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Sammanfattning 
Trafikbullerberäkning för nytt stigningsfält har utförts avseende sträckan Skoghem– 
Backadal längs väg 156. Beräkningarna avser nuläge, nollalternativ samt 
utbyggnadsalternativet med trafikdata för basår 2014 och prognosår 2040. 
Beräkningsresultat presenteras som ekvivalent och maximal ljudnivå.  

Antalet bostäder där riktvärde överskrids sammanfattas nedan. 

Riktvärde Antal bostäder där riktvärde överskrids 

 Nuläge Nollalternativ Utbyggnad 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad  6st 8st 9st 

Ekvivalent ljudnivå vid 
uteplats 

3st 4st 5st 

Maximal ljudnivå vid uteplats 1st 2st 2st 

Totalt antal bostäder med 
överskridande 

6st 8st 9st 
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1. Inledning 
Väg 156 är ett viktigt pendlingstråk mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Den 
aktuella sträckan är smal med många utfarter, osäkra sidoområden med bergslänter och 
fasta föremål som påverkar trafiksäkerheten negativt. Vidare har sträckan en kraftig 
längslutning som ger en ojämn hastighet och ökar risken för köbildning i 
morgontrafiken mot Göteborg. 

Syftet med projektet är att förbättra standarden på befintlig sträcka för såväl 
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 156 samt sträva efter att uppnå kriterierna för 
en referenshastighet som motsvarar 80 km/h. 

Åtgärden omfattar 950 m norrgående stigningsfält samt 150 m övergångssträcka från 
två till ett körfält för att därefter övergå till två förskjutna trevägskorsningar i Backadal. 
Stigningsfältet startar i anslutning till korsningen med Gamla 
Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem och avslutas i Backadal. Tillkommande 
körfält är 3,5 m bred och total belagd yta på väg 156 uppgår till 11,5 m. 

Utfarterna vid Backadal samlas ihop och utformas som två förskjutna trevägskorsningar. 
Vidare föreslås att ett antal enskilda utfarter utmed sträckan stängs. 

2. Riktlinjer och riktvärden 
Bullerutredningen har utförts i enlighet med Trafikverkets bilaga E3.10 Miljö, kap 2, där 
metodik för beräkning och utredning av bullerskyddsåtgärder redovisas. Vidare har 
bilaga 14B från Trafikverkets rapport Fasadåtgärder som bullerskydd samt Trafikverkets 
beräkningsmetod ”Väg_Buse” använts för att bedöma den samhällsekonomiska 
lönsamheten avseende bulleråtgärder. 

2.1 Riktvärden 

Projektet bedöms vara en väsentlig ombyggnad enligt Trafikverkets dokument TDOK 
2014:1021, Version 2.0 ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”. I denna 
definieras följande. 

INFRASTRUKTURÅTGÄRDER SOM SKA BEDÖMAS SOM VÄSENTLIG OMBYGGNAD  

I nedanstående fall ska åtgärder i infrastrukturen betraktas som väsentlig ombyggnad: 

• Genomgripande fysiska åtgärder i infrastrukturen som väsentligt och 
permanent förändrar väg- eller järnvägsanläggningen. 
Åtgärderna ska vara av en dignitet som motsvarar utbyggnad med fler spår eller 
körfält. Utgångspunkten för bedömningen är att åtgärderna medför en ökad 
möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt samordna ombyggnaden med mer 
långtgående skyddsåtgärder, såsom långa bullerskyddsskärmar för skydd av 
utemiljön eller vibrationsdämpande åtgärder i ban- eller vägkropp. Ombyggnaden 
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behöver i dessa fall inte medföra en ökad buller- eller vibrationsnivå för att betraktas 
som en väsentlig ombyggnad. Smärre förändringar av mycket lokal karaktär omfattas 
inte. 

• Åtgärder eller åtgärdspaket med syfte att möjliggöra trafikförändringar, 
och där dessa medför en väsentlig ökning av störningen. 
Åtgärderna ska medföra en ändrad funktion eller standardhöjning för huvuddelen av 
den aktuella väg- eller järnvägssträckan, när det gäller såväl funktionsmål som 
hänsynsmål. 

I de fall en förändring av vägnätet betraktas som väsentlig ombyggnad, som fallet är i 
detta projekt, skall riktvärden enligt tabell 1 användas för trafikbuller. 

Tabell 1: Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik 
Lokaltyp eller 
områdestyp  

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h, 
utomhus 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
utomhus 
på 
uteplats/ 
skolgård  

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
utomhus 
på 
uteplats/ 
skolgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
inomhus 

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
inomhus 

Maximal 
vibrations-
nivå, 
mm/s 
vägd RMS 
inomhus 

Bostäder1 2 55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA6 0,4 mm/s7 

Vårdlokaler8    30 dBA 45 dBA6 0,4 mm/s7 
Skolor och 
undervisningslokaler9 

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA10 30 dBA 45 dBA11  

Bostadsområden med 
låg bakgrundsnivå12 

45 dBA      

Parker och andra 
rekreationsytor i 
tätorter 

45–55 dBA      

Friluftsområden 40 dBA      
Betydelsefulla 
fågelområden 50 dBA      

Hotell12 13    30 dBA 45 dBA  
Kontor12 14    35 dBA 50 dBA  

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad  
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53  
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h  
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h  
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06–22)  
6 Avser ljudnivåer nattetid (22–06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt  
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22–06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte 
överskrida 0,7 mm/s vägd RMS  
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad  
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila  
10 Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06–18)  
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06–18)  
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.  
13 Avser gästrum för sömn och vila  
14 Avser rum för enskilt arbete 
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Med bostadsrum avses: 
Alla rum i bostaden där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, 
rum för daglig samvaro (t.ex. vardagsrum) och matrum som används som sovrum. 
Trafikverket definierar även matrum utan sovplats som rum för daglig samvaro. Kök i 
öppen planlösning räknas som bostadsrum. Däremot räknas inte kök, hall och tvättstuga 
som bostadsrum. Förråd och källare räknas som biutrymme. 

Med uteplats avses: 
Iordningsställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i 
anslutning till bostaden. Mark- och planteringsåtgärder (trall, betongplattor, 
skärmskydd etc.) finns normalt, men inte nödvändigtvis, på uteplatsen. Helt inglasad 
altan, balkong eller liknande definieras som uterum. Om inglasningens omfattning 
uppgår till högst 75 procent definieras den dock som uteplats. 

3. Förutsättningar 
Trafikbullerberäkning utförs för tre olika beräkningsfall. Nuläge, vilket innebär dagens 
trafiksituation. Nollalternativ, vilket innebär en framtida bullersituation utan utbyggnad 
av vägsträckan men med ökad trafikmängd. Utbyggnadsalternativ, vilket innebär en 
framtida situation med utbyggd vägsträcka samt ökad trafikmängd. 

3.1 Underlag 

I tabell 2 ges en förteckning över underlaget som använts i samband med 
beräkningarna. 

Tabell 2: Underlag 
Underlag Källa 

Digitala terrängdata  Markera 

Väglinjer Markera 

Digitalt ritningsunderlag för byggnader, fastighetskartan Markera 

Information om trafikmängd, väg, ÅDT och dygnsfördelning NVDB 

Trafikuppräkningstal, EVA 2014–2040–2060 Trafikverket 

 

3.2 Beräkningsmetod 

Beräkningarna är baserade på den gemensamma nordiska modellen för beräkning av 
trafikbuller från väg och spårbunden trafik, ”Road Traffic Noise – Nordic Prediction 
Method; 1996”. Beräkningarna har utförts med hjälp av mjukvaran SoundPlan version 
7.3. Beräkningsnoggrannheten i modellen bedöms generellt ligga inom intervallet ±3 dB 
vid 50 m avstånd till vägen och upp till ±5dB vid 200 m. 
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Beräkningsmodellen är giltig på avstånd upp till 300 m. I syfte att kunna beräkna nivåer 
för hela utredningsområdet och därmed jämföra bullernivåer mellan nuläge, 
nollalternativ samt utbyggnadsalternativet har ett större beräkningsavstånd använts. 
Bortom 300 m från vägen är därmed beräkningsosäkerheten större än ±5. 

3.3 Inställningar i beräkningsmodell 

Följande inställningar har använts vid beräkningarna: 

• Antal reflektioner  2 

• Sökavstånd   1000 m 

• Största avstånd för reflektioner 400 m 

• Upplösning bullerspridningskarta 5 m  

• Beräkningshöjd  2 m 

• Maximal ljudnivå  LAFMax,5th, 13 % av ÅDT nattetid. 

3.4 Trafikuppgifter 

Aktuell trafikdata framgår av tabell 3 och i figur 1 visas de relevanta vägsträckorna som 
använts i beräkningarna. Trafikflöden avser årsmedeldygnstrafik, ÅDT, och är uppdelat 
på lätt och tung trafik. Trafiktalen är beräknade för prognosår 2040 och är baserade på 
dokumentet Trafikuppräkningstal för EVA 2014–2040–2060 enligt vilket 
uppräkningstalet 2040/2014 är 1,30 för lätt trafik och 1,64 för tung trafik. 

Tabell 3: Trafiktal och väguppgifter 
 Nuläge Nollalternativ Utbyggnad 

 

 

Del ÅDT %T Km/h Bredd ÅDT %T Km/h Bredd ÅDT %T Km/h Bredd 
1 

6680 9 

70 11,5 

8888 11 

70 11,5 

8888 11 

80 11,5 
2 70 8 70 8 80 11,5 
3 80 8 80 8 80 11,5 
4 80 8 80 8 80 8 

 
Då syftet med det nya stigningsfältet delvis är att uppnå kriterierna för en vägstandard 
som tillåter en referenshastighet om motsvarande 80 km/h så har denna hastighet 
ansatts för hela den utbyggda sträckningen i beräkningarna. 
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Figur 1: Delsträckor i bullerutredningen 
 

3.5 Befintliga bullerskärmar 

I norra delen av området finns en befintlig bullerskärm mot fastigheten Skene-Backa 
1:6, denna ingår i modellen för samtliga beräkningsfall. Direkt söder om det nya 
stigningsfältet, delsträcka 1 i figur 1, finns en nyligen uppförd bullerskärm vid 
fastigheten 10:56 som också ingår i beräkningsmodellen för samtliga beräkningsfall. För 
fastighet 10:56 utreds ej bullerdämpande åtgärder eftersom dessa nyligen genomförts. 

4. Resultat 
Trafikbullerberäkningar har utförts för ekvivalent och maximal ljudnivå. Resultaten 
redovisas i bilagorna 5815196 – 8210-A, 5815196 – 8210-B och 5815196 – 8210-C. 
Bullerspridningskartorna visar de beräknade ekvivalenta ljudtrycksnivåerna på två 
meters beräkningshöjd samt beräkningspunkter på fasad. 

Bullerspridningskartorna på två meters höjd visar ej frifältsvärden eftersom reflektioner 
från samtliga byggnader och fasader i beräkningsmodellen beaktas i dessa. Beräknade 
ljudnivåer för beräkningspunkter på fasader är dock korrigerade och visas därför som 
frifältsvärden. 

4.1 Buller vid bostäder 

I tabell 4 redogörs för antalet bostäder vid vilka riktvärden enligt tabell 1 (kapitel 2.1) 
överskrids på fasad och uteplats på grund av trafikbuller från avsedd sträckning längs 
väg 156. 
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Tabell 4: Antalet bostäder där riktvärden överskrids i de olika beräkningsfallen. 
Riktvärde Antal bostäder där riktvärden överskrids 

 Nuläge Nollalternativ Utbyggnad 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad  6st 8st 9st 

Ekvivalent ljudnivå vid 
uteplats 

3st 4st 5st 

Maximal ljudnivå vid 
uteplats 

0st 0st 0st 

Totalt antal bostäder med 
överskridande 

6st 8st 9st 

 

Tabell 5: Fastigheter där riktvärde överskrids i utbyggnadsalternativet. 

Fastighet 

Ekvivalent ljudnivå 
vid fasad 

Leq dB(A) 

Maximal ljudnivå 
vid fasad 

Lmax dB(A) 

Överskridande 
på Uteplats 

 

Skene 2:28 60 67 Ja 

Skene 36:1 56 62 Nej 

Skene 36:2 60 67 Nej 

Skene-Backa 1:5 58 62 Delvis 

Skene-Backa 1:6 64 74 Delvis 

Skene 10:49 62 75 Nej 

Skene 10:50 57 66 Nej 

Skene 11:10 58 65 Delvis 

Skene 27:1 69 81 Delvis 

 
4.2 Ljudmiljö 

I följande kapitel beskrivs ljudmiljön i området för de olika beräkningsfallen, nuläge, 
nollalternativ och utbyggnadsalternativet. Figurerna visar bullerspridningskartor för 
ekvivalent ljudnivå och de bostäder där riktvärden överskrids är markerade i rosa. 
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4.2.1 Nuläge 

 

Figur 2: Nuläge, ekvivalent ljudnivå två meters höjd samt bostäder där riktvärden överskrids. 
 

Bullersituationen i området påverkas enbart av trafikbuller från väg 156. I området finns 
ingen övrig infrastruktur som påverkar trafikbullersituationen. 

I sträckningens södra delar begränsas ljudutbredningen delvis av att vägen går i 
bergsskärning. 

Norr om sträckans norra del övergår bergsskärningarna till ett öppnare landskap där 
terrängen lutar mot vägen, vilket medger goda ljudutbredningsförhållanden. 
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4.2.2 Nollalternativ 

 

Figur 3: Nollalternativ, ekvivalent ljudnivå två meters höjd samt bostäder där riktvärden överskrids. 
 

Jämfört med nuläget sker endast en ökning av den allmänna bullernivån på grund av 
den ökade trafikmängden. Ökningen innebär att riktvärden enligt tabell 1 (kapitel 2.1) 
överskrids vid fasad på ytterligare två bostäder. 
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4.2.3 Utbyggnadsalternativet 

 

Figur 4: Utbyggnadsalternativ, ekvivalent ljudnivå två meters höjd samt bostäder där riktvärden 
överskrids. 

Jämfört med nollalternativet sker en ökning av bullernivåerna i utbyggnadsalternativet 
på grund av den ökade hastigheten på delar av sträckan (80 km/h). 

Breddningen av vägen bidrar i vissa fall till en minskad skärmverkan, då siktlinjen 
mellan mottagare och vägbana förändras. 

I norr påverkas bullernivåerna av att vägen breddas mot de utsatta fastigheterna samt 
förändringar i terrängen vid nya avfarter och lokalvägar. 

5. Bedömning av bullerskyddsåtgärder 
För bostäder i tabell 4 föreligger behov för bullerskyddsåtgärder varför sådana utretts i 
samband med trafikbullerberäkningarna. Tillvägagångsättet för att bedöma 
bullerskyddsåtgärder har utförts enligt kapitel 2.3.5 i Trafikverkets bilaga E3.10 Miljö 
där nedanstående metodik beskrivs: 

Spår-/vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder skall föreslås så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
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• Första hand: Spår-/vägnära åtgärder 

• Andra hand: Spår-/vägnära åtgärder kompletterat med fastighetsnära åtgärder 

• Tredje hand: Endast fastighetsnära åtgärder 

Erforderliga beräkningar samt fältinventering av byggnader ska genomföras för att 
identifiera vilka spår-/vägnära och fastighetsåtgärder som krävs för att nå målsättningar 
enligt nedanstående avstegstrappa. 

Tabell 6: Avstegstrappa bilaga E3.10 Miljö 

 Ljudnivåer vid: Fasad Uteplats Inomhus 

Steg 

1 vån 2 vån   

Leq Leq Leq Lmax Leq Lmax 

1 
Samtliga riktvärden för byggnader och områden skall 
innehållas. 55 55 55 70 30 45 

 
Dessutom ska beräkningar utföras för och åtgärder 
identifieras enligt följande avstegstrappa för 
byggnader       

2 

Avsteg görs från riktvärden utomhus vid fasad på 
plan 2 och uppåt.  
D.v.s. alla riktvärden inomhus och på uteplats klaras 
samt riktvärde utomhus vid fasad på plan 1 klaras.  55 - 55 70 30 45 

3 

Avsteg görs från riktvärden för utomhus vid fasad på 
alla plan.  
D.v.s. alla riktvärden inomhus och på 
uteplats/skolgård klaras.  - - 55 70 30 45 

4 

Avsteg görs dessutom från riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå utomhus på uteplats/skolgård.  
D.v.s. alla riktvärden inomhus och maximal ljudnivå 
på uteplats/skolgård klaras - - - 70 30 45 

5 
Avsteg görs dessutom från riktvärden för ekvivalent 
och maximal ljudnivå utomhus på uteplats/skolgård.  
D.v.s. alla riktvärden inomhus klaras.  - - - - 30 45 

6 

Avsteg görs dessutom från riktvärden för ekvivalent 
ljudnivå inomhus.  
D.v.s. riktvärden för maximal ljudnivå inomhus 
klaras. - - - - - 45 

7 
Avsteg görs dessutom från riktvärden för maximal 
ljudnivå inomhus, dock får maximal ljudnivå inomhus 
ej överskrida Lmax 50dBA.  - - - - - 50 

 

Om åtgärder som är ekonomiskt rimliga och tekniskt 
möjliga identifieras innan alla steg 2–7 ovan 
beräknats och beställaren godtagit åtgärdsförslaget 
behöver inte återstående steg utföras.       

 
Bullerskyddsåtgärder enligt ovan har utretts med hjälp av Trafikverkets 
beräkningsverktyg, Väg_Buse, där åtgärdernas ekonomiska nytta beräknas samt Bilaga 
14B där bostadens fasadreduktion bedöms. Som indata till beräkningsverktygen 
används resultat från beräkningar samt utvändiga besiktningar av bostaden. 
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5.1 Övervägda och föreslagna bullerskyddsåtgärder 

Längs den aktuella vägsträckan har två möjliga långa vägnära bullerskärmar utretts. En 
120 m lång skärm placerad på vägens västra sida längst söderut på sträckan samt en 320 
m lång skärm på den norra sidan och norr om vägsträckningen. Även om nyttan för flera 
fastigheter kan tillgodoräknas de utredda skärmarna blir dessa ej samhällsekonomiskt 
lönsamma på grund av att byggkostnaden uppgår till 1,2 respektive 3,7 miljoner kr för 
respektive bullerskärm, således förkastas dessa skärmar.  

För fastigheten Skene 27:1 som är den mest bullerutsatta fastigheten längs sträckan har 
en 75 m lång vägnära bullerskärm utretts. Då terrängen vid fastigheten medger god 
skärmverkan i bullerskärmens förlängning söder och norrut blir effekten av 
bullerskärmen mycket god och den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden. Således 
har denna vägnära skärm bedömts som ekonomiskt rimlig. 

För övriga fastigheter har fastighetsnära åtgärder som bedöms vara samhällsekonomiskt 
lönsamma istället utretts. 

I tabell 7 redovisas åtgärdsförlagen som har utretts, förslag som förkastats har markerats 
i rött. Åtgärder som bedöms vara ekonomiskt rimliga att utföra är markerade i grönt. 
Notera att åtgärdsförslagen i tabell 7 endast beaktar bullerfrågor och bedömningar av 
ekonomisk lönsamhet i det avseendet. Således utgör värderingar i tabellen inte 
slutgiltiga ställningstaganden utan ska endast utgöra underlag för vidare utredningar. 
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Tabell 7: Föreslagna bullerskyddsåtgärder 

Fastighet 
Vägnära åtgärd 

Steg 1 

Vägnära åtgärd 

Steg 2 

Fasadåtgärd/lokal skärm  

Steg 3 

 Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag 

Skene 2:28 

320 m skärm längs väg 
156, 3,5 m hög. 

275 m skärm längs väg 
156, 2,8 m hög. 

Fönsteråtgärd, uteplatsåtgärd 

Skene 36:1 
Justering/tätning fönster 
ljuddämpande ventiler 

Skene 36:2 
Fönsterbyte, ljuddämpande 
ventiler, ev. uteplatsåtgärd 

Skene-Backa 
1:5 

Justering/tätning fönster, ev. 
uteplatsåtgärd och fönsterbyte 

Skene-Backa 
1:6 

Fönsterbyte, ev. förstärkning 
av befintlig skärm. 

Ytterligare utredning krävs 

Skene 10:49 120 m skärm längs väg 
156, 2,9 m hög. 

108 m skärm längs väg 
156, 3 m hög. 

Fönsterbyte 

Skene 10:50 Justering/tätning fönster 

Skene 11:10 EJ möjlig EJ möjlig 

Justering/tätning fönster Ev. 
fönsterbyte. 

Ytterligare utredning krävs 

Skene 27:1 EJ möjlig 
76 m skärm längs väg 
156, 3–4 m hög. 
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Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-A01

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2014, Nuläge

Situation:
Nuläge

Beräkningshöjd:
2m

Nuläge

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-A02

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2014, Nuläge

Situation:
Nuläge

Beräkningshöjd:
2m

Nuläge

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 1

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-A03

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2014, Nuläge

Situation:
Nuläge

Beräkningshöjd:
2m

Nuläge

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 2

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-A04

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2014, Nuläge

Situation:
Nuläge

Beräkningshöjd:
2m

Nuläge

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 3

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-A05

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2014, Nuläge

Situation:
Nuläge

Beräkningshöjd:
2m

Nuläge

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-B01

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Nollalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Nollalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-B02

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Nollalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Nollalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 1

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-B03

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Nollalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Nollalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 2

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-B04

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Nollalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Nollalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 3

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-B05

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Nollalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Nollalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-C01

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Utbyggnadsalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Utbyggnadsalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-C02

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Utbyggnadsalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Utbyggnadsalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 1

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-C03

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Utbyggnadsalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Utbyggnadsalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 2

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-C04

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Utbyggnadsalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Utbyggnadsalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde



Väg 156, Skoghem-Backadal

Bullerspridningskarta

Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärde: Del 3

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Markera Mark Göteborg AB

5815196 - 8210-C05

2018-03-23

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815196

JRA

EEH

ÅDT:
2040, Prognosår

Situation:
Utbyggnadsalternativ

Beräkningshöjd:
2m

Utbyggnadsalternativ

Obs! Bullerkarta visar ej frifältsvärde
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