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Akustikverkstan konsult AB, Mölndalsgatan 30A, 412 63 Göteborg, tel 0510 - 911 44 simon.johansson@akustikverkstan.se 
  Direkt: 072-351 02 01 

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLDAL 4:7 HERRESTAD 3:2, 
UDDEVALLA KOMMUN 

SAMMANFATTNING 
Trafikbullerberäkningar har utförts till detaljplan för Källdal 4:7 Herrestad 3:2 i Uddevalla 
kommun, där lämplighet av förbindelseväg mellan Lingatan och Norgårdensvägen ska prövas. 
I detaljplanen ingår en förskola (Linet förskola) samt en vårdcentral. Beräkningarna har 
jämförts mot gällande riktvärden för förskolegård enligt Naturvårdsverkets skrift 
NV-01534-17, och för bullernivåer inomhus för förskola och vårdcentral för ljudklass C 
enligt SS 25268:2007+T1:2017. Uppfylls dessa klaras också kraven i gällande BBR. 
Beräkningsresultaten redovisas som beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad 
och som bullerutbredningskartor för tre fall (1: Nuläge, med befintliga vägar, 2: 
Utbyggnadsalternativ 2040, med befintliga vägar tillsammans med utbyggnad av 
förbindelseväg, och 3: Utbyggnadsalternativ 2040, med åtgärdsförslag i form av en 
bullerskärm) i följande bilagor.  

• Bilaga 1: Ekvivalent ljudnivå, Nuläge 
• Bilaga 2: Maximal ljudnivå dagtid, Nuläge  
• Bilaga 3: Ekvivalent ljudnivå, Utbyggnadsalternativ 2040 
• Bilaga 4: Maximal ljudnivå dagtid, Utbyggnadsalternativ 2040 
• Bilaga 5: Ekvivalent ljudnivå, Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm 
• Bilaga 6: Maximal ljudnivå dagtid, Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm 
 

Resultaten visar att den nya förbindelsevägen inte nämnvärt förvärrar bullersituationen i sig, 
utan att trafikbullret från väg 44 dominerar och redan i nuläget leder till överskridet riktvärde 
på en stor del av förskolegården (Linet förskola), samt risk till överskridande av riktvärden 
inomhus. Resultaten visar också att riktvärdet kan uppfyllas på i stort sett hela förskolegården 
med en bullerskärm kring området.  

1. UPPDRAGSGIVARE 
Uddevalla kommun 
Kontaktperson: Emmy Linder, emmy.linder@uddevalla.se, 0522-697312 

2. UPPDRAG  
Att utföra en trafikbullerutredning för detaljplan Källdal 4:7 Herrestad 3:2. Gängse utförande 
med beaktande av kravspecifikation i ramavtalet samt enligt offert daterad 2021-05-12. 
Utredningen innefattar beräkningar av två alternativ för att kunna bedöma bullerpåverkan 
med de nya vägarna. 

• Nutid, med befintliga vägar 

• Utbyggnadsalternativ 2040, med befintliga vägar tillsammans med utbyggnad av 
förbindelseväg 

Utredningen innefattar eventuella bullerreducerande åtgärder. Uddevalla kommun tillstår med 
relevant data beträffande trafik och berörda byggnader.  
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3. RIKTVÄRDEN 
Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 innehåller riktvärden för buller på äldre skolgård 
från väg- och spårtrafik, daterad till september 2017. Med äldre skolgård avses befintlig 
skolgård vid skolor, förskolor eller fritidshem som tagits i drift eller har inkommit som remiss 
eller anmälan till tillsynsmyndigheten innan det att denna vägledning publicerats, september 
2017. Dessa riktvärden redovisas i Tabell 1. Nivåerna är frifältsvärden, vilket betyder att vid 
beräkning eller mätning av ljudnivå på skolgård ska reflexer från närmast liggande vägg inte 
tas med, exempelvis från skolbyggnaden. Nivåerna i Tabell 1 för de delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör underskridas för att förebygga att 
olägenhet för människors hälsa uppstår. 

Tabell 1: Riktvärden för buller på äldre skolgård från väg- och spårtrafik. 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA)1 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 55 702 

1) Med tidsvägning FAST. 

2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

 
 
 
Kraven för bullernivåer inomhus från trafik för ljudklass C enligt SS 25268:2007+T1:2017 
för vård- och undervisningslokaler presenteras i Tabell 2 respektive 3. Uppfylls dessa krav 
klaras också kraven i Boverkets byggregler, BBR. Riktvärden finns även i Trafikverkets 
dokument TDOK 2014:1021. Dessa riktvärden motsvarar de lägsta värdena i enligt ljudklass 
C enligt SS 25268:2007+T1:2017, dvs. 30 dBA ekvivalent nivå och 45 dBA maximal nivå, 
både för vård- och undervisningslokaler. 

Tabell 2: Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor, för vårdlokaler (ljudklass C). 

Typ av utrymme Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA)1 

Utrymme för patienters sömn och vila, 
eller utrymme med krav på tystnad 30 45 

Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt 
arbete, samtal eller personalens vila 35 50 

Övriga utrymmen där människor vistas 
mer än tillfälligt 40 - 

Utrymme där människor vistas tillfälligt - - 
1) Med tidsvägning FAST.  
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Tabell 3: Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor, för undervisningslokaler: skolor, 
förskolor och fritidshem (ljudklass C). 

Typ av utrymme Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA)1 

Utrymmen för gemensamma samlingar, 
mer än 50 personer 30 45 

Utrymmen för undervisning och utrymmen 
för vila eller pedagogisk verksamhet i 
förskola, upp till 50 personer 

30 45 

Utrymmen för skolhälsovård, vila, enskilt 
arbete, samtal eller idrott 35 50 

Övriga utrymmen där människor vistas 
mer än tillfälligt 40 - 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt - - 
1) Med tidsvägning FAST.  

 
 
 
Det finns inga riktvärden för ljudnivå vid fasad för förskolor eller vårdlokaler. Däremot kan 
ljudnivå vid fasad användas för att räkna fram ljudnivån inomhus, om fasadens ljuddämpning 
är känd. I Trafikverkets rapport Fasadåtgärder som bullerskydd (daterad 2015-02-18, och 
reviderad 2018-04-04) står det att vid utredning av bullerskyddsåtgärder utgår Trafikverket 
från att en normal bostad har en fasaddämpning på minst 25-30 dBA (30 dBA för vägtrafik i 
stadsmiljö och 25 dBA för vägtrafik med hastighet över 80 km/h).   
 
En schablonmässig bedömning av fasadnivåer kan då göras genom att addera denna 
fasaddämpning till riktvärdena för inomhusnivå (30 dBA som lägst för både vård- och 
undervisningslokaler). Utifrån detta bedöms om risk finnes för överskridande av ljudnivå 
inomhus för fasadnivåer högre än:  
 

• 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå 

• 70-75 dBA maximal ljudnivå 
 
Notera dock att de nämnda fasaddämpningarna är vad Trafikverket bedömer att en normal 
bostad minst har, och att denna schablonmässiga bedömning endast ger en värstafalls-
uppskattning. Inventering och/eller mätning av fasad och fasaddämpning behövs för att göra 
en ordentlig bedömning.  
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4. BERÄKNINGAR 
Beräkningar av trafikbuller har utförts med programvaran SoundPLAN v8.2 Update: 2021-
02-09 enligt Nordisk beräkningsmodell enligt metoden beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk 
beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) efter nedanstående förutsättningar.  

• I SoundPLAN har en tredimensionell modell av området byggts upp utifrån underlag 
från metria.se och en planskiss från uppdragsgivaren. 

• Beräkningarna räknar med upp till tre reflektioner för ekvivalent ljudnivå, och en 
reflektion för maximal ljudnivå, från ljudkälla till beräkningspunkt. 

• Ljudnivåer i bullerutbredningskartan har beräknats 1,5 m ovanför marknivå. 

• Ljudnivåer vid fasad har beräknats 1,5 m ovanför marknivå.  
Eftersom både vårdcentralen och förskolan endast är verksamma under dagtid har maximala 
ljudnivåer beräknats för dagtid (kl. 06-18). Reflektioner från förskolan med tillhörande 
byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan, eftersom riktvärdet för förskolegården 
syftar på frifältsvärdet. Detta kan ge något lägre ljudnivåer även utanför delar av vård-
centralen. För vårdcentralen finns det dock endast riktvärden inomhus.  
Trafik	
Vägtrafikdata som ligger till grund för beräkningarna redovisas i Tabell 4 och 5, innan 
respektive efter utbyggnad av ny förbindelseväg. Trafikdata för väg 44 har tillhandahållits 
från Trafikverkets mätningar (från 2018). Trafikmängden har räknats upp till år 2021 för fallet 
innan utbyggnad av ny förbindelseväg och till år 2040 för fallet efter utbyggnad av ny 
förbindelseväg, enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA (daterad: 2020-06-15). 
Trafikdata för övriga vägar har tillhandahållits från Uddevalla kommun.  
 

Det finns även en bussrutt som är medtagen i beräkningarna. Bussrutten är enkelriktad och 
går från väster till öster. För fallet innan utbyggnad av ny förbindelseväg går rutten via 
Norgårdsvägen, den befintlig bussgatan, och Lingatan. Efter utbyggnad av ny förbindelseväg 
går rutten via Norgårdsvägen till den nya förbindelsevägen och viker av söderut via den nya 
bussgatan för att sedan fortsätta österut längs resterande sträcka på den befintliga bussgatan 
och Lingatan. Längs bussrutten går huvudsakligen busslinjer för skolskjuts, som stannar vid 
hållplatsen Källdalskolan (östra punkten i Figur 1 och 2), men det går även några få linjer som 
stannar vid hållplatsen Källdal centrum (västra punkten i Figur 1 och 2). Det går totalt 40 
turer längs rutten om dagen, endast dagtid (kl. 06-18).  

Tabell 4: Vägtrafikdata som använts i beräkningarna, innan utbyggnad av ny förbindelseväg, 2021. 

Väg 
ÅDT  

(fordon/dygn) 
Andel 

tung trafik 
(%) 

Andel trafik 
kl 06 - 22 

(%) 

Hastighet  
(km/h) 

Väg 44 31770 9,0 94,7 70 
Norgårdsvägen 1540 2,6 951 30 
Lingatan, öster om C 3340 1,2 951 30 
Lingatan, mellan B och C  2840 1,4 951 30 
Lingatan, väster om B 1740 2,3 951 30 
Infart förskola/vårdcentral 1000 0 95 30 
Befintlig bussgata, öster om A 740 5,4 951 30 
Befintlig bussgata, väster om A 290 13,8 951 30 

1) Gäller endast lätt trafik.   



 5 (8) 21-170-R1 

 
Figur 1: Vägar som tagits med i trafikbullerberäkningen, utmärkta med färgade linjer. Två busshållplatser 

(Källdal centrum till väster och Källdalskolan till öster) är markerade med röda punkter.  

 
Tabell 5: Vägtrafikdata som använts i beräkningarna, efter utbyggnad av ny förbindelseväg, 2040. 

Väg 
ÅDT  

(fordon/dygn) 
Andel 

tung trafik 
(%) 

Andel trafik 
kl 06 - 22 

(%) 

Hastighet  
(km/h) 

Väg 44 39400 10,1 94,7 70 
Lingatan / Norgårdsvägen  
/ Ny förbindelseväg 2400 / 24401 0 / 1,61 952 30 

Befintlig bussgata, öster om A 740 5,4 952 30 

Befintlig bussgata, väster om A 250 / 2901 0 / 13,81 952 30 

Ny bussgata 40 100 100 30 
1) Gäller för de delsträckor där busslinjen går.  

2) Gäller endast lätt trafik. 

 
 

 
Figur 2: Vägar som tagits med i trafikbullerberäkningen, utmärkta med färgade linjer. Två busshållplatser 

(Källdal centrum till väster och Källdalskolan till öster) är markerade med röda punkter.  
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5. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultaten redovisas som beräknad ljudnivå vid fasad och som 
bullerutbredningskarta i följande bilagor.  
 

• Bilaga 1: Ekvivalent ljudnivå, Nuläge 2021 

• Bilaga 2: Maximal ljudnivå dagtid, Nuläge 2021 

• Bilaga 3: Ekvivalent ljudnivå, Utbyggnadsalternativ 2040 

• Bilaga 4: Maximal ljudnivå dagtid, Utbyggnadsalternativ 2040 

• Bilaga 5: Ekvivalent ljudnivå, Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm 

• Bilaga 6: Maximal ljudnivå dagtid, Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm 
 
Punkter i grön färgskala i samtliga bilagors bullerkartor har ekvivalenta respektive maximala 
ljudnivåer som ligger under riktvärde för buller på äldre skolgård från väg- och spårtrafik 
(55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå), enligt Naturvårdsverkets vägledning 
NV-01534-17.  
 
Fasadpunkter som ej visas i grön färgskala har ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer 
som ligger över de schablonmässiga bedömningsgränserna som diskuteras i avsnitt 3 (55 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå), och det bedöms därmed finnas en risk för 
överskridande av ljudnivåer inomhus vid dessa punkter. Notera dock att de fasaddämpningar 
som bedömningen utgår ifrån endast ger en värstafallsuppskattning.  
 

6. KOMMENTARER 
Nuläge	2021	
Bilaga 1 och 2 visar ekvivalenta och maximala ljudnivåer för nuläget, 2021. Riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå överskrids på en stor del av förskolegården, främst den östra delen som 
har fri siktlinje mot väg 44, men även i södra kanten av gården mot den befintliga bussgatan. 
Den maximala ljudnivån ligger under riktvärdet för större delen av förskolegården, med 
överskridanden längs södra och östra kanten.  
 
Fasadnivåer överskrider bedömningsgränsen för överskridande ekvivalent ljudnivå inomhus 
på norra sidan av både vårdcentralen och förskolan. För maximal ljudnivå överskrids 
bedömningsgränsen för en fasad norrut på förskolan, samt två fasader norrut och en söderut 
på vårdcentralen. 
 
Utbyggnadsalternativ	2040	
Bilaga 3 och 4 visar ekvivalenta och maximala ljudnivåer för utbyggnadsalternativet, 2040. 
En ännu större del av östra förskolegården överskrider riktvärdet för ekvivalent ljudnivå. 
Även för detta fallet är det väg 44 som dominerar bullersituationen. Den nya förbindelsevägen 
gör ingen nämnvärd skillnad på bullersituationen annat än att bidra med en ökning på som 
högst 1-2 dBA ekvivalent ljudnivå till östra delen av förskolegården. Den maximala ljudnivån 
på förskolegården är relativt oförändrad gentemot nuläget. 
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Fasadnivåerna norrut på förskolan och vårdcentralen ökar med 1-2 dBA ekvivalent nivå 
jämfört med nuläget, främst på grund av trafikökningen på väg 44. Den maximala ljudnivån 
vid fasad norrut minskar jämfört med nuläget. För förskolan miskar den för att infarten 
försvinner. För västra delen av den norra fasaden på vårdcentralen minskar den på grund av 
att reflektioner från den tidigare utbyggnationen, som ska rivas, försvinner. 
 
Utbyggnadsalternativ	2040,	Bullerskärm	
För att komma ner till ljudnivåer under Naturvårdsverkets riktvärde på förskolegården behövs 
en bullerskärm byggas kring gården. Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för 
Utbyggnadsalternativ 2040, med bullerskärm, redovisas i Bilaga 5 och 6. Med bullerskärmen 
uppfylls Naturvårdsverkets riktvärde på nästintill hela förskolegården för både ekvivalent och 
maximal ljudnivå, bortsett från ett litet cirkulärt område i sydöstra delen av gården där 
ekvivalentnivån överskrider riktvärdet med ca 1-2 dBA. Detta förklaras av att det på denna 
plats ligger en ca 1 m hög kulle som inte skärmas lika bra av bullerskärmen (från väg 44). För 
att åtgärda detta skulle det norra skärmpartiet behöva byggas upp emot 3,5 m högt, eller så 
skulle kullen kunna tas bort. Området kan dock troligen anses bestå av en tillräkligt liten yta 
för att bortses ifrån. 
 
 

7. BULLERSKÄRMENS UTFORMNING 
Bullerskärmen behöver utföras i höjd och sträckning enligt röd, svart, och blå linje som 
presenteras i Bilaga 5 och 6. I övrigt gäller följande. 
 

• Skärmern skall ha en ytvikt om minst 12 kg/m2. 

• Skärmen skall byggas tät, även med hänsyn till hur material åldras. Om skärmen till 
exempel byggs med träplank är det viktigt att det utförs så att det inte uppstår glipor 
mellan plankorna i och med att dessa torkar. 

• Skärmen skall ansluta tätt mot marken.  
 
Längs den röda och svarta linjen behöver bullerskärmen ha en höjd på minst 2,4 m. På den 
röda delen av linjen, där ingången till förskolegården ligger i dagsläget, kan det byggas en 
port i bullerskärmen. Denna sträcka har i beräkningarna modellerats med 0,1 m mellanrum till 
marken, med hänsyn till svängrum för porten. Bortsett ifrån tät anslutning mot mark skall 
porten utföras enligt samma krav som resten av bullerskärmen.  
 
Den blå sträckan bör varken byggas högre eller lägre än 1,5 m. Om den byggs lägre exponeras 
förskolegården för högre ljudnivåer söderifrån, och om den byggs högre kan ljud från väg 44 
som når över det norra skärmpartiet (röd och svart linje) reflekteras tillbaka in mot 
förskolegården från det södra skärmpartiet (blå linje), vilket också resulterar i högre 
ljudnivåer. Detsamma gäller den kortare blå stäckan norrut från det sydvästra hörnet av 
förskolegården, som ej bör byggas varken kortare eller längre än 5-6 m ut från hörnet på 
grund av liknande anledning.  
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8. SLUTSATSER 
Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera följande:  
 

• Ljudnivån på en stor del av förskolan Linets förskolegård överskrider redan i nuläget 
(2021) riktvärdet för buller på äldre skolgård från väg- och spårtrafik enligt 
Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17. Överskridande sker på en ännu större del 
för utbyggnadsalternativet (2040).  

• Den nya förbindelsevägen förändrar inte bullersituationen nämnvärt, och bidrar som 
mest med en ökning på ca 1-2 dBA på den östra delen av förskolegården. Väg 44 
dominerar bullersituationen.  

• Med en bullerskärm enligt anvisning kan ljudnivåer som uppfyller Naturvårdsverkets 
riktvärden erhållas på i stort sett hela förskolegården.  

• En viss risk för överskridanden av riktvärden för ljudnivåer inomhus finns, baserat på 
en värstafallsbedömning utifrån på Trafikverkets bedömning av minsta fasaddämpning 
för normala bostäder. En inventering och/eller mätning av fasad och fasaddämpning 
skulle behövas för att göra en ordentlig bedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Johansson 
Civilingenjör i Teknisk Akustik 
 
Granskad av Mikael Norgren 



Kund: Uddevalla kommun
Projekt: 21-170
Trafikbuller Källdal 4:7 Herrestad 3:2

Bilaga 1
Ekvivalent ljudnivå,
Nuläge 2021

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark.
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark. 
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till tre reflektioner. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer lägre än 55 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer högre än
55 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 
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Bilaga 2
Maximal ljudnivå dagtid,
Nuläge 2021

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark. 
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark.
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till en reflektion. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har maximala ljudnivåer lägre än 70 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har maximala ljudnivåer högre än
70 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 

Teckenförklaring

Förskola

Vårdcentral

Övriga byggnader

Förskolegård

Maximal ljudnivå
LFmax dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 < <= 95
95 < <= 100

100 <  

Skala 1:900
0 5 10 20 30 40

m

Akustikverkstan Konsult AB
Kinnegatan 23
531 33 Lidköping
Tel: 0510 - 911 44

Simon Johansson
2021-06-28
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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Kund: Uddevalla kommun
Projekt: 21-170
Trafikbuller Källdal 4:7 Herrestad 3:2

Bilaga 3
Ekvivalent ljudnivå,
Utbyggnadsalternativ 2040

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark.
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark.
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till tre reflektioner. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer lägre än 55 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer högre än
55 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 

Teckenförklaring

Förskola

Vårdcentral

Övriga byggnader

Förskolegård

Ekvivalent ljudnivå
Leq dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Skala 1:900
0 5 10 20 30 40

m

Akustikverkstan Konsult AB
Kinnegatan 23
531 33 Lidköping
Tel: 0510 - 911 44

Simon Johansson
2021-06-28
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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Kund: Uddevalla kommun
Projekt: 21-170
Trafikbuller Källdal 4:7 Herrestad 3:2

Bilaga 4
Maximal ljudnivå dagtid,
Utbyggnadsalternativ 2040

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark. 
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark. 
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till en reflektion. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har maximala ljudnivåer lägre än 70 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har maximala ljudnivåer högre än
70 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 

Teckenförklaring

Förskola

Vårdcentral

Övriga byggnader

Förskolegård

Maximal ljudnivå
LFmax dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 < <= 95
95 < <= 100

100 <  

Skala 1:900
0 5 10 20 30 40

m

Akustikverkstan Konsult AB
Kinnegatan 23
531 33 Lidköping
Tel: 0510 - 911 44

Simon Johansson
2021-06-28
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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Kund: Uddevalla kommun
Projekt: 21-170
Trafikbuller Källdal 4:7 Herrestad 3:2

Bilaga 5
Ekvivalent ljudnivå,
Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark.
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark. 
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till tre reflektioner. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer lägre än 55 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har ekvivalenta ljudnivåer högre än
55 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 

Teckenförklaring

Förskola

Vårdcentral

Övriga byggnader

Förskolegård

Bullerskärm 2,4 m, med port
0,1 m mellanrum till mark

Bullerskärm 2,4 m

Bullerskärm 1,5 m

Ekvivalent ljudnivå
Leq dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Skala 1:900
0 5 10 20 30 40

m

Akustikverkstan Konsult AB
Kinnegatan 23
531 33 Lidköping
Tel: 0510 - 911 44

Simon Johansson
2021-06-28
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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Kund: Uddevalla kommun
Projekt: 21-170
Trafikbuller Källdal 4:7 Herrestad 3:2

Bilaga 6
Maximal ljudnivå dagtid,
Utbyggnadsalternativ 2040, Bullerskärm

Beräknad ljudnivå vid fasad redovisas som frifältsvärde 1,5 m ovan mark. 
Ljudnivån redovisas även som bullerutbredningskarta 1,5 m ovan mark.
Varje beräkningspunkt tar hänsyn till upp till en reflektion. Reflektioner från
förskolan med tillhörande byggnader är ej medtagna i bullerutbredningskartan. 

Punkter i grön färgskala har maximala ljudnivåer lägre än 70 dBA och klarar
Naturvårdsverkets riktlinje för "de delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet".

Fasadvärden som ej visas i grön färgskala har maximala ljudnivåer högre än
70 dBA och riskerar medföra överskridande värden inomhus. 

Teckenförklaring

Förskola

Vårdcentral

Övriga byggnader

Förskolegård

Bullerskärm 2,4 m, med port
0,1 m mellanrum till mark

Bullerskärm 2,4 m

Bullerskärm 1,5 m

Maximal ljudnivå
LFmax dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 < <= 95
95 < <= 100

100 <  

Skala 1:900
0 5 10 20 30 40

m

Akustikverkstan Konsult AB
Kinnegatan 23
531 33 Lidköping
Tel: 0510 - 911 44

Simon Johansson
2021-06-28
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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