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1 Sammanfattning 
COWI har av Vårgårda kommun fått i uppdrag att beräkna och värdera buller från 

närliggande vägtrafik och tågtrafiken i samband med planarbetet för bebyggelse 

inom planområdet för Hjultorps kulle, Vårgårda kommun. 

Vårgårda kommun har initierat detaljplanering för Hjultorps kulle i kommunens syd-

västra del för utbyggande av nya bostäder. Totalt föreslås ca 30 bostäder, både 

villor och parhus.  

Området är bullerutsatt framför allt från närliggande vägtrafik på riksväg 42 och 

E20.  Mindre lokala vägar och järnvägen som ligger ungefär 700 meter norr om 

planområdet bidrar också till bullernivåerna.  

Framtida situation för år 2035/2040 har beräknats och resultaten har jämförts med 

gällande riktvärden enligt förordningen om trafikbuller, SFS 2015:216, tillsammans 

med den ändring av riktvärden som annonserades av regeringen den 11 maj 2017 

(SFS 2017:359). Beräkningsresultat visar att ljudnivåer vid fasad för planerad be-

byggelse beräknas kunna innehållas i ställda riktvärden för samtliga bostäder inom 

planområdet utan behov av avsteg.  

Möjlighet till uteplatser finns främst inom de fastigheter som ligger inom den östra 

delen av planområdet. Delar av dessa fastigheter klarar riktvärdet för ekvivalent 

ljudnivå utan bullerskyddsåtgärder. De fastigheter där riktvärdet för ekvivalent ljud-

nivå inte klaras inom tomtgränsen ligger i den västra delen av planområdet. 

Samtliga fastigheter klarar riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats på hela eller 

någon del av tomten.  

COWI har tagit del av samrådshandlingarna. I Länsstyrelsens samrådsyttrande 

(2017-11-01) efterfrågar Länsstyrelsen att kommunen bör undersöka vad ett bul-

lerskydd/bullervall utmed de närliggande vägarna RV 42 och Åleden skulle med-

föra för bullernivåerna. Uppdaterade beräkningar har därför gjorts, med tillägg om 

reviderade trafiksiffror för Åleden.  

COWI har gjort beräkningar för skärmar och vallar längs med de närliggande 

vägarna med rimliga höjder efter dialog med kommunen. Bedömningen är att no-

minella höjder om 2-3 meter inte är tillräckligt för att skärma bullret jämfört ställt 

riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid uteplats.  

COWI konstaterar att bakgrundsnivån i området ligger mellan 45-55 dBA på grund 

av att det bullrar från flera håll (E20, Åleden, riksväg 42 och järnvägen). På grund 

av bullerkällornas vida utsträckning och topologin inom planområdet bedöms lokala 

åtgärder här vara den lokalt bästa lösningen.  

Åtgärderna som föreslås är följande: 
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› Vid huset närmast Åleden i nordväst anläggs en skärm (3 meter högt) från 

fasadhörnet i sydväst söderut till tomtgränsen.   

› Att garage/förrådsbyggnaderna vid de fyra parhusen i sydväst mot väg 42 ut-

ökas och sammankopplas med varandra samt bostadshusen intill för att delvis 

skärma bullret från riksväg 42.  

› Vid parhusen i sydväst mot riksväg 42 föreslås att uteplatser skapas på kvar-

terssidan av husen genom delvis inglasning. 

 

2 Bakgrund och uppdrag 
COWI har av Vårgårda kommun fått i uppdrag att beräkna och värdera buller från 

närliggande vägtrafik och tågtrafik i samband med planarbetet för bebyggelse inom 

Hjultorps kulle, Vårgårda kommun. Se Figur 1 och Figur 2 nedan. 

 

Figur 1  Översikt av sydvästra Vårgårda och angränsande vägar och järnväg. Hjultorps 

kulle markerad med röd pil (Hitta.se, 170512) 
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Figur 2  Illustrationskarta planområde. Nya bostäder byggs inom de grönmarkerade tom-

tarna. (Vårgårda kommun, 2018-05-09) 

Närliggande vägar utgörs av riksväg 42, ungefär 80 meter söder om området samt 

lokala vägar. På längre avstånd ligger de statliga vägarna E20 (500 meter väster 

om området) och Kullingsleden (170 meter i öster). Järnvägstrafik ligger ca 700 

meter norr om området. Buller från väg- och järnvägstrafik beräknas för illustrerade 

bostäder inom planområdet med ovan nämnda bullerkällor. Den beräknade situat-

ionen utgörs endast av den bedömt mest bullrande situationen, här den framtida 

situationen. Konceptuella åtgärder för att minska buller ska beskrivas om de be-

räknade nivåerna överskrider riktvärdena. 

Kommunens planbesked säger följande: "det aktuella området har en areal på ca 

7,1 hektar och ligger i sydvästra delen av Vårgårda tätort. Det begränsas av Rv 42 

samt villabebyggelse utmed Kvarngatan i söder, Åleden i väster, Hjultorpsgatan 

samt secondhandbutiken Hjulet i norr, och Östergårdsgatan i öster. Området ut-

görs av ett mindre berg, ängsmark samt verksamhetsområde. Berget är bevuxet 

med barrskogs-dominerad blandskog och utgörs av en platå som sluttar ganska 

brant norrut och flackare åt övriga håll. Det finns en del stigar som troligen används 

vid hundrastning, etc." 

Norr om området finns också en mindre fjärrvärmeanläggning som förser kring 100 

abonnenter med värme (Vårgårda Ångfabrik). 

Enligt planförslaget föreslås området bebyggas med totalt 35 bostäder, både villor 

och parhus.  
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3 Förutsättningar  
I detta kapitel redovisas använda underlag, beräkningsmetoder och metodiken i 

beräkningsgången. 

3.1 Underlag 
Underlag till beräkningarna har varit följande: 

› Primärkarta i 2D ”Underlag bullerutredning.dxf”, med vägdragning, järnväg, 

befintlig bebyggelse m.m. samt planområde med ny bebyggelse. (Vårgårda 

kommun) 

› Terrängdata i form av laserdata från Metria (inkl punkter för beräkning av hus-

höjder) 

› Trafikunderlag för väg- och spårtrafik enligt Tabell 1-3 nedan.  Ny trafikdata för 

Åleden är från Trafikias trafikrapport daterad 2017-09-07. Övrig trafikdata har 

uppdaterats enligt samrådshandlingen. 

Den framtida situationen har satts till år 2035 enligt rekommendationer från Bover-

ket om ca 15 års framförhållning. Trafikverkets data är dock i stor del baserad på 

data för år 2040, därav har 2040 använts för dessa. 

 

Tabell 1:  Trafikunderlag för framtida scenario. Mängder på lokalvägar är från mätningar år 

2017 (Vårgårda kommun) framräknat till år 2035 via 1,5%/år. Data för E20, Kul-

lingsleden och väg 42 kommer från Trafikverket (e-post 2017-05-16) från mätå-

ret 20151 och framräknat till 2040. 

Vägar ÅDT(f/dygn) Andel tung trafik (%) Skyltad hastighet 

(km/h) 

 Nutida  

2015/171 

Framtida 

20402 

Nutida  

2015* 

Framtida 

2040 

 

Kullingsleden (väg 1909) 2 870 4 180 6 8 50 

Åleden 660 900 15,6 15,6 40 

Östergårdsgatan 150 250 6 4 30 

Väg 42 4 080 5 250 15 18 60 

E20 söder TPL Vårgårda 11 260 15 090 17 20 80 

E20 norr TPL Vårgårda 11 460 15 410 18,5 22 80 

1Förutom Kullingsleden som är från 2005 
2Åleden räknas upp med 1,5% fram till 2035. Östergårdsgatan räknas upp med 70 bilar för att motsvara 

antalet nya bostadshus ggr 2  
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Dygnsfördelning har ansatts till 70/20/10% över dag, kväll och natt för vägar där 
data saknas. 

 

För lokaltrafik inom planområdet beräknas varje bostad ge ett tillskott på 5 resor 

per dygn. Hastigheten på lokalgatorna har satts till 30 km/tim. 
 

För spårtrafiken på Västra Stambanan har Trafikverket upplyst tågmängder och 

hastigheter for 2040 för ett årsmedeldygn i Tabell 3. I Tabell 2 ges data för 2015. 

 
För maximala nivåer nattetid har godståg använts som dimensionerande tågtyp. 
 

Tabell 2 Tågmängder och hastigheter för 2015 har erhållits av Trafikverket för ett års-

medeldygn (Trafikverket, 2017-05-16, Fredrik Boke) 

Järnväg Antal/dag Medellängd 

(m/tåg) 

Maxlängd 

(m/tåg) 

Hastighet 

(STH) 

Gods 48 573 700 100 

Pass 10 208 386 160 

X2 28 243 330 200 

X40 16 156 165 175 

X50-54 22 83 136 175 

X60 4 106 106 160 

Y31/32 6 53 60 140 

 

Tabell 3 Tågmängder och hastigheter för 2040 har erhållits av Trafikverket via Vårgårda 

kommun för ett årsmedeldygn, sk Bullerprognos (Trafikverket, 2017-05-16) 

Järnväg Antal/dag Medellängd 

(m/tåg) 

Maxlängd 

(m/tåg) 

Hastighet 

(STH) 

Gods 90 450 750 100 

Snabbtåg (X2) 60 250 330 200 

Moderna Motorvagnar 

(X50-54) 

50 120 160 175 

Loktåg (pass) 20 220 400 160 

3.2 Beräkningsmetod och genomförande 
Beräkning av buller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN version 

7.4. Beräkningsprogrammet använder Naturvårdsverkets beräkningsmetoder för 

buller från vägtrafik (rapport 4653) och spårtrafik (rapport 4935).  
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Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på avstån-

det från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m 

avstånd.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik beror på avståndet och be-

döms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 – 500 m avstånd.  

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste for-

donspassagen. Vid vägar med upp till 100 tunga fordon per dygn har maximal ljud-

nivå från personbilar använts vid beräkning av maximal ljudnivå för uteplats. Vid 

vägar upp till 200 tunga fordon per dygn har maximal ljudnivå från personbilar an-

vänts vid beräkning av maximal ljudnivå vid fasad. 

Vägledande bullerkartor har gjorts som gridberäkning 3 x 3 m med beräkningshöjd 

1,5 m över mark. Värden i bullerkartorna innehåller inverkan av reflektion från när-

liggande fasad och är ej frifältsvärden, vilket medför en överskattning jämfört 

ställda riktvärden. 

Fasadberäkningar motsvarar frifältsvärden, utan reflektion från egen fasad, och 

kan jämföras direkt med riktvärden. 

Beräkningsområdet anses vara mjuk mark bortsett vägar, parkering och vatten, 

som anses vara hård mark. 

Bullerberäkningar har gjorts för följande scenario: 

› Framtida: Planerade byggnader, vägtrafik för år 2035/2040 och tågprognos för 
år 2040. 

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 
Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade efter den 

2 januari 2015 ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 

höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 

2017:359). Det befintliga riktvärdet på 55 dBA höjs till 60 dBA och riktvärdet för 

små bostäder (upp till 35 m²) höjs från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna träder ikraft 

den 1 juli 2017, men kan tillämpas på detaljplaner påbörjade efter 2 januari 2015. 

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 

olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid plan-

läggning. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bul-

lervärden. 

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken samt kopplar till 

plan- och bygglagen genom bestämmelserna i 3–8 § i förordningen som ska till-

lämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för männi-
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skors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Med hänsyn till det be-

döms riktvärdena i förordningen motsvara lagstiftarens bedömning om när risk för 

människors hälsa föreligger. 

Figur 3 nedan visar riktvärdena enligt trafikbullerförordningen, inklusive ändringar-

na som innebär en höjning av riktvärdena. 

Buller från spårtrafik och vägar 
 

3 §/Upphör att gälla U:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 

att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

3 §/Träder i kraft I:2017-07-01/ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 

att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359). 

 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvi-

valent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 

inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bo-

stadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-

skrids vid fasaden. 

 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

Figur 3  Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 och SFS 2017:359 

 

Kort sammanfattat innebär förordningen följande: 

› Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 

fasad inte överskrider 60 dB(A)  

› För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 

nivå vid fasad 

› Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av bo-

stadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå 

nattetid om 70 dB(A) 
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› Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 

70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå. 

› Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften 

av bostadsrummen. 

4.2 Övriga verksamheter 
Övriga verksamheter som kontor, handel, hotell och liknande har inga externa krav 

avseende trafikbuller. I driftskede kan krav ställas på inomhusnivåer. Detta regle-

ras ej i plan. 

5 Resultat  
Nedan återges resultat från beräkningarna för framtida situation fördelat på ljudni-

våer vid fasad och ljudnivåer inom området, om uteplats ska uppföras. Samtliga 

resultat under detta kapitel redovisas i större format i Bilaga A. 

Ljudnivåer vid fasad återges som dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå nat-

tetid LAFmax,22-06.  Nivåerna redovisas som frifältsvärden i 2D- och 3D-vyer enligt det 

underlag som beräkningarna är baserade på.  

Ljudnivåer inom området (uteplats) återges på bullerkartor som ett dygnsmedel-

värde LAeq,24h och maximal nivå LAFmax, ej frifältsvärden.  

Genomgående i nedanstående redovisning i figur 5-18 är att grön/ljusgrön färg in-

dikerar att ställt riktvärde innehålls. 

5.1 Ljudnivåer vid fasad 
Ljudnivå vid fasad bedöms enligt 3 § 1 i SFS 2015:216 och enligt regeringens be-

slut om nya riktvärden för trafikbuller (SFS 2017:359). Innehålls beräknade värden 

i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 60 dB(A) bedöms planerad byggnation klaras som 

helhet utan avsteg enligt 4 §. 

5.1.1 Dygnsekvivalenta nivåer 
Nedan i figur 3-8 redovisas beräknade dygnsekvivalenta nivåer vid fasad för plane-

rade byggnader inom området.  

Grön/ljusgrön markering vid fasad innebär att LAeq,24h är lika med eller lägre än rikt-

värdet 60 dB(A).  

I Figur 3 ges en översikt av beräknade nivåer för hela området. Varje hus har två 

våningsplan. Siffran i figuren visar högsta nivå per punkt. Samtliga hus klarar rikt-

värdet 60 dB(A). Figur 4 ger en inzoomad bild på de bostäder som har de högsta 

bullernivåer vid fasad. 
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Figur 3  Översikt dygnsekvivalenta nivåer. Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende vå-

ningsplan.  

 

Figur 4  Dygnsekvivalenta nivåer (inzoomad). Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende vånings 

  plan, för de husen i området som har högst bullernivå. 

 

I figur 5-8 visas tredimensionella bilder på området från fyra olika väderstreck. 

Ljudnivåerna vid fasad är generellt högre på övervåningarna. 
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Figur 5  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från sydväst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 6  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från sydöst. Frifältsvärden. 
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Figur 7  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från nordväst. Frifältsvärden. 

 

Figur 8  Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad sett från nordöst. Frifältsvärden. 

5.1.2 Maximala nivåer, väg och spårtrafik natt  
Nedan i figur 11-16 redovisas beräknade maximala nivåer vid fasad för planerade 

byggnader inom området. Grön/ljusgrön markering vid fasad innebär att LAFmax,22-06 

är lika med eller lägre än 70 dB(A), vilket är riktvärdet för den "ljuddämpade" sidan. 

Dygnsfördelning har ansatts till 70/20/10% över dag, kväll och natt för de vägar 

som saknar fördelning. Tågtrafiken utgörs av godståg som i stora delar är domine-

rande avseende maximala nivåer och passerar nattetid. I nedanstående figurer 

redovisas det maximala värdet av spår- och vägtrafik. 

I Figur 9 ges en översikt av beräknade nivåer för hela området. Varje hus har två 

våningsplan. Siffran i figuren visar högsta nivå per punkt. Samtliga hus klarar rikt-

värdet 70 dB(A).  
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Figur 9  Översikt maximala ljudnivåer. Högsta ljudnivå vid fasad, oberoende våningsplan.  

 

I figur 10-13 visas tredimensionella bilder på området från fyra olika väderstreck. 

Ljudnivåerna vid fasad som frifältsvärden är högre på övervåningarna. 

 

Figur 10  Maximal ljudnivå vid fasad sett från sydväst. Frifältsvärden. 
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Figur 11  Maximal ljudnivå vid fasad sett från sydöst. Frifältsvärden. 

 

 

Figur 12  Maximal ljudnivå vid fasad sett från nordväst. Frifältsvärden. 
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Figur 13  Maximal ljudnivå vid fasad sett från nordöst. Frifältsvärden. 

 

5.2 Ljudnivåer inom området (uteplats) 
Ljudnivå vid uteplats bedöms enligt 3 § 2 i SFS 2015:216. Innehålls beräknade 

värden i ställt riktvärde om LAeq,24h ≤ 50 dB(A) och LAFmax ≤ 70 dB(A) bedöms plane-

rad byggnation klaras som helhet utan avsteg enligt 5 §. Grön färg i figurerna indi-

kerar att respektive riktvärde klaras. 

Beräkningarna visar att överskridande av ekvivalenta ljudnivåer görs inom större 

del av planområdet. Figur 14 och 15 visar dygnsekvivalent ljudnivå som buller-

spridningskartor. Notera att redovisade värden innehåller inverkan av reflektion 

från egen fasad (ej frifältsvärde). Viss överskattning jämfört ställt riktvärde före-

kommer därför i några fall. 

Vid fastigheterna i södra och sydvästra delen av området är vägtrafiken dimens-

ionerande, medan tågtrafiken är dimensionerande för ett antal av de fastigheter 

som ligger i norr. För de fastigheter som ligger norr om kullen och i östra delen av 

planområdet klaras riktvärdet för uteplats inom tomtområden. Parhusen som ligger 

i sydvästra delen av området och villatomten närmast Åleden i nordväst klaras 

dock inte riktvärdet för uteplats för dygnsekvivalent ljudnivå inom någon del av 

tomtområdet.  
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Figur 14  Ekvivalent ljudnivå inom planområdet. Ej frifältsvärden. 

 

 

Figur 15  Ekvivalent ljudnivå inom planområdet som 3D vy. Ej frifältsvärden. 
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Maximala ljudnivåer klaras i merparten av området och inom varje tomt (Figur 16).  

 

Figur 16  Maximal ljudnivå (väg och järnväg) inom planområdet. Ej frifältsvärden. 

 

6 Bedömning 
Planområdet är påverkat av trafikbuller från både väg- och tågtrafik.  

Samtliga planerade bostäder inom planområdet bedöms klara riktvärdet vid fasad. 

Trafikbullret uppgår som mest till LAeq24h = 59 dB(A) vid fasad för planerade bostä-

der i sydvästra delen mot riksväg 42. Generellt är det bostäder med fasad mot 

riksväg 42 som utsätts för de högsta nivåerna.  

Enligt nuvarande placering av byggnader och placering av villatomterna är det inte 

möjligt att klara riktvärdet om ekvivalent ljudnivå för uteplats för samtliga bostäder 

utan bullerskyddsåtgärder.  

7 Åtgärder  
COWI har tagit del av samrådshandlingarna. I Länsstyrelsens samrådsyttrande 

(2017-11-01) efterfrågar Länsstyrelsen att kommunen bör undersöka vad ett bul-

lerskydd/bullervall utmed de närliggande vägarna RV 42 och Åleden skulle med-

föra för bullernivåerna. Uppdaterade beräkningar har därför gjorts, med tillägg om 

reviderade trafiksiffror för Åleden.  

COWI har gjort beräkningar för skärmar och vallar längs med de närliggande 

vägarna med rimliga höjder efter dialog med kommunen. Bedömningen av är att 
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nominella höjder om 2-3 meter inte är tillräckligt för att skärma bullret jämfört ställt 

riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid uteplats.  

COWI konstaterar att bakgrundsnivån i området ligger mellan 45-55 dBA på grund 

av att det bullrar från flera håll (E20, Åleden, riksväg 42 och järnvägen). På grund 

av bullerkällornas vida utsträckning och topologin inom planområdet bedöms lokala 

åtgärder här vara den lokalt bästa lösningen.  

Åtgärderna som föreslås är följande: 

› Vid huset närmast Åleden i nordväst anläggs en skärm (3 meter högt) från 

fasadhörnet i sydväst söderut till tomtgränsen.   

› att garage/förrådsbyggnaderna vid de fyra parhusen i sydväst mot väg 42 utö-

kas och sammankopplas med varandra samt bostadshusen intill för att delvis 

skärma bullret från riksväg 42.  

› Parhusen i sydväst mot riksväg 42 föreslås att uteplatser skapas på kvarters-

sidan av husen genom delvis inglasning.  

De åtgärder som föreslås visas i figurer 17 och 18. Inglasningen beräknas som 

skärmar. Skärmarna visas i grönt i figurerna. Skillnaden mellan figur 17 och 18 är 

skärmhöjden på parhusens kvarterssida. I figur 17 är skärmhöjden 2 meter och i 

figur 18 är skärmhöjden 3 meter. De övriga skärmarna är 3 meter i båda beräk-

ningsbilderna. 

 

Figur 17  Ekvivalents ljudnivåer som frifältsvärden (receptorpunktsberäkning) vid uteplat-

ser. Skärmhöjd mot förrådsbyggnader i söder och vid husgaveln i nordväst = 3 

m, skärmhöjd vid uteplatsen på kvarterssidan = 2 m. 
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Figur 18  Ekvivalents ljudnivåer som frifältsvärden (receptorpunktsberäkning) vid uteplat-

ser. Skärmhöjd mot förrådsbyggnader i söder och vid husgaveln i nordväst = 3 

m, skärmhöjd vid uteplatsen på kvarterssidan = 3 m. 
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Bilaga A Beräknade ljudnivåer, bilagor 
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