1h = 93 dB och LAFmax = 103 dB.

						Exempel mätning på en nattklubb.

						(Detta exempel är hämtat från exempel B.2 i mätmetoden)

						Förutsättningar:

				-		En klass 1 ljudnivåmätare med personburen mikrofon placerad vid kragen har använts. Ljudet bedömdes inte komma

						från någon särskild riktning och därmed blir korrektionen för personburen mikrofon (K1) -1,0 dB.

						Tabell 2 i mätmetoden ger att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 1,5 dB.

				-		Uppmätt (dvs från instrumentet avläst) ekvivalentnivå i mätposition 1 var 94,7 dB.

				-		Uppmätt ekvivalentnivå i mätposition 2 var 93,5 dB.

				-		Ingen särskild position med lokalt högre ljudtrycksnivå hittades varför maximalnivå istället mättes i mätposition 1.

						Uppmätt maximalnivå (LAFmax) var 103,4 dB.

						Vi väljer fliken märkt "Mobil besökare" och fyller i formuläret enligt nedan:

						LAeq, avläst värde mätposition 1								94.7		dB

						LAeq, avläst värde mätposition 2								93.5		dB

						LAFmax, avläst värde mätposition 3								103.4		dB

						Korrektion för personburen mikrofon, K1								-1.0		dB		Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB

						Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1								1.50		dB		Från tabell 2

						ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2)								1.2		dB

						Korrektion för persons vistelse, K3								0.0		dB

						Mätosäkerhet, MO_A								3.0		dB

						Mätosäkerhet, MO_B								3.6		dB

						Korrektion för mätosäkerhet, K4_A								2.4		dB

						Korrektion för mätosäkerhet, K4_B								2.9		dB

						Resultat:

						Korrigerat LAeq15min								91		dB		Använd detta värde om det finns ett dansgolv (se avsnitt 6.2.2)

						Korrigerat LAeq15min								91		dB		Använd detta värde om det inte finns ett dansgolv

						Korrigerat LAFmax								100		dB

						De korrigerade nivåerna som skall redovisas blev alltså LAeq = 91 dB och LAFmax = 100 dB.





Övrig info

		

				Fil:		SP-INFO 2004-45 Reviderad 2014, beräkning operativ tillsyn.xls

				Version:		2

				Excelbladet är avsett för att användas till mätmetod SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014.

				Det går att ladda ner från SPs hemsida, www.sp.se.

				Kommentar till första versionen från 2007:

				Du får använda det på egen risk; jag har gjort mitt bästa för att se till att det räknar helt i enlighet

				med mätmetoden men frånsäger mig ansvar för eventuella felaktigheter.

				För att minska risken för att de inlagda formlerna av misstag förvanskas har jag låst excelbladet för ändringar.

				Ifall du vill skapa ditt eget blad, göra ändringar etc behöver du först låsa upp skyddet - lösenordet är SP.

				Borås, 2007-11-16

				Andreas Gustafson

				Kommentar till andra versionen från 2014:

				Hänvisar till mätmetod reviderad 2014, i övrigt inga ändringar.

				Göteborg, 2014-12-03

				Andreas Gustafson
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Dæmi II 
Eftirfarandi eru niðurstöður hljóðmælinga á tónleikum með Örkinni hans Nóa  
Mælt var aftast í sal inni í afgirtu svæði hljóðmanna 
 
Tónleikasalur Kirkjunnar: kl. 22:48 - 23:31  

  
 
 
 
Leiðrétt gildi:  
LAeq,t  99 dBA 
LAFmax  111 dBA 
LCpeak  131 dBA 

- Forsvarsmenn minntir á ákvæði 724/2008 
- Staðurinn undir frekara eftirliti 
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Dæmi III 
 
Tónleikar á skemmtistað 
 
Hljóðmæli stillt upp fyrir aftan fjölmenni, nærri bar (~1,5m hæð) í um 4 m frá næsta hátalara 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðrétt gildi:  
LAeq,t 102 dBA 
LAFmax  116 dBA 
LCpeak  128 dBA 

- Alvarlegar athugasemdir gerðar 
 
- Rætt var við hljóðmann staðarins 
 
- Ítrekað brot.  
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