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1 Sammanfattning 
COWI har fått i uppdrag att utreda bullersituationen inför en detaljplan i 
Kungsbacka kommun. Detaljplanen som innefattar fastigheterna Stockalid 1:4 och 
1:39 ligger i närheten av Åsa. Västkustbanan är drygt 500 meter från planområdet, 
vilket är en källa till bakgrundbuller i området.  

Detaljplanen innefattar både bostäder och förskola, och bullerutredningen beaktar 
båda dessa. 

En framtida situation för år 2040 (väg- och spårtrafik) har beräknats för 
planområdet. Beräkningar har även gjorts utan exploatering med syfte att se 
exploateringens bidrag till ljudnivåer i området.  

Resultaten för planerade bostäder har jämförts med gällande riktvärden enligt 
förordningen om trafikbuller, SFS 2015:216. Resultaten för förskolan har jämförts 
med Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 "Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik".  

Resultaten visar att riktvärdet för buller vid fasad och förskolgården innehålls. 
Däremot klarar inte uteplatser vid alla bostäder riktvärdet för ekvivalent och 
maximal ljudnivå. Rekommendationen är att anordna gemensamma uteplatser på 
de platser där riktvärdet klaras, alternativt se närmare på lokala bullerdämpande 
åtgärder för att klara riktvärdena vid lokala uteplatser. 

Vid jämförelse mellan ljudnivåer 2040 med och utan exploatering visar resultaten 
att exploateringens bidrag till ljudnivåer i närområdet är marginell. 
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2 Bakgrund och uppdrag 
COWI har fått i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning för en detaljplan i 
Kungsbacka kommun. Detaljplaneprocessen är byggherredriven, vilket görs av 
Eksta Bostads AB via Arkitekterna Krook & Tjäder. Projektet är ett pilotprojekt där 
byggherren, i samverkan med kommunen ansvarar för att ta fram samtliga 
planeringsunderlag. Detaljplanen ligger ca 1,5 km nordost om centralorten Åsa, 1,5 
mil söder om Kungsbacka och innefattar fastigheterna Stockalid 1:4 och 1:39. 
Området utgörs idag främst av berg och skogsmark.  

Detaljplanen ligger ca 500 meter öster om Västkustbanan, och i närheten av 
Varbergsvägen, vilket förmodat är de största källorna till buller i området. Se 
figuren nedan för geografisk orientering.  

 

Figur 1.  Geografisk orientering av detaljplanen (markerad med röd ring) i närheten av 
Åsa, Kungsbacka kommun. 

 

Vid tiden för utförandet av bullerutredningen såg förslaget till planerad bebyggelse 
ut som i figur 2 nedan, daterat 2019-06-28 och har därefter kompletterats under 
maj 2020. Nedanstående bild är en översiktlig illustration över beräknade 
situationer. 
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Figur 2.  Förslag till detaljplan, 2019-06-28. Förskolan är markerad med blå linje (tillförd 
av COWI). 

Detaljplanen avser bostäder i form av lägenheter, radhus och parhus, samt en 
förskola i södra delen av planområdet. 

Bullerutredningen inkluderar både bostäder och förskola. 

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

3.1 Underlag 
Underlag till bullerberäkningen härstammar från Arkitekterna Krook & tjäder (epost 
2019-07-03), Trafikverket och trafikavdelningen på COWI. 

Trafikinformationen kommer från Trafikverkets databas NVDB, och har räknats upp 
med Trafikverkets trafikuppräkningstal för Västra Götaland1. Även alstring från 
planområdet har inkluderats i beräkningen (baserat på trafikutredningen). Alstring 
från planområdet väntas medföra en årsdygnstrafik (ÅDT) på drygt 575 och 387 

 
1 https://www.trafikverket.se/contentas-
sets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprakningstal_vagana-
lyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf 

https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprakningstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprakningstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprakningstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf
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från förskolan (varav 5% tung trafik), vilket ger en ökning på Ölmevallavägen, dock 
är trafiken där fortsatt låg. Uppskattningsvis, baserat på rimliga målpunkter för 
boende är fördelningen av den alstrande trafiken från nyexploateringen att 30% 
åker på Ölmevallavägen sydost om planområdet, och 70% nordväst om 
planområdet. 

Trafikdata som använts i bullerutredning presenteras nedan: 

Tabell 1. Vägtrafikinformation som använts i bullerberäkningen 

Vägnr Vägnamn Vägavsnitt Hastighet 

Nuläge Framtid (2040) 

ÅDT 
% tung 

trafik 
ÅDT 

% tung 

trafik 

939 Varbergsvägen 

norr om rondell 80 7270 5,6% 9521 7% 

söder om rondell 40 5960 4,9% 7791 6% 

913 Ölmevallavägen 

norr om Kläppavägen 50 530 3,7% 871 3,4% 

Söder om Kläppavägen 

Nordväst om 

nyexploatering 

50 280 3,5% 966 3,5% 

Mellan förskolan och ny 

väg 
50 280 3,5% 736 4% 

Söder om Kläppavägen 

Sydost om 

nyexploatering 

50 NA NA 620 4,2% 

912 Kläppavägen  50 630 4,0% 1001 4% 

904 Ölmnäs ringväg  70 1120 4,0% 1460 5% 

903 Ölmnäs ringväg  40 4060 5,9% 5321 7% 

  

För de nya vägarna inom detaljplanen har ÅDT antagits utifrån antal planerade 
bostäder. I denna bullerutredning är dessa data översiktliga, för detaljer kring trafik 
hänvisas till trafikutredning för området. Den trafikdata som använts visas i figuren 
nedan, där tung trafik inom bostadsområdet har antagits till 0 %: 
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Figur 3.  Trafikdata som använts i beräkningarna inom DP. 

 

Spårtrafiksdata har hämtats från Trafikverkets "trafikuppgifter avsedda för 
bullerberäkning" där trafikprognos för 2040 återfinns. Enligt Trafikverket är det 30 
% av tågtypen X31/32 och 90 % av tågtypen X60 som gör uppehåll vid Åsa station, 
detta har tillämpats i bullerberäkningen med en hastighetstrappa. 

Tabell 2. Spårtrafikinformation som använts i bullerberäkningen 

 Tågtyp Hastighet 

(km/h) 

Längd (m) Antal tåg (ådt) 

Totalt  

 

kl. 06-22 kl. 22-06 

Gods 100 570        19           12             7     

X60 160 170          7             7            -       

X50-54 160 110        14           14             0     

X31/32 180 160        60           52             8     

X50-54 160 160        56           55             1     

  

3.2 Beräkningsmetod och genomförande 
Beräkning av trafikbuller har gjorts med beräkningsprogrammet SoundPLAN 
version 8.0. Beräkningsprogrammet använder Naturvårdsverkets 

80 

30
 90 
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beräkningsmetoder för buller från vägtrafik (rapport 4653) och spårtrafik (rapport 
4935).  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på 
avståndet 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 
bedöms 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 
fordonspassagen. Vid vägar med upp till 100 tunga fordon per dygn har maximal 
ljudnivå från personbilar använts vid beräkning av maximal ljudnivå för uteplats. 
Vid vägar upp till 200 tunga fordon per dygn har maximal ljudnivå från personbilar 
använts vid beräkning av maximal ljudnivå vid fasad nattetid. 

Fasadberäkningar motsvarar frifältsvärden, utan reflektion från egen fasad, och 
visar ljudnivåer per våningsplan. Resultaten kan jämföras direkt med riktvärden vid 
fasad och även där balkonger är bostadens uteplats.  

Spridningsberäkningar görs för att visa ljudnivåer utomhus vid uteplats och på 
förskolgården. Gridupplösning är 5 x 5 m och med beräkningshöjd 1,5 m över 
mark. Värden i spridningsberäkningar innehåller inverkan av reflektion från 
närliggande fasad och är ej frifältsvärden, vilket medför en överskattning jämfört 
ställda riktvärden. 

Beräkningsområdet anses vara mjuk mark bortsett vägar, parkering och vatten, 
som anses vara hård mark. 

Beräkningar har gjorts för ett framtida scenario om år 2040 för vägtrafik och för 
tågtrafik.  

4 Riktvärden 

4.1 Nya bostäder 
Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade den 2 
januari 2015 eller senare 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 höjdes till 60 dBA 
och riktvärdet för små bostäder (upp till 35 m²) höjdes från 60 dBA till 65 dBA. 
Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2017 men avser även planer startade den 2 
januari 2015 eller senare. 

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid 
planläggning. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda 
bullervärden. 
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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 
tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Med hänsyn till det 
bedöms riktvärdena i förordningen motsvara lagstiftarens bedömning om när risk 
för människors hälsa föreligger. 

Figur 4 nedan visar riktvärdena enligt trafikbullerförordningen och ändringarna som 
innebär en höjning av riktvärdena. 

Buller från spårtrafik och vägar 
 
3 § 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 
ekvivalent 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 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids 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 4  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 
bostadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal 
nivå nattetid om 70 dB(A) 

› Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 
70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå. 
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› Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften 
av bostadsrummen. 

4.2 Befintliga bostäder 
I Naturvårdsverkets vägledning ÄNR NV-08465-15 "Riktvärden för buller från väg 
och spårtrafik vid befintliga bostäder" redovisas de olika riktvärden som gäller 
utomhus och hur de bör tillämpas. Vägledningen talar om när åtgärder bör 
övervägas och bygger på rättspraxis.  

Befintliga bostäder delas upp enligt ålder (och gällande riktvärden då de byggdes) 
mellan: 

› bostäder byggda före 1997 

› bostäder som är byggda mellan 1997 och 2015 

› samt bostäder som är byggda efter 2015.  

Detta är på grund av att olika riktvärden gällde under de olika perioderna.  

Nivåerna där åtgärder bör övervägas är inte lika hårda för äldre bostäder uppförda 
före 1997, under förutsättning att den störande vägen eller spåret inte har byggts 
om efteråt. 

I Tabell 3 anges nivåer för övervägning av skyddsåtgärder baserad på bostadens 
ålder. 

I särskilda fall kan skyddsåtgärder krävas även vid lägre nivåer för äldre byggnader 
före 1997. Ett exempel är för skolgårdar eller vid störning från bangårdar eller där 
det finns problem med vibrationer. 
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Tabell 3  Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått 

 

4.3 Förskolor 
I Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 "Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik" redovisas de olika riktvärden som gäller utomhus och hur 
de bör tillämpas. Vägledningen gäller både för skolor och förskolor.  

Naturvårdsverkets definition av skolgård är: "en öppen plats utomhus vid en skola 
eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar 
sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs". Naturvårdsverket utgår från 
att de delar av skolgården som används för lek, vila eller pedagogisk verksamhet 
bör ha en god ljudmiljö. Tabell 4 visar de riktvärden som gäller för nya skolgårdar 
som tagits i drift efter september 2017.   

 

Tabell 4 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid nya skolgårdar (frifältsvärde). 

 Ekvivalent ljudnivå 

för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den 
tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
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5 Beräkningsresultat trafikbuller 
Resultat från beräkningarna för framtida situation är fördelat på ljudnivåer vid fasad 
och ljudnivåer för eventuella uteplatser, samt för förskolegården. Samtliga resultat 
under detta kapitel redovisas i större format i separat bilaga. 

Ljudnivåer vid fasad återges som dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå 
nattetid LAFmax,22-06. Nivåerna redovisas som frifältsvärden i 2D-vyer enligt det 
underlag som beräkningarna är baserade på.  

Ljudnivåer inom området (uteplats) återges på bullerkartor som ett 
dygnsmedelvärde LAeq,24h och maximal nivå LAFmax, ej frifältsvärden. Ljudnivåer 
inom skolgården återges som ekvivalent- och maximal ljudnivå.  

Genomgående i nedanstående redovisning är att grön/ljusgrön färg indikerar att 
ställt riktvärde innehålls, orange/rött indikerar att riktvärdet överskrids. 

5.1 Ljudnivåer vid fasad 
Ljudnivå vid fasad bedöms enligt 3 § 1 i SFS 2015:216 och enligt regeringens 
beslut om ändrade 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 ljudnivåer 
Nedan i Figur 5 redovisas beräknade dygnsekvivalenta nivåer vid fasad för 
planerade byggnader inom området. Riktvärdet, 60 dB(A), innehålls vid alla 
fasader.  
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Figur 5.  Beräkningsresultat för dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik. 

5.1.2 Maximala ljudnivåer 
Maximala ljudnivåer nattetid om 70 dBA behöver klaras för de bostäder som inte 
klarar riktvärdet 60 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå eller 65 dBA för små 
lägenheter/bostäder på max 35 m². Detta är inte aktuellt för någon fasad, men 
redovisas ändock i denna utredning. 

Figur 6 och Figur 7 visar maximala ljudnivåer från väg- respektive spårtrafik. 
Vägtrafik är dimensionerande. Maximala ljudnivåer över 70 dB(A) beräknas vid ett 
hus i den sydvästra delen av planområdet. 
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Figur 6.  Beräkningsresultat för maximal ljudnivå från vägtrafik. 

 

Figur 7.  Beräkningsresultat för maximal ljudnivå från spårtrafik. 
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5.2 Ljudnivåer på uteplatser 
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 
planerad byggnation klaras som helhet utan avsteg enligt 5 §. Grön färg i figurerna 
indikerar att respektive riktvärde klaras. 

5.2.1 Dygnsekvivalenta ljudnivåer  
Dygnsekvivalent ljudnivåer utomhus vid uteplats klarar i stora delar ställt riktvärde 
om 50 dB(A). Överskridanden sker i området (orange/röd färg i figuren nedan), och 
tre byggnader i västra och sydvästra delen av planområdet har ingen eller mycket 
begränsad yta där uteplats kan anordnas som klarar ställt riktvärde. Gemensamma 
uteplatser bör kunna planeras i anslutning av bostadshusen där riktvärdet klaras, 
alternativt rekommenderas bullerdämpande åtgärder så som lokala bullerskärmar 
vid uteplatserna eller längs med vägarna. 

 
Figur 8.  Dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats 

 

5.2.2 Maximala ljudnivåer 
De maximala ljudnivåerna vid uteplatser innehåller ställt riktvärde om 70 dB(A) i 
stora delar. Förhöjda ljudnivåer längs med vägarna sker. Uteplatser bör planeras 
med hänsyn till denna utredning. För två byggnader i västra delen av planområdet 
är det svårare att finna platser där riktvärdet inte överskrids. Lokala 
bullerdämpande åtgärder vid uteplatser eller vid vägar rekommenderas för att klara 
riktvärdet.  
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Figur 9.  Maximal ljudnivå vid uteplats 

 

5.3 Ljudnivåer i området, med och utan 
exploatering 

För att se exploateringens påverkan på området har beräkningar gjorts för 2040 
års trafik, men utan exploatering. Dessa resultat redovisas i en karta nedan där 
varken de nya vägarna eller byggnaderna är inkluderade i modellen. 
Exploateringens illustrationskarta är inlagd i kartbilden för orientering. Därunder 
visas figuren med beräkningsresultat för ljudnivåer i området vid exploatering igen 
för jämförelse. Observera att Figur 9 och Figur 13 är samma. 
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Figur 10. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer år 2040, utan exploatering 

 

Figur 11. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer år 2040, med exploatering 

Som syns i figurerna ovan, är bakgrundsnivån i området relativt hög, förmodat på 
grund av tågtrafiken, men även till viss del av vägtrafik på befintliga vägar. 
Ljudbilden förändras marginellt av exploateringen vid de befintliga bostäderna. 

Motsvarande figurer för maximala ljudnivåer visas nedan. De maximala 
ljudnivåerna är i stor utsträckning påverkade av tågtrafiken 500 meter väster om 
planområdet. Exploatering påverkar maximala ljudnivåer i det lokala närområdet, 
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men påverkan utanför planområdet är marginell. Observera att Figur 8 och Figur 
11 är samma. 

 

Figur 12. Beräknade maximala ljudnivåer i området år 2040, utan exploatering 

 

Figur 13. Beräknade maximala ljudnivåer i området år 2040, med exploatering 
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5.4 Ljudnivåer på förskolegården 
För nya skolor innebär Naturvårdsverkets riktvärden att de delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör ha en ljudnivå som 
underskrider 50 dB(A) som dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) som maximal 
ljudnivå. För de övriga vistelseytorna inom skolgården bör den dygnsekvivalenta 
ljudnivån inte överskrida 55 dBA och maximala ljudnivån 70 dB(A) bör inte 
överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn. 

Beräkningsresultaten visar att Naturvårdsverkets riktvärden innehålls på delar 
söder om förskolan, detta gäller både för ekvivalent och maximal ljudnivå, se Figur 
14 och Figur 16 nedan. Notera att Figur 14 redovisar dagekvivalenta ljudnivåer, 
som generellt är en lite hårdare bedömning än den dygnsekvivalenta ljudnivån. 

5.4.1 Ekvivalenta ljudnivåer 
Gården bör planeras så att de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet sker på de delar där riktvärdet om 50 dB(A) klaras. 
Förskolebyggnaden skärmar effektivt buller från vägen norr om förskolan, dess 
byggnadshöjd och utformning är viktig för hur stor del av gården som klarar 
riktvärdet. Observera att förskolans byggnadshöjd i beräkningarna är 5 meter. 

 

Figur 14.  Dagsekvivalent ljudnivå vid förskolegården. 

För att begränsa bullerspridningen inom fastigheten i den västra delen av 
förskolegården kan bullerskydd uppföras i anslutning mot Stockalid 1:35. Ett 
bullerskydd om ca 1,8-2,0 meter medför att i princip hela förskolegården kan 
innehållas i 50 dB(A) (grönt), Figur 15. 
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Figur 15. Dygnsekvivalent ljudnivå vid förskolegården inklusive bullerskydd mot Stockalid 
1:35. 

5.4.2 Maximala ljudnivåer 
Maximala ljudnivåer beräknas generellt innehållas i ställda krav för förskolegården, 
Figur 16. Situationen med bullerskydd längs med Stockalid 1:35 framgår av Figur 
17. 

 

Figur 16.  Maximal ljudnivå vid förskolegården. 
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Figur 17. Maximal ljudnivå vid förskolegården inklusive bullerskydd mot Stockalid 1:35. 

6 Bedömning och slutsats 
Beräkningsresultaten visar på att samtliga riktvärden kan innehållas vid fasader 
samt på delar av förskolgården.  

Tre bostadsbyggnader i den västra/södra delen av området rekommenderas att 
kompletteras med lokala skydd kring uteplatser för att innehålla ställda krav.  

För att utöka området inom förskolegården som kan användas till lek, vila och 
pedagogik kan ett bullerskydd om ca 1,8-2,0 meter uppföras i anslutning till 
angränsande fastighet Stockalid 1:35. Bedömningen är då att en större del av 
förskolegården kan innehållas i ställda krav på ekvivalenta nivåer. 

Jämförelseberäkningar visar att exploateringens påverkan på närliggande, 
befintliga bostäder är försumbar utifrån befintlig situation. 

Den samlade bedömningen är att planerade bostäder och förskola kan innehållas i 
ställda riktvärden för yttre trafikbuller. Rekommendation är dock att lokala 
bullerskyddsåtgärder vidtas vid enstaka bostadshus uteplatser samt 
förskolegården för en totalt sett bättre bullersituation. 
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7 Bilaga 
 

I denna bilaga presenteras i större format följande figurer i turordning: 

› Figur 5 

› Figur 6 

› Figur 7 

› Figur 8 (samma som Figur 11) 

› Figur 9 (samma som Figur 13) 

› Figur 10 

› Figur 12 

› Figur 14 

› Figur 15 

› Figur 16 

› Figur 17 
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