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Förord 

En ny förskola planeras i södra delen av Kvidinge inom fastigheten Kvidinge 

7:115 i Åstorps kommun. I samband med detta anlitades Trivector i oktober 2020 

för att utreda vilka ljudnivåer som uppnås inom fastigheten från väg 21. I upp-

draget ingick att studera två alternativa skolbyggnader och ljudnivåerna med de 

olika alternativen och eventuella bullerskydd vid förskolan för att klara riktvär-

den för förskoleverksamhet. Under våren 2021 har ljudnivåerna för ytterligare en 

alternativ utformning av skolbyggnaden studerats och också vilka ljudnivåer som 

skulle uppnås vid bostäder om man i den västra delen av området skulle uppföra 

sådana. 

Utredningen har genomförts Lovisa Indebetou. Kvalitetsgranskare har varit Petra 

Ahlström, båda på Trivector Traffic AB. Kontaktperson för uppdraget har varit 

Ola Eriksson på Åstorps kommun. 

Lund april 2021 
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1. Bakgrund och syfte 

En ny förskola planeras inom Kvidinge 7:115 i Åstorps kommun. i södra delen 

av Ekängen. Söder om förskolan går väg 21 och därför behöver bullret från denna 

väg studeras för att säkerställa att riktvärden för förskola och förskolegård kan 

klaras. Ljudnivåerna studeras för tre alternativa byggnader. 

Vidare kan bostäder komma att byggas på den västra delen av området och därför 

studeras också vilka ljudnivåer som skulle kunna uppstå vid dessa eventuella bo-

städer. 
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2. Beräkningsförutsättningar 

2.1 Det studerade området 

Fastigheten Kvidinge 7:115 ligger i södra delen av Kvidinge och byggnaden fö-

reslås placeras ca 130 m från väg 21 som går söder om området, se Figur 2.1 

 
Figur 2.1 Förskolans läge i Kvidinge (källa: Åstorps kommun) 

Förskolans skolgård placeras norr om skolbyggnaden i bullerskydd av huset. För-

skolebyggnaden kommer att vara i ett plan men kan komma att utformas på tre 

olika sätt. Med alternativ 1 binds tre större huskroppar samman av två smala för-

bindelsegångar. Med alternativ 2 består byggnaden av en större huskropp som 

smalnas av på mitten. Med alternativ 3 består byggnaden av en enda avlång 

huskropp som ungefär på mitten blir något bredare. 

2.2 Trafik och hastighet 

Trafiken på väg 21 uppgick till totalt 12 300 f/d år 2019 varav 12 % var tung 

trafik1. I framtiden kan dock trafiken komma att öka och för att inte underskatta 

 
1 Trafikverkets trafikflödeskartor, uttag från webben 2020-10-16 
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det framtida bullret har trafiken räknats upp till år 2040 utifrån Trafikverkets all-

männa uppräkningsfaktorer2 för Skåne på 37 procent för personbilar och 48 pro-

cent för den tunga trafiken mellan år 2017 och 2040. Då beräknas trafiken år 

2040 uppgå till totalt cirka 16 600 f/d varav 13 procent är tung trafik. 

Skyltad hastighet på väg 21 är på den aktuella sträckan 100 km/h.3  

 

 
2 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065, Trafikuppräkningstal 
gällande fr.o.m. 2020-06-15. 
3 Uttag från NVDB 2020-10-16 
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3. Riktvärden  

3.1 Vid nybyggnad av förskolor  

Naturvårdsverket anger4 att den ekvivalenta ljudnivån från trafiken inte bör över-

skrida 50 dBA på de delar av ny skolgård som är avsedda för lek, vila och peda-

gogisk verksamhet. Den maximala ljudnivån på dessa ytor bör inte överskrida 

70 dBA. Det motsvarar de riktvärden som gäller för uteplatser vid bostadshus. 

Övriga vistelseytor inom skolgården bör ha högst 55 dBA som ekvivalent nivå 

samt 70 dBA i maximal ljudnivå. 

Tabell 3-1 Rekommenderade högsta ljudnivåer för nybyggd av skolgård enligt Naturvårdsverket. 

Utrymme Ekvivalentnivå 
för dygn (dBA) 

Maximalnivå  
(dBA) 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pe-
dagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 
skolgården 

55 70* 

* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr/maxtimme under den tid som skolgården utnyttjas (exem-
pelvis 07-18) 

 

När det gäller ljudnivåer inomhus bör man i förskolor klara samma riktvärden 

som vid nybyggnad av bostäder, d v s högst 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och 

högst 45 dBA i maximal ljudnivå. 

3.2 Vid nybyggnad av bostäder 

Den 1 juni 2015 började en ny förordning5 om buller från trafik att gälla för bo-

städer där detaljplanearbetet påbörjats efter den 2 januari 2015. Genom beslut 

den 11 maj 2017 höjdes de i förordningen tidigare angivna riktvärdena vid fasad 

med 5 dBA. Dessa höjda värden börjar gälla den 1 juli 2017.  

Formuleringarna i förordningen är inte helt entydiga, till exempel 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 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 

 
4 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/ (uttag 20201016) 
5 Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/
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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 och de maximala ljud-

nivåerna på uteplatsen bör klara 70 dBA och bör i vilket fall som helst inte över-

skrida riktvärdet med mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme under dag/kväll. 

I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och tidigare äldre riktvärden 

för ljudnivåer inomhus, 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i maxi-

mal ljudnivå nattetid i sovrum, gäller därför fortfarande. Nedan visas en sam-

manfattning över de ljudnivåer som då bör klaras. 

Tabell 3-2 Ljudnivåer för buller från väg – och tågtrafik vid bostäder enligt förordning 2015:216 om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 och nya 
riktlinjer f o m 1 juli 2017 samt ljudnivåer inomhus enligt tidigare gällande riktvärden. 

Utrymme Ekvivalentnivå 
(dBA) 

Maximalnivå  
(dBA) 

Inomhus: 30 45 (nattetid)* 

Utomhus:   

- vid fasad 60/65**  

- vid fasad, skyddad sida*** 55 På skyddad sida 70 nattetid* 

- på uteplats 50 Bör klara 70 (men bör annars inte överskrida riktvär-
det med mer än högst 10 dBA högst 5 ggr/timme) 

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt ** 65 dBA gäller vid lägenheter på högst 35 m2  

*** riktvärdet gäller bara om den oskyddade sidan överskrider 60 dBA / 65 dBA** 
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4. Beräkningar av ljudnivåer  

4.1 Beräkningsmetod och förutsättningar 

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

är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället. Bullernivåerna från vägtrafiken 

har i detta fall beräknats med hjälp av Soundplan version 8.2. Programmet bygger 

på den nordiska beräkningsmodellen för buller från vägtrafik som svenska Na-

turvårdsverket 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 ekvivalenta ljudnivåer och maximala 

ljudnivåer. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över ett 

dygn. Maxnivån är det 5:e högsta värdet från vägtrafiken som erhålls under tids-

perioden (eftersom riktvärdena tillåter 5 överskridanden per timme).  

För beräkningar av maximal ljudnivå antas att 13 procent av den tunga trafiken 

går mest belastad timme under skoltid. 

Enligt beställaren kommer en 1,5 m hög bullerskyddande vall att anläggas mot 

vägen vid den södra tomtgränsen. Beräknade ljudnivåer bygger på att denna vall 

anläggs. 

Ljudnivåerna vid fasaderna presenteras som 3D-bilder med olika färger på fasa-

derna för olika dBA-intervall. Dessa visade värden är frifältsvärden och kan an-

vändas för att avgöra hur bra dämpning fasaderna behöver ha för att få tillräckligt 

låga ljudnivåer inomhus. 

Ljudnivåerna på lekytan på förskolan samt i markplan vid eventuella bostäder i 

västra delen av området illustreras som ljudutbredningskartor 1,5 meter ovan 

mark vilket är den höjd man normalt sett mäter ljudnivåer på uteplatser. Tyvärr 

går det inte att illustrera dessa ljudutbredningskartor utan att ljudreflexer i för-

skolans egna fasader kommer med och de visade ljudnivåerna kommer därmed 

att vara något överskattade när man jämför mot riktvärdena som avser ljudnivåer 

utan ljudreflexer i egen fasad. Nära fasad och i riktning mot vägen kan överskatt-

ningen vara upp mot 3 dBA. 

4.2 Ljudnivåer vid förskolans gård utan ytterligare bul-

lerskydd 

Ekvivalenta ljudnivåer 

De ekvivalenta ljudnivåerna på förskolans gård med utformningsalternativ 1 vi-

sas i Figur 4.1, med alternativ 2 i Figur 4.2 och med alternativ 3 i Figur 4.3. 

Notera att de visade ljudnivåerna är överskattningar närmast fasaden i söder ef-
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tersom visade ljudnivåer är verkliga ljudnivåer inklusive ljudreflexer i egen fa-

sad. Denna reflex, som kan öka ljudnivåerna med upp mot 3 dBA ska inte ingå 

då man jämför mot riktvärdena som avser frifältsvärden.  

 

 
Figur 4.1 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 1. 

 
Figur 4.2 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 2. 
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Figur 4.3 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 3. 

Som framgår av figurerna blir ljudnivåerna inom området väldigt lika oavsett 

vilken utformning på byggnaden som väljs. Vid jämförelse med riktvärdet på 

50 dBA i ekvivalent ljudnivå vid de delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet framgår att detta klaras på en stor del av ytan bakom 

byggnaderna i riktning bort från vägen och också på stor yta väster om byggna-

derna. Öster om byggnaderna, där den bullerskyddande vallen inte ger något 

skydd, blir ljudnivåerna i söder upp mot 60 dBA och denna del bör då inte an-

vändas för vistelseytor. 

Maximala ljudnivåer 

De maximala ljudnivåerna med utformningsalternativ 1 visas i Figur 4.4, med 

utformningsalternativ 2 i Figur 4.5 och med utformningsalternativ 3 i Figur 4.6. 

Vid jämförelse mot riktvärdet på 70 dBA framgår att det klaras inom hela områ-

det oavsett vilken utformning av bebyggelsen som väljs. 
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Figur 4.4 Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 1. 

 
Figur 4.5 Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 2. 
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Figur 4.6 Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan mark vid förskolans gård med utformningsalternativ 3. 

 

4.3 Ljudnivåer vid fasad 

Tidigare ljudutbredningskartor har visat att de maximala ljudnivåerna inom hela 

området blir lägre än 70 dBA. Det innebär att för att klara riktvärdet inomhus om 

högst 45 dBA i maximal ljudnivå i rum avsedda för vila behöver fasaderna bara 

dämpa bullret med högst 25 dBA. Eftersom detta är den fasadreduktion man räk-

nar med för att vara på säkra sidan vid äldre byggnader med kopplade tvåglasru-

tor studeras inte de maximala ljudnivåerna vid fasaderna närmare här. 

De ekvivalenta ljudnivåerna på förskolans fasad (2 m ovan mark) med utform-

ningsalternativ 1 visas i Figur 4.1, med utformningsalternativ 2 i Figur 4.2 och 

med utformningsalternativ 3 i Figur 4.9. De visade ljudnivåerna är frifältsvärden 

och kan därför användas direkt för att bedöma hur bra fasadernas ljudisolerande 

förmåga behöver vara för att riktvärdet inomhus på 30 dBA i ekvivalent ljudnivå 

ska klaras. Som framgår av bilderna blir ljudnivåerna som högst 55 dBA i ekvi-

valent ljudnivå. Det innebär att fasadens ljudisolerande förmåga som mest behö-

ver vara 25 dBA för att ljudnivåerna inomhus ska bli tillräckligt låga för att klara 

riktvärdena. Som tidigare nämnts är det ett väldigt lågt krav som det inte bör vara 

några problem att klara vid nybyggnad. Notera dock att riktvärdena ger en ac-

ceptabel ljudnivå. En god ljudmiljö inomhus kan skapas med fasader som däm-

par ljudet ännu mer än 25 dBA. 
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Figur 4.7 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med utformningsalternativ 1 sett ifrån söder (överst) respek-

tive från norr (underst). 

 
Figur 4.8 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med utformningsalternativ 2 sett ifrån söder (överst) respek-

tive från norr (underst). 

 

 
Figur 4.9 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med utformningsalternativ 3 sett ifrån söder (överst) respek-

tive från norr (underst). 
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4.4 Möjliga åtgärder för att sänka ljudnivån i sydost 

Från kommunens sida är man intresserad av att också kunna använda ytan i syd-

ost för lekytor. Här studeras därför effekterna på de ekvivalenta ljudnivåerna av 

ett bullerskyddande plank i sydost som i väster börjar där den planerade 1,5 m 

höga vallen slutar, fortsätter i söder till östra tomtgränsen och där går norrut och 

till i höjd med förskolan. 

Med ett 1,5 m högt bullerplank blir de ekvivalenta ljudnivåerna för de båda 

utformningsalternativen avseende byggnaden 1,5 m ovan mark enligt Figur 4.10 

och Figur 4.11. 

 
Figur 4.10 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark med utformningsalternativ 1 och med ett 1,5 m högt 

bullerskydd i sydost (röd linje). 

 
Figur 4.11 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark med utformningsalternativ 2 och med ett 1,5 m högt 

bullerskydd i sydost (röd linje). 
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Figur 4.12 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark med utformningsalternativ 3 och med ett 1,5 m högt 
bullerskydd i sydost (röd linje). 

Vid kontroll av vilken effekt som fårs om bullerskyddet i sydost ökas till 2 meters 

höjd framgår att det knappast sänker ljudnivåerna ytterligare. Även med ett 1,5 m 

högt bullerskydd sänker man ljudnivåerna från högst 60 dBA till högst 55 dBA 

men inte ens med 2 m högt bullerskydd kan man sänka dem till 50 dBA.  

4.5 Ljudnivåer vid eventuella bostäder 

I väster kan eventuellt delar av tomten komma att bebyggas med bostäder i 1,5 

plan med en maximal höjd på 6,5 meter. Ljudnivåerna vid denna del av tomten 

blir i princip identiska oavsett vilken av de tre studerade utformningen av skol-

byggnaden som väljs. Vid beräkningarna av ljudnivåer vid eventuella bostäder 

har antagits att skolbyggnaden enligt alternativ 3 ligger sydost om de studerade 

bostäderna. 

Ljudnivåer inne i bostadsområdet 

I Figur 4.13 visas de ekvivalenta ljudnivåerna 1,5 m ovan mark inne i det nya 

bostadsområdet och i Figur 4.14 visas motsvarande maximala ljudnivåer, Notera 

att de visade ljudnivåerna är inkl ljudreflex i egen fasad och att de därmed visar 

något för höga ljudnivåer när de jämförs mot riktvärden som avser frifältsvärden. 

I riktning mot vägen kan ljudnivå överskattas med upp mot 3 dBA. 

Vid jämförelse mot riktvärde för uteplats framgår att de maximala ljudnivåerna 

1,5 m ovan mark är under riktvärdet på 70 dBA inom hela området. De ekviva-

lenta ljudnivåerna är högst 50 dBA vid åtminstone någon sida vid nästan alla de 

studerade husen. Undantaget är de två sydligaste radhusen som visar på ljudni-

våer strax över riktvärdet. Notera dock att de visade ljudnivåerna så som ovan 

påtalats är något överskattade då ljudreflexerna i egen fasad ingår. 
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Figur 4.13 Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan vid nya bostäder väster om förskolan. 

 
Figur 4.14 Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan vid nya bostäder väster om förskolan. 
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Ljudnivåer vid fasader 

Att de tidigare visade ljudnivåerna inom området är något överskattade jämfört 

med frifältsvärden framgår när man jämför mot de beräknade ekvivalenta ljud-

nivåerna vid fasad vid första våningsplanet i Figur 4.16 som visar frifältsvärden. 

Här framgår det att den ekvivalenta ljudnivån som frifältsvärde vid fasad på den 

sydostligaste byggnadens östra och västra fasad är högst 50 dBA, d v s klarar 

riktvärde för uteplats, medan de i Figur 4.13 visas som högre. Likaså framgår att 

den största delen av den sydvästligaste byggnadens östra fasad har frifältsvärden 

som är högst 50 dBA. 

Vid jämförelse mot riktvärde vid fasad på högst 60 dBA framgår att detta över-

skrids på det översta våningsplanet vid de södra fasaderna på de två hus som 

ligger närmast vägen. Har de en inredd ovanvåning med fönster mot söder bör 

de då enligt riktvärdena få en planlösning där minst hälften av bostadsrummen 

orienteras i riktning bort från vägen och man ska då vid den skyddade sidan klara 

högst 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA i maximal ljudnivå natte-

tid. Detta klarar man vid andra sidan av huset.  

 
Figur 4.15 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på nya bostäder väster om förskolan sett ifrån sydväst. 
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Figur 4.16 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på nya bostäder väster om förskolan sett ifrån nordost. 

I Figur 4.17 och Figur 4.18 visas de maximala ljudnivåerna vid fasad på de nya 

bostäderna. Som framgår av figurerna är de maximala ljudnivåerna låga vid 

samtliga fasader och under det riktvärde som gäller för uteplatser (70 dBA) 

 

 
Figur 4.17 Maximala ljudnivåer vid fasad på nya bostäder väster om förskolan sett ifrån sydväst. 
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Figur 4.18 Maximala ljudnivåer vid fasad på nya bostäder väster om förskolan sett ifrån nordost. 

Förslag på åtgärder för bostäderna  

En åtgärd som skulle kunna sänka de ekvivalenta ljudnivåerna vid de sydligaste 

husen är att höja den befintliga bullervallen söder om husen och eventuellt också 

låta den svänga av norrut väster om husen. Även om tidigare beräkningar på östra 

sidan av skolan visade på att en höjning av bullerskyddet gav liten effekt kan det 

ge tillräcklig effekt för att sänka ljudnivåerna en aning så att de ekvivalenta ljud-

nivåerna vid uteplatserna säkert klarar 50 dBA i ekvivalent ljudnivå mer än just 

alldeles intill fasaderna vid de sydligaste husen. Effekten vid eventuellt övre vå-

ningsplan blir dock nog ganska begränsad. En annan åtgärd för att sänka ljudni-

våerna vid uteplatserna skulle kunna vara att bygga bullerskydd i direkt anslut-

ning till de två sydligaste husens uteplatser. Ett tredje alternativ kan vara att ori-

entera de sydligaste husen så att de tillsammans bildar en länga parallellt med 

vägen så att de tillsammans skapar ett bullerskydd till andra sidan av husen dit 

uteplatser kan orienteras. 

Fasadernas ljuddämpande förmåga 

För att klara riktvärden inomhus skulle fasaderna/taken längst i söder, där de ek-

vivalenta ljudnivåerna är upp mot 65 dBA, behöva dämpa ljudet med upp mot 

35 dBA för att klara riktvärdet inomhus. Längre norrut i området räcker det med 

att fasaderna och tak på inredda ovanvåningar dämpar bullret med 30 dBA. 
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5. Sammanfattning 

Ljudnivåer vid förskolan 

Med den bullerskyddande vall som planeras längs tomtgräns i söder klaras rikt-

värdena för lek, vila och pedagogisk verksamhet inom en stor del av förskolans 

gård. Det blir inte så stor skillnad mellan de alternativa utformningarna av för-

skolan. Med samtliga alternative krävs endast en ganska dålig ljudisolering i fa-

saderna för att riktvärdena inomhus ska klaras, fasaderna behöver bara dämpa 

bullret med som mest 25 dBA, vilket inte är några problem att klara vid nybygg-

nation. Notera dock att riktvärdena ger en acceptabel ljudnivå. En god ljudmiljö 

inomhus kan skapas med fasader som dämpar ljudet ännu mer än 25 dBA, vilket 

inte bör vara några problem vid nybyggnation. 

Önskar man att sänka ljudnivåerna i sydöstra delen av tomten kan ett 1,5 m högt 

bullerplank reducera de ekvivalenta ljudnivåerna till högst 55 dBA. 

Ljudnivåer vid nya eventuella bostäder 

Inom nästan hela det studerade område klarar man riktvärden vid fasad och för 

uteplatser vid åtminstone någon sida av husen. Undantaget är de två sydligaste 

radhusen som överskrider riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad vid det 

övre våningsplanet i riktning mot vägen och därmed bör ha hälften av bonings-

rummen här vara orienterade åt den motsatta sidan. Detta eftersom förordningen 

om omgivningsbuller anger att de angivna riktvärdena får överskridas i riktning 

mot vägen om minst hälften av bostadsrummen orienteras i riktning bort från 

vägen och man i riktning bort från vägen uppfyller vissa krav på ljudnivåer (vil-

ket man gör här).  

Det är dock också något tveksamt om de två sydligaste husen klarar riktvärdet 

för ekvivalent ljudnivå för uteplats vid någon sida av huset mer än bara allra 

närmast fasaden. För att sänka ljudnivåerna längst i söder skulle de sydligaste 

husen kunna orienteras så att de tillsammans bildar en länga parallellt med vägen 

så att de tillsammans skapar ett bullerskydd till andra sidan av husen dit uteplat-

ser kan orienteras. På ovanvåningen bör då också minst hälften av bostadsrum-

men orienteras i riktning bort från vägen. En sådan utformning som säkerställer 

att förordningen om omgivningsbuller uppfylls kan regleras i detaljplanen. Even-

tuellt skulle också den befintliga bullervallen söder om husen kunna höjas och/el-

ler svänga av norrut väster om husen. Bullerskydd i direkt anslutning till uteplat-

ser kan också sänka ljudnivåerna lokalt just där.  
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För att klara riktvärden inomhus skulle fasaderna/taken längst i söder behöva 

dämpa ljudet med upp mot 35 dBA för att klara riktvärdet inomhus. Notera dock 

att man bör sänka ljudnivåerna mer än så för att skapa en riktigt bra ljudmiljö för 

de boende. 


