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Förord 

Nya bostäder planeras vid del av Åstorp 112:43 ”Gamla vägen” och i samband med detta 

har Trivector anlitats av Åstorps kommun för att göra en bullerutredning för att klarlägga 

ljudnivåer från väg- och tågtrafik för området om inga bullerdämpande åtgärder genomförs 

samt förslag på några bullerdämpande åtgärder. De beräknade ljudnivåerna jämförs med de 

riktvärden som finns vid fasad och vid uteplats för nya bostäder.  

Inledningsvis studerades alternativ på utformning och placering av husen för två alternativ, 

alternativ 1 och 2. Därefter har kompletterande studier gjorts även för ett alternativ 3. 

Utredningen har genomförts av Petra Ahlström och Lovisa Indebetou båda på Trivector 

Traffic AB. Kontaktperson för uppdraget hos beställaren har varit Emma Karlsson. 

Lund juni 2022 
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1. Beräkningsförutsättningar 

1.1. Det studerade området 

Ny bostadsbebyggelse planeras vid del av Åstorp 112:43 i Åstorps kommun. Planområdet 

är öster om E4:an och norr om järnvägen (Skånebanan). I samband med detaljplanearbetet 

behöver bullersituationen studeras med hänsyn till buller från vägtrafik och järnväg.  

 
Figur 1-1 Planområdet del av Åstorp 112:43 ”Gamla vägen”. Karta: Open StreetMap. 

1.2. Trafikmängder och hastigheter 

För beräkning av ljudnivåer bör man ta hänsyn till att trafiken kan komma att öka jämfört 

med idag. Detta för att inte riskera att underskatta de framtida ljudnivåerna. Normalt sett 

brukar man därför nu räkna med den trafik som kan förväntas år 2040. I uppdraget ingick 

även att beräkna ljudnivåer för 2026 års trafik. 

Vägtrafik 

Uppmätta trafikmängder på E4:an har hämtats från Trafikverkets hemsida. Enligt Trafikver-

kets prognoser1 för Skåne kommer personbilstrafiken att öka med 37 % mellan åren 2017 

och 2040 och den tunga trafiken förväntas öka med 48 % under samma period.  

I tabellerna nedan visas uppmätta trafikmängder och den prognosticerade trafiken för år 

2040 och år 2026. Trafiken på E4:an bedöms påverka planområdet. Övriga vägar antas ge 

 
1 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065, gäller fr o m 2020-06-15. 



Trivector, Trafikbuller vid del av Åstorp 112:43 ”Gamla Vägen”, Åstorp  

 

4:16 

ett så litet bullertillskott att de inte ingår i denna bullerutredning. Den skyltade hastigheten 

på E4:an är 110 km/h. 

Tabell 1.1 Vägtrafikmängder, uppmätta och prognostiserade trafikmängder för år 2026 och 2040.  

Väg (år för trafikmätning) Trafik-
mängd 

f/d 

Andel 
tung 
trafik 

Trafik-
mängd 

f/d 

Andel 
tung 
trafik 

Trafik-
mängd 

f/d 

Andel 
tung 
trafik 

 Uppmätta värden Prognos år 2026 Prognos år 2040 

E4, norr om Svedbergsgatan (2018) 25 810 19,1 % 29 320 19,6 % 35 460 20,2 % 

E4, söder om Svedbergsgatan (2018) 29 090 18,4 % 33 040 18,9 % 39 950 19,5 % 

Dygnsfördelning av vägtrafiken 

För att beräkna de maximala ljudnivåerna nattetid respektive på uteplats dag/kväll behövs 

uppgifter om den tunga trafikens fördelning över dygnet. För beräkningarna har antagits att 

12 % av den tunga trafiken går under natten, vilket är en större andel än vad som går per 

timme dag/kväll och är här därmed dimensionerande för beräkning av maximal ljudnivå. 

Uppgifterna om dygnsfördelningen är hämtad från VGU 20162. 

Tågtrafikmängder och skyltad hastighet 

De prognosticerade tågtrafikmängderna för 2040 har hämtats från Trafikverkets hemsida. 

För bullerberäkningarna har den prognosticerade trafiken samt den skyltade hastigheten an-

vänts. Tågtrafiken år 2026 antas vara hälften3 av den prognosticerade trafiken 2040. 

Tabell 1.2 Tågtrafikmängder, prognoser för år 2040. Källa: Trafikverket.4 

 Tågtyp Totallängd/dygn Maxlängd/dygn Antal tåg (ÅDT) Skyltad hastighet 

Godståg 474 m 630 m 0,8 100 km/h 

X61 4 997 m 150 m 33,3 120 km/h 

Tabell 1.3 Tågtrafikmängder, prognoser för år 2026.  

 Tågtyp Totallängd/dygn Maxlängd/dygn Antal tåg (ÅDT) Skyltad hastighet 

Godståg 237 m 630 m 0,4 100 km/h 

X61 2 499 m 150 m 16,7 120 km/h 

  

 
2 VGU, Vägar och gators utformning, Rapport 2016:083. 

3 Prognos av tågtrafiken 2026 har antagits av  Trivectors kollektivtrafikexpert Mats Améen (tidigare chefsstrateg på 

Skånetrafiken). 

4 Tågtrafikmängder – Källa Trafikverket - 210415_trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040 
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1.3. Alternativ 1 och 2 

Två alternativ på utformning av hus har studerats, se i figurerna nedan. Båda alternativen är 

tvåvåningshus, men utformade och vinklade på olika sätt mot E4:an och järnvägen. 

       
Figur 1-2 Hus vid del av Åstorp 112:43 ”Gamla vägen”, alternativ 1 och 2. 

1.4. Markens plushöjder 

Markens uppmätta plushöjder har lagts in i bullerberäkningsprogrammet för att skapa en 

markmodell. Vid planområdet har justerade plushöjder använts. Både uppmätta och juste-

rade plushöjder har erhållits av Åstorps kommun. 

1.5. Ändrade förutsättningar 

För bullerberäkningarna har de förutsättningar använts som redovisas ovan. Om några för-

utsättningar ändras kan även ljudnivåerna komma att ändras. 

Alt. 1 Alt. 2 
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2. Riktvärden vid nybyggnad av bostäder 

Sedan 1 juni 2015 gäller en förordning5 om buller från trafik för bostäder där detaljplanear-

betet påbörjats efter den 1 januari 2015. Genom beslut den 11 maj 2017 höjdes de i förord-

ningen tidigare angivna riktvärdena vid fasad med 5 dBA. Dessa höjda värden gäller från 

den 1 juli 2017, vilket redovisas nedan. Formuleringarna i förordningen är inte helt entydiga, 

t ex avseende hur maximala ljudnivåer ska beräknas och om de fortfarande får överskridas 

av 5 fordon nattetid respektive per timme under dag och kvällstid. Boverket har dock tagit 

fram en skrift med ett antal vanliga frågor och deras svar på dessa som kan vara till stöd vid 

tolkningen. 

Riktvärdet utomhus vid fasad är 60 dBA i ekvivalent ljudnivå, för bostäder över 35 m2. För 

små bostäder på högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA. 

Om ovanstående riktvärde överskrids vid någon fasad bör man klara 55 dBA på motsatt sida 

och minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot denna sida där 70 dBA i maximal 

ljudnivå vid fasad inte heller bör överskridas nattetid (kl 22 - 06). Med bostadsrum avses 

sovrum och rum för daglig samvaro utom kök.  

För uteplatser är riktvärdet 50 dBA i ekvivalent ljudnivå. De maximala ljudnivåerna på 

uteplatsen bör klara 70 dBA och åtminstone inte överskrida riktvärdet med mer än 10 dBA 

högst 5 gånger per timme under dag/kväll. Klaras inte detta vid de uteplatser som hör till 

varje lägenhet bör en gemensam uteplats finnas som uppfyller kraven. I förordningen sägs 

inget om ljudnivåer inomhus och de tidigare angivna riktvärdena för ljudnivåer inomhus 

gäller fortfarande. Nedan visas en sammanfattning över de ljudnivåer som bör klaras. 

Tabell 2-1 Riktvärden för sammanvägt buller från väg - och tågtrafik vid bostäder enligt förordning 2015:216 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 och nya 

riktlinjer fr o m 1 juli 2017 samt ljudnivåer inomhus enligt tidigare gällande riktvärden. 

Utrymme Ekvivalentnivå (dBA) Maximalnivå (dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad, bostad > 35 m2 60  

-vid fasad, bostad ≤ 35 m2 65  

- vid fasad, skyddad sida*** 55 70 (nattetid)* 

- på uteplats/balkong** 50 70**** 

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt      ** Uteplats = iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus.  

*** Dessa riktvärden gäller bara om ljudnivåerna på oskyddad sida överskrider 60 dBA respektive 65 dBA.      

**** Riktvärdet bör inte överskridas med mer än högst 10 dBA högst 5 gånger/timme 

 

 
5 Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk 

författningssamling 2015:216, 2015-05-19 
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3. Beräkningar av ljudnivåer – alternativ 1 och 2 

3.1. Beräkningsmetod 

Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, 

genomförs oftast beräkningar i stället. Bullernivåerna från väg- och tågtrafiken har beräknats 

med hjälp av Soundplan version 8.2. Programmet bygger på de nordiska beräkningsmo-

dellerna för buller från väg- respektive tågtrafik som svenska Naturvårdsverket tagit fram i 

samarbete med övriga nordiska länder. Upp till och med tredje ordningens reflexer tas med 

i beräkningarna. De bullernivåer som anges i resultaten är ekvivalent ljudnivå och maximal 

ljudnivå för prognosticerad trafik år 2040 respektive 2026. Ekvivalentnivån beskriver den 

genomsnittliga bullernivån över ett dygn. Maxnivån är det 5:e högsta värdet från vägtrafiken 

som erhålls under tidsperioden, eftersom riktvärdena tillåter 5 överskridanden per natt eller 

per timme/dag/kväll.  

Ljudnivåerna vid bostäderna presenteras som 3D-bilder för år 2040 med olika färger på fa-

saderna för olika dBA-intervall. Dessa värden är frifältsvärden och kan direkt jämföras mot 

riktvärden. Ljudnivåerna i området visas även som ljudutbredningskartor 1,5 m ovan mark 

vilket är den höjd man brukar mäta ljudnivåer på vid uteplatser. Detta visas för såväl 

trafiken år 2040 som för trafiken år 2026. Ljudutbredningskartorna kan dock bara visa verk-

liga ljudnivåer, d v s inklusive ljudreflexer i egen fasad och kan därmed visa cirka 3 dBA 

för höga ljudnivåer vid fasader ut mot vägen när man jämför mot riktvärden som avser fri-

fältsvärden. 

3.2. Ljudnivåer vid fasader 2040  

Ekvivalenta ljudnivåer 

I Figur 3-1 och Figur 3-2 visas ekvivalenta ljudnivåer vid fasaderna inom området sett från 

två håll för att ljudnivåerna ska synas vid alla fasader. Ljudnivåerna visas för den nyplane-

rade bebyggelsen. I Figur 3-4Figur 3-3 och Figur 3-4 visas motsvarande för de maximala 

ljudnivåerna. De visade ljudnivåerna är frifältsvärden och kan direkt jämföras med riktvär-

dena.  

Riktvärdet vid fasad på större bostäder, 60 dBA för ekvivalent ljudnivå, klaras vid de nypla-

nerade bostädernas fasader som visar grönt och gult. Vid övriga fasader överskrids detta 

riktvärde (se orangemarkerade fasader). Här klaras dock riktvärdet för bostäder som är högst 

35 m2 stora.  

Om riktvärdet överskrids ut mot vägen/järnvägen, bör man vid baksidan av huset klara 

55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå nattetid. Bostaden bör då vara 

genomgående och minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot denna sida. 
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Figur 3-1 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 1 

     
Figur 3-2 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 2 

Vid de västra fasaderna – mot E4:an - som visar orange för 

alternativ 2 (inringat) är de ekvivalenta ljudnivåerna 60,1 – 

60,4 dBA som avrundat blir 60 dBA och riktvärdet klaras 

även här. Figuren visar dock orange där ljudnivåerna över-

skrider 60,0.  

Maximala ljudnivåer 

I figurerna nedan visas de maximala ljudnivåerna vid fasaderna. De är som högst vid husen 

närmast järnvägen. Ljudnivåerna är här högre i alternativ 1 eftersom byggnaden är närmare 

järnvägen än i alternativ 2. 

     

Figur 3-3 Maximala ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 1. 

      
Figur 3-4 Maximala ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 2 
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Uteplatser/balkonger 

Riktvärdena för uteplatser och balkonger är 50 dBA i ekviva-

lentnivån och 70 dBA i maxnivån. Dessa riktvärden klaras end-

ast vid några fasader – där det är mörkgrönt i ekvivalent ljud-

nivå, se alternativ 2 till höger (inringat) och grönt i maximal 

ljudnivå.  

Om man bygger uteplatser/balkonger bör man enligt Boverket ha tillgång till en uteplats/bal-

kong som klarar riktvärdena. Om man har tillgång till flera uteplatser/balkonger räcker det 

alltså att en av dessa klarar riktvärdena, till exempel vid en gemensam uteplats. 

3.3. Ljudutbredning i området 2040 

I figurerna nedan visas ljudutbredningen för ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer 

inom området 1,5 m ovan mark vilket motsvarar den höjd som man brukar mäta ljudnivåer 

på vid uteplats. Notera att de visade ljudnivåerna är verkliga ljudnivåer inklusive ljudreflexer 

i egen fasad och därför visar högre ljudnivåer ut mot vägen/järnvägen, upp mot 3 dBA högre, 

jämfört med riktvärdena som avser frifältsvärden.  

     
Figur 3-5 Ekvivalenta ljudnivåer år 2040 1,5 m ovan mark – Alternativ 1 och 2. 

     

Figur 3-6 Maximala ljudnivåer år 2040 1,5 m ovan mark – Alternativ 1 och 2. 
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3.4. Ljudnivåer 2026 

I uppdraget ingick att även ljudnivåerna för 2026 visas. Eftersom det är liten skillnad i ljud-

nivåer från trafiken mellan åren 2026 och 2040 visas här endast bullerutbredningskartor där 

skillnaderna framgår tydligast.  

Ekvivalenta ljudnivåer 

I figurerna nedan visas ljudutbredningskartor för 2026, 1,5 m ovan mark, att jämföra med 

Figur 3-5 som visar ljudnivåerna för 2040. De visade ljudnivåerna är verkliga ljudnivåer, det 

vill säga inklusive ljudreflexer i egen fasad och därför visar högre ljudnivåer ut mot 

vägen/järnvägen, upp mot 3 dBA högre, jämfört med riktvärdena som avser frifältsvärden. 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna 2026 är 1-1,5 dBA lägre än för 2040. 

     
Figur 3-7 Ekvivalenta ljudnivåer år 2026 1,5 m ovan mark – Alternativ 1 och 2. 

Maximala ljudnivåer 

De maximala ljudnivåerna är från de mest bullrande fordonen, är samma 2026 som 

2040, se i Figur 3-6.   
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4. Bullerdämpande åtgärder - generella 

Nedan ges exempel på några generella bullerdämpande åtgärder.  

Bullerplank och bullervallar 

Med bullerplank/bullervallar minskar ljudnivåerna inne i planområdet, framförallt vid de 

lägre våningsplanen. Bullerskärmar är som mest effektiva om de är nära ljudkällorna samt 

om de är långt utsträckta längs vägen/järnvägen – alternativt vinklas av in mot planområdet.  

Vid uteplats i markplan kan bullerplank i direkt anslutning till uteplatsen ge en effektiv bul-

lerdämpning. 

Balkonger 

Om balkonger planeras kan de byggas som bullerskärmar för att dämpa ljudnivåerna. Längs 

kortsidorna på balkongerna kan höga ”bullerskärmar” byggas ända upp till nästa balkong. 

Balkongen kan delvis glasas in. Om man väljer att helt glasa in balkonger så räknas de inte 

längre som uteplats. Då måste man ha tillgång till en uteplats någon annanstans, t ex i mark-

plan. Man kan glasa in en balkong upp till 75 % för att den fortfarande ska räknas som 

uteplats.  

Uteplats/balkong 

Om man bygger uteplatser/balkonger bör man enligt Boverket ha tillgång till en uteplats/bal-

kong som klarar riktvärdena. Om man har tillgång till flera uteplatser/balkonger räcker det 

alltså att en av dessa klarar riktvärdena, till exempel vid en gemensam uteplats. 

Planlösning 

Planlösningen bör göras så att sovrum och uteplatser är riktade bort från de mest bullriga 

sidorna. Mindre känsliga utrymmen som till exempel bad och kök kan däremot riktas ut mot 

vägen/järnvägen.  

Ur ett bullerperspektiv är det bäst att göra husen vinklade, antingen som L eller som U, eller 

med helt inbyggda gårdar för att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt.  

Tyst asfalt 

Om man anlägger ”tyst” asfalt på vägarna dämpas ljudnivån från vägtrafiken med cirka 

5 dBA när asfalten är nylagd. Effekten minskar dock kraftigt redan efter något/några år 

och måste därför underhållas/rensas ofta. 

Minskad trafikmängd 

Om trafikmängden kan halveras minskar de ekvivalenta ljudnivåerna med 3 dBA.  
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Ljudnivåer inomhus 

Riktvärden inomhus är 30 dBA för ekvivalent ljudnivå och 45 dBA för maximal ljudnivå 

(nattetid). Vid ”Gamla vägen” i Åstorp krävs fasader som dämpar ljudet med 35 dBA vid de 

mest bullerutsatta fasaderna för att klara riktvärdena inomhus. 

En fasad, inklusive fönster och ventiler, som dämpar 25 dBA motsvarar ett äldre hus med 

fönster som har dålig ljudisolerande förmåga. Vid nybyggnation kan man enkelt få fasader 

med betydligt bättre dämpande förmåga. För att en fasad ska dämpa ljudet vid fasader med 

35 dBA måste speciella bullerkrav ställas på konstruktionen.  

Notera att om man uppnår riktvärdet inomhus innebär det att man klarar ljudklass C – vilket 

är en acceptabel ljudnivå. Vill man erbjuda de boende en bättre ljudmiljö bör man eftersträva 

lägre ljudnivåer än så, helst ljudklass A eller åtminstone ljudklass B vilket kräver bättre 

ljuddämpning i fasaden. Ljudklass B ställer 4 dBA hårdare krav än ljudklass C och ljudklass 

A ställer ytterligare 4 dBA hårdare krav jämfört med ljudklass B. Viktigt att komma ihåg är 

också att öppna luftventiler i riktning mot vägen kan sänka fasadens ljuddämpande förmåga 

och man bör därför använda ljuddämpande ventiler åt detta håll i de fasader som får högst 

ljudnivåer. 
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5. Bullerdämpande åtgärder - vid gemen-

samma uteplatser (alternativ 2) 

Vid de flesta fasaderna överskrids riktvärdena för 

uteplats/balkong.  

Ritktvärdena vid uteplats är 50 dBA i ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå. 

Om man har tillgång till flera uteplatser räcker det 

att riktvärdena klaras  vid en uteplats/balkong till 

exempel vid en gemensam uteplats.  

I figuren till höger visas exempel på två gemen-

samma uteplatser – en öster om byggnaden i norr 

och en söder om byggnaden i söder.  Dessa uteplat-

ser har bullerplank på tre av fyra sidor samt tak – 

utformat som till exempel ett lusthus. Bullerplan-

ken visas som ljusblå linjer. 

För att det ska räknas som uteplats måste minst 

25 % av väggytan vara öppen. 

• Den norra gemensamma uteplatsen (öster om 

den norra byggnaden) – ”Lusthuset” har öpp-

ning åt väster. 

• Den södra gemensamma uteplatsen (söder om 

den södra byggnaden) – ”Lusthuset” har öpp-

ning åt öster. 

Där det är mörkgrönt klaras riktvärdena för uteplats (≤ 50 dBA i ekvivalent ljudnivå). Det 

vill säga inom hela den norra uteplatsen och en stor del av den södra uteplatsen. 

Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats, 70 dBA, klaras även utan bullerplank vid ute-

platserna, se Figur 3-6. 

Figur 5-1 Ekvivalenta ljudnivåer år 2040, 

1,3 m ovan mark – Alternativ 2. 

”Bullerplank” vid uteplatserna är 

markerade med ljusblå linjer 
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6. Hus - alternativ 3 

Ytterligare ett alternativ av utformning och placering av bostäder har studerats. I detta 

kapitel redovisas ljudnivåer från väg- och järnvägstrafiken för alternativ 2 dels vid fasader 

i 3D-figurer och dels som bullerutbredningskartor i markplan. 

6.1. Ljudnivåer vid fasader 2040 – alternativ 3 

Ekvivalenta ljudnivåer 

I  

Figur 6-1 visas ekvivalenta ljudnivåer vid fasaderna på den nyplanerade bebyggelsen inom 

planområdet. I Figur 6-2 visas motsvarande för de maximala ljudnivåerna. De visade ljud-

nivåerna är frifältsvärden och kan direkt jämföras med riktvärdena.  

Riktvärdet vid fasad på större bostäder, 60 dBA för ekvivalent ljudnivå, klaras vid de nypla-

nerade bostädernas fasader som visar grönt och gult. Vid övriga fasader överskrids detta 

riktvärde (se orangemarkerade fasader). Här klaras dock riktvärdet för bostäder som är högst 

35 m2 stora.  

De ekvivalenta ljudnivåerna är för alternativ 3 något högre än i alternativ 2, men som note-

rats ovan, så klaras riktvärdena vid nästan hela fasaderna. 

Om riktvärdet överskrids ut mot vägen/järnvägen, bör man vid baksidan av huset klara 

55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå nattetid. Bostaden bör då vara 

genomgående och minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot denna sida. 

  
Figur 6-1 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 3 
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Vid de västra fasaderna – mot E4:an - som visar orange för alternativ 

2 (inringat) är de ekvivalenta ljudnivåerna 60,4 dBA som avrundat blir 

60 dBA och riktvärdet klaras även här. Figuren visar dock orange där 

ljudnivåerna överskrider 60,0.  
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Maximala ljudnivåer 

I figurerna nedan visas de maximala ljudnivåerna vid fasaderna, som är som högst vid fasa-

derna allra närmast järnvägen, med som högst 75 dBA. De maximala ljudnivåerna är här 

snarlika de i alternativ 2, se Figur 3-4 

     
Figur 6-2 Maximala ljudnivåer vid fasader år 2040, från sydost/nordväst. Frifältsvärden. Alternativ 3 

Uteplatser/balkonger 

Riktvärdena för uteplatser och balkonger är 50 dBA i ekvivalentnivån och 

70 dBA i maxnivån. Dessa riktvärden klaras endast vid en liten del av två 

fasader – där det är mörkgrönt i ekvivalent ljudnivå, se till höger (inringat) 

och samtidigt grönt i maximal ljudnivå.  

Om man bygger uteplatser/balkonger bör man enligt Boverket ha tillgång till en uteplats/bal-

kong som klarar riktvärdena. Om man har tillgång till flera uteplatser/balkonger räcker det 

alltså att en av dessa klarar riktvärdena, till exempel vid en gemensam uteplats. 

6.2. Ljudutbredning i området 2040 – alternativ 3 

I figurerna nedan visas ljudutbredningen för ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer 

inom området 1,3 m ovan. Lik som i alternativ 1 och 2 klarar man inte heller här riktvärdena 

för uteplats/balkong vid fasad eller i markplan. Notera att de visade ljudnivåerna är verkliga 

ljudnivåer inklusive ljudreflexer i egen fasad. Vid fasaderna ut mot järnvägen/vägen visas 

därför högre ljudnivåer jämfört med frifältsvärdena, upp mot 3 dBA högre, jämfört med 

riktvärdena som avser frifältsvärden.  

        

Figur 6-3 Ekvivalenta och maximala ljudnivåer år 2040 1,3 m ovan mark – Alternativ 3. 
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