Sektionen för Industriell Ekonomi, LTH
Styrdokument: Egenkontroll ljudnivåer

VT17

Styrdokument
Egenkontroll ljudnivåer
Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa ett strukturerat system enligt vilket Sektionen för Industriell
Ekonomi kontrollerar ljudnivåer vid musikevenemang. Detta för att minska störningar och skador på
grund av höga ljudnivåer hos människor som besöker våra evenemang men också för att minimera vår
påverkan på boende i närliggande omgivning.
Mål
Målet med egenkontrollen är att sektionens evenemang alltid ska ske i enlighet med de riktlinjer
Folkhälsomyndigheten tagit fram för höga ljudnivåer. Vi strävar efter att ingen ska ta skada på våra
evenemang samt att inga närboende ska uppleva störningar till följd av höga ljudnivåer.
Riktlinjer
Riktlinjer för höga ljudnivåer ska ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens gränsvärden. I och med att
barn aldrig vistas på våra tillställningar innebär detta 100 dB ekvivalent nivå och 115 dB maximal nivå.
För att inte riskera eventuella överträdelser samt i beaktning av eventuella mätfel och gästernas hälsa
strävar alltid sektionen i att ligga ~3-5 dB under de angivna gränsvärdena.
Mätningar
● Var?
Mätningarna ska ske där gästerna upplever den högsta ljudnivån, generellt vid den plats där
besökarna befinner sig närmast högtalarna.
● Hur?
Mätning sker med ekvivalent och maximal ljudnivå samtidigt. Utrustningen ska vara av hög
kvalitet för att säkerställa att mätvärdena är riktiga.
● När?
Beroende på evenemang kan frekvensen av mätningar variera men bör sträva efter att ske minst
en gång per timme. Under de stunder då ljudnivån är hög (nära gränsvärdena) bör mätning ske en
gång per halvtimme. Mätningarna ska ske under minst fem minuter. Vid ny akt ska mätning alltid
ske direkt då den nya akten börjar.
Evenemang utomhus
Vid evenemang som sker utomhus är det extra viktigt att hålla sig inom gränserna för att inte störa
närboende. Påverkan på närboende ska alltid om möjligt minimeras genom lämplig placering av scen och
genom att rikta högtalare åt ett lämpligt håll. Vid liveband ska alltid bandet informeras om sektionens
riktlinjer och soundcheck ska alltid genomföras för att säkerställa ljudnivåer. Om möjligt ska instrument
kopplas via ett mixerbord så att ljudnivåerna blir lätta att kontrollera, istället för att bandet ska sköta det
själva. Det samma gäller vid användning av en extern DJ.
Vid evenemang utomhus ska extra beaktning tas kring arrangemangets längd.
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Dokumentation av mätning
Alla mätningar ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla:
- Datum för arrangemanget
- Klockslag för mätningarna
- Värde för varje mätning samt platsbeskrivning där mätning tagits
- Mätmetod samt använd utrustning
- Eventuella åtgärder vid överträdelser av riktlinjerna
- Ansvarig för mätningarna
Eventuella klagomål ska alltid dokumenteras med klockslag och åtgärd.
Åtgärder
Vid eventuella överträdelser vid en mätning ska lämpliga åtgärder tas omedelbart. Ljudnivån ska sänkas
och en ny mätning ska göras direkt för att garantera att gränsvärdena inte överskrids.
Vid klagomål ska lämplig åtgärd vidtas för att säkerställa närboendes tillfredsställelse.
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