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Sammanfattning
Området Kokpunkten i Västerås är under utredning för ny detaljplan. I området planeras
bland annat nya bostadshus och en förskola, dessa har utretts med avseende på
trafikbuller och verksamhetsbuller. Bedömningen av möjligheterna till god boendemiljö ur
bullersynpunkt utgår i denna rapport från riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen
om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216 samt Boverkets vägledning 2015:21 för
Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning. Befintlig
skolgård samt planerad förskolegård har jämförts mot Naturvårdsverkets riktlinjer för
skolgård.

Trafikbuller
Utredningen visar att de planerade bostäderna i det södra kvarteret, angränsande mot
bland andra Ångkraftsvägen och Bäckahästgatan, får fasadnivåer som underskrider 60
dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att lägenheterna kan utformas valfritt, utan hänsyn till
buller.
För bostäderna i den norra delen av kvarteret överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå på
stora delar av fasaden mot Björnövägen. Överskridandet innebär att lägenheter med fasad
mot Björnövägen behöver utformas genomgående med hälften av bostadsrummen mot
innergården, där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå underskrids. Ett
annat alternativ är att utforma små lägenheter om högst 35 m2 mot Björnövägen, dessa
kan vara enkelsidiga. Övriga fasader underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå och där kan
lägenheterna utformas valfritt.
Gemensamma uteplatser som klarar riktvärde för uteplats kan anläggas på innergårdarna.
Fasaderna mot innergårdarna klarar generellt riktvärde för uteplats på balkong.
Den planerade förskolan innehåller riktvärde för ny skolgård. Den befintliga skolgården
innehåller riktvärde för befintlig skolgård.

Verksamhetsbuller
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Ett utlopp från en utsugningsfläkt tillhörande restaurangverksamhet i Steam hotell
överskrider gällande riktvärden kvällstid. Övrigt verksamhetsbuller från Kokpunkten/Steam
har ej kunnat bedömas. Bullerbidragen från avloppsreningsverket och värmepumpverket
bedöms inte överskrida riktvärde för verksamhetsbuller vid planerade bostäder.
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1

Inledning och bakgrund
Området öster om Ångkraftverket är under detaljplaneutredning gällande uppförande av
nya bostäder. I Figur 1 visas den planerade bebyggelsen för området.

Figur 1. Illustration över planområdet. Planerade byggnader markerade i gult med gällande antal
våningsplan angivet. Byggnader inom röd markering innehåller bostäder och/eller förskola och
omfattas av riktvärden för trafikbuller vid fasad i planskedet.

2

Underlag
•

Vägtrafik, uppräknad till prognosår 2040, från beställare 2019-03-01

•

Grundkarta från Metria, 2019-01-10

•

Situationsunderlag, 2020-02-21

•

Mail från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Västerås stad, daterade 201909-27 och 2019-10-01
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3

Riktvärden

3.1

Buller från trafik

3.1.1 Utomhus
Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2015:216, framgår av nedanstående tabell.
Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder
eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå, dBA

Maximal ljudnivå, dBA

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde)

601

-

Ljudnivå utomhus vid uteplats i
anslutning till bostad

50

702

Om värdet 60 dBA vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå3 inte överskrids vid fasaden.
3.1.2 Inomhus
Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR [1], som anger att ”byggnader, som
innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem,
undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller
dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att
olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.
Ljudisolering dimensioneras utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att ljudnivåer i Tabell
2 inte överskrids inomhus. Angivna värden avser minimikrav för nya bostäder.

1
2
3

För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA.
Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dBA.
Gäller nattetid (22-06).
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Tabell 2. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ekvivalent ljudnivå, dBA

Maximal ljudnivå, dBA

i utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro

30

454

i utrymme för matlagning eller
personlig hygien

35

-

Vidare finns det riktvärden för lågfrekvent buller Folkhälsomyndighetens allmänna råd
enligt Tabell 3 nedan.
Tabell 3. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13.

3.2

Frekvensband, Hz

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Ljudtrycksnivå, Leq (dB)

56

49

43

42

40

38

36

34

32

Riktvärden för skolgård
Naturvårdsverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram riktvärden för buller
från väg- och spårtrafik i utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem (Tabell 4). För
delar av skolgården som är avsedd för pedagogisk verksamhet, vila och lek är riktvärdet
50 dB(A). För övriga vistelseytor inom skolgården tillåts ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A).
Tabell 4. Riktvärden från Naturvårdsverket för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård

Ekvivalent ljudnivå
för dygn [dB(A)]

Maximal ljudnivå
[dB(A), Fast]

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

50

70

Övriga vistelseytor inom skolgården

55

705

Del av skolgård

För äldre skolgård gäller riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå5 för delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

4

Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och
aldrig med mer än 10 dB.
5 Nivån bör inte överskridas med än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid
då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).
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3.3

Buller från industrier och verksamheter

3.3.1 Utomhus
I Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538,
hänvisas vad gäller externt industribuller för ”ny bostadsbebyggelse” till Boverkets
vägledning 2015:21 för Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning. Bostäder som uppfyller riktvärden enligt Zon A kan planeras utan
speciell anpassning för industri- och verksamhetsbuller. Bostäder som ej uppfyller Zon A
men Zon B måste utformas med ljuddämpad sida.
Tabell 5. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Leq dag

Leq kväll

Leq natt

(06–18)

(18–22)

(22–06)

Lördagar, söndagar
och helgdagar
Leq dag + kväll (06–22)
Zon A6

50 dBA

45 dBA

45 dBA

60 dBA

55 dBA

50 dBA

>60 dBA

>55 dBA

>50 dBA

Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras upp till
angivna nivåer.
Zon B
Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.
Zon C Bostadsbyggnader
bör inte accepteras

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

6

För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller
värdena enligt
Tabell 6.
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Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat
än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida
avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.
Ljuddämpad sida från industri/annan verksamhet definieras enligt nedan:
En byggnad exponeras för buller på olika sätt. Ibland har byggnaden samma
bullerexponering på samtliga sidor, men oftast har den en exponerad sida och en sida
som är mindre bullerexponerad, det vill säga någon form av ljuddämpad sida. I zon B bör
bostadsbyggnader ha en ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid
bostadens fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i
anslutning till byggnaden.

Tabell 6. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus
vid bostadsfasad och uteplats.

Ljuddämpad sida

Leq dag

Leq kväll

Leq natt

(06–18)

(18–22)

(22–06)

45 dBA

45 dBA

40 dBA

I det fall det finns ett tillstånd) som reglerar buller för en industri så gäller att industrin skall
regleras enligt sitt tillstånd. Bedömning av vilken zon-kategori planområdet uppfyller görs
dock oberoende av detta mot ovanstående tabeller.
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3.4

Samlade bedömningsgrunder
Bedömningen av möjligheterna att bygga bostäder i enlighet med gällande förordningar
och vägledningar avseende buller sker i denna rapport utgående från riktvärden nedan.

3.4.1 Buller från trafik
•

Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

•

Möjligheten att uppfylla avstegsfall:
o

Riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
nattetid vid fasad i tillräcklig omfattning för att alla lägenheter som har
ekvivalent ljudnivå över 60 dBA på trafiksidan kan vända hälften av
bostadsrummen mot den dämpade sidan.

o

Riktvärdet om 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för små lägenheter
om max 35 m2.

•

Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.

•

Möjlighet att uppfylla riktvärden på planerad förskolegård:

•

o

Riktvärdet om 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
på områden för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

o

Riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
på övriga områden på förskolegården.

Möjlighet att uppfylla riktvärden på befintlig skolgård:
o

Riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
på hela på skolgården.

3.4.2 Buller från industrier och verksamheter
•

Möjlighet att uppfylla kriterier för Zon A för samtliga bostäder:
o

50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid vid fasad från verksamheter

o

45 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid vid fasad från verksamheter

o

40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid vid fasad från värmepumpar,
kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer

o

55 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad
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4

Förutsättningar

4.1

Vägtrafik
Trafikbuller i planområdet orsakas främst av vägtrafik på Björnövägen. Trafikuppgifter för
omkringliggande vägar har erhållits av trafikplanerare på Västerås stad. Trafik på E18 har
hämtats från Nationell Vägdatabas [3] och räknats upp till aktuellt prognosår 2040 med
Trafikverkets uppräkningsverktyg.
Nedan listas de relevanta trafikparametrar för prognosår 2040 som använts i
beräkningarna.
Tabell 7. Vägtrafik, prognosår 2040

Väg

ÅDT
[antal]

Tung trafik
[%]

Hastighet
[km/h]

Mälarstrandgatan södergående

8200

8,6

60

Mälarstrandgatan norrgående

8300

8,6

60

Björnövägen nordväst om rondellen, södergående

8900

6,5

50

Björnövägen nordväst om rondellen, norrgående

9000

7,9

50

10 700

6,6

50

Öster Mälarstrands Allé, sydöst från infarten,
bägge riktningar

4300

5

30

Öster Mälarstrands Allé infart från rondell

3600

5

30

E18 väster om Mälarstrandsgatan, bägge
riktningar

37 400

12,7-13,5

80

E18 öster om Mälarstrandsgatan, bägge riktningar

47 700

9,8-10,9

80

Björnövägen sydöst om rondellen, bägge
riktningar

För Ångkraftsvägen och Bäckahästgatan saknas trafikunderlag. I samråd med
trafikplanerare på Västerås stad har trafiken antagits vara ÅDT 1000 fordon samt 2 %
tung trafik. Hastigheten sattes till 30 km/h. Även övriga mindre vägar i anslutning till
planområdet har antagits ha denna trafik.
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4.2

Beräkningsprogram och noggrannhet
Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för
buller från väg- och järnvägstrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653 [4] i programvaran
SoundPlan 7.4. Bullerberäkningar är utförda med inverkan av tre reflexer. Den maximala
ljudnivån vid fasad är beräknad som den femte högsta ljudnivån som uppkommer
nattetid, i enlighet med gällande riktvärde. Ljudnivåer vid fasad beräknas som
frifältsvärden, alltså ljudnivån utan inverkan av reflexer från den egna fasaden. Detta kan
göra att resultatet av beräkningar av bullerutbredningen kan se ut att ge högre värden
nära fasaden än vad värdet vid fasad blir.
Beräkningsmodellen har en beräkningsnoggrannhet på  2-3 dB. Noggrannheten i
beräkningarna beror även på indata, såsom trafiksiffror, höjdinformation, placeringen av
hus, vägstandard, dubbdäck, väglag etc.

4.3

Verksamhetsbuller
Verksamhetsbuller till planområdet har ej studerats i detalj inom ramen för denna
utredning. I mail från miljö- och hälsoskyddsinspektör nämns bad- och hotellverksamhet
vid Kokpunkten/Steam, avloppsreningsverket och värmepumpverket som möjliga källor till
verksamhetsbuller, vilka kommenteras nedan. Se Figur 2 för orientering.
Avloppsreningsverk

Kokpunkten/Steam

Värmepumpverk

Kunskapsskolan
Utblås

Befintliga bostäder

Industriområde

Småbåtshamn

Figur 2. Identifierade möjliga källor till verksamhetsbuller och områden som nämns i analysen.
Planområdet i röd markering.

Beställaren har mätt buller från ett utlopp till en utsugningsfläkt från Steams hotell som
mynnar i fasad mot planområdet. Uppmätt nivå var 56 dBA på 45 m avstånd, detta
motsvarar ca 51 dBA vid närmaste planerade bostad på ca 80 m avstånd. Källan är aktiv
dag- och kvällstid fram till kl 22, vilket innebär att bullerbidraget från utblåset
överslagsmässigt överskrider dimensionerande riktvärde, 45 dBA kvällstid, med ca 6 dB
vid närmaste planerade bostad. Installationen ska förses med ljuddämpare enligt uppgift
9(17)
BULLERUTREDNING
2020-03-12
UTREDNINGAR KOKPUNKT EN

från beställaren. Det är okänt om källan innehåller hörbara tonkomponenter, vilket om så
är fallet skärper riktvärdet med 5 dB till 40 dBA, se bedömningsgrund i kapitel 3.3.1.
Kommentar: All indata till överslagsberäkningen ovan kommer från beställarens
beskrivning. Sweco har inte utfört mätningen och beräkningen ovan ska enbart ses som
indikativ för den identifierade bullerkällan i fråga. Det sammantagna bullret från
Kokpunkten/Steam kan ej bedömas.
Bullret från avloppsreningsverket beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen för tillstånd
daterad 2019-12-04 som främst härstammande från transporter på vardagar. Pumpar,
fläktar och annat som kan ge upphov till störande ljud utanför anläggningen ska vara
inbyggda. Avståndet från verkets fastighetsgräns till närmaste bostad på planområdet är
ca 200 m. Det bedöms inte som sannolikt att bullerbidraget från avloppsreningsverket
överskrider gällande riktvärden vid planerade bostäder.
Värmepumpverket bedöms av tillsynsansvarig på Västerås stad inte orsaka problem med
buller till planområdet. Avståndet till närmsta planerade bostad på planområdet är ca 600
m. Verksamheten förutsätts inte ge upphov till ett bullerbidrag överskridande
Naturvårdsverkets riktlinjer vid närmsta befintliga bostäder längs kajen söder om verket
på 250 m avstånd, och därmed inte heller till planområdet. Samma antagande bör kunna
göras för verksamheter söder om avloppsreningsverket, längs Varvsgränd.
Andra möjliga källor till verksamhetsbuller är småbåtshamnen söder om planområdet och
installationer på tak/fasad till befintliga byggnader som t ex Kunskapsskolan. Underlag
saknas för bedömning av detta

5

Resultat
I följande avsnitt presenteras resultatet från bullerutredningen. För att beskriva resultatet
har området i denna rapport delats in i kvarter 1 och kvarter 2, se Figur 3. I bilagorna
visas illustration av fasadnivåer samt utbredningskartor.
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Figur 3. Planområdet har delats in kvarter 1 och kvarter
0 2 för att beskriva resultatet.
1
\
5.1 Ljudnivå vid utomhus vid 1
fasad
D
5.1.1 Kvarter 1
0
A
Fasadnivåer för kvarter 1 visas0i bilaga 1 till 2. Vid de fasader som underskrider 60 dBA
ekvivalent ljudnivå kan lägenheter utformas valfritt.
Detta gäller överallt utom fasad längs
\ överskrider 60TdBA ekvivalent ljudnivå.
Björnövägen, som till större delen
A göras för lägenheter med fasad
Detta innebär att anpassningarD
i utformning behöver
längs Björnövägen. Vid de våningsplan där 60 dBA
\ överskrids behöver lägenheterna
A hälften av bostadsrummen
utformas genomgående med minst
vända mot en
A
bullerdämpad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
underskrids samt 70 dBA maximal
T
ljudnivå underskrids. Detta kan uppfyllas vid motsatt fasad, det vill säga fasad mot
D
innergården. Speciell vikt bör läggas
längs Björnövägen klarar
A på att hörnlägenheter
kraven då kriterier för bullerdämpad sida generellt
endast uppfylls längs fasad mot
M
\
innergård.
\
A
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D
7
11(17)
M
A
\
n
0
b
7
u
A
d
n
o
BULLERUTREDNING
2020-03-12

UTREDNINGAR KOKPUNKT EN

Ett annat alternativ är att utforma små lägenheter om högst 35 m2 på de delar av fasaden
som överskrider 60 dBA mot Björnövägen. Dessa lägenheter kan vara enkelsidiga mot
Björnövägen, så länge de inte är större än 35 m2.
5.1.2 Kvarter 2
Fasadnivåer för kvarter 2 visas i bilaga 1 till 2. Lägenheter kan utformas valfritt på
samtliga byggnader i kvarter 2 då riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls vid
samtliga fasader. Byggnaderna närmast kokpunkten planeras för andra
användningsområden än bostäder och saknar därför riktvärde vid fasad. Riktvärde vid
fasad för bostäder innehålls dock även för dessa byggnader.

5.2

Ljudnivå på uteplats
På innergårdarna underskrids 50 dBA ekvivalent ljudnivå och även 70 dBA maximal
ljudnivå, se Figur 4. Närmast öppningarna bör inte uteplatser placeras då riktvärdet inte
innehålls där.
De fasader där balkonger som klarar riktvärde för uteplats kan anläggas visas i Figur 5.
Beräknade nivåer visas i bilaga 1–2. Så länge bostäderna har tillgång till en gemensam
uteplats på innergårdarna som uppfyller kriterierna ovan kan balkonger anläggas på
valfria fasader.
Notera att bilaga 3 och 4 redovisar utbredning av ljudnivåer på en annan höjd över
marken samt nivåer från tunga fordonspassager som inträffar mer sällan, och ska därför
inte jämföras mot riktvärde för uteplatser.

Figur 4. Ekvivalent ljudnivå till vänster och maximal ljudnivå till höger, för kvarter 2. Redovisad
maximal ljudnivå avser den nivå som överskrids fem gånger per timme kl 06-22.
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Figur 5. På grönmarkerade fasader kan balkonger anläggas som klarar riktvärde för uteplats.

5.3

Ljudnivå på skolgård
Skolgård beräknas på 1,5 m höjd jämfört med uteplats som beräknas på 2 m höjd. Nedan
visas resultat för den befintliga skolgården och den planerade förskolegården.

5.3.1 Ny förskolegård
Ljudnivå från vägtrafiken på förskolegården har beräknats på 1,5 m höjd ovan förskolan,
som i sin tur är upphöjd till +6,2 m. Förskolegården skärmas av en 1,5 m hög lokal
skärm/tätt räcke längs förskolegårdens gräns. Ekvivalent ljudnivå underskrider 50 dBA på
hela den planerade gårdsytan, se Figur 7. Även riktvärdet för maximal ljudnivå innehålls
eftersom 70 dBA underskrids, förutom allra närmast skärmen, se Figur 8. Den planerade
förskolegården innehåller riktvärde för skolgård. Observera att byggnaden som delar
förskolegårdarna i utformningsförslaget har en portik mot gatan. Beräkningsmodellen har
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inte stöd för beräkning av ljudutbredning genom portiker och buller på gårdarna har
beräknats utan portik. I bilaga 1 och 2 syns därför ingen portik. Förutsatt att motsvarande
skärm/tätt räcke som längs förkolegårdarna uppförs längs kanten även i portiken bedöms
portiken ha en försumbar inverkan på förskolegårdarnas bullernivåer.

Figur 6. Portik mellan förskolegårdarna enligt planförslaget.

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå på planerad förskolegård, 1,5 m över den upphöjda innergården.
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Figur 8. Maximal ljudnivå på planerad förskolegård, 1,5 m över den upphöjda innergården.

5.3.2 Befintlig skolgård
På den befintliga skolgården tillhörande Kunskapsskolan innehålls riktvärdena för
befintlig skolgård på i stort sett hela området. En mindre del närmast Ångkraftsvägen får
ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå. Den nya delen av skolgården närmast
kokpunkten innehåller riktvärde för ny skolgård.
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Figur 9. Ekvivalent ljudnivå på befintlig skolgård, 1,5 m över mark. Redovisad maximal ljudnivå
avser den nivå som överskrids fem gånger per timme kl 06-22.

Figur 10. Maximal ljudnivå på befintlig skolgård, 1,5 m över mark.
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Bilaga 1.1
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:22
Filnamn:1_1_Leq_200306_F

Ekvivalent ljudnivå vid fasad
Portiker är ej modellerade i
beräkningsmodellen och syns
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Bilaga 1.2
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:22
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Bilaga 1.3
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:22
Filnamn:1_3_Leq_200306_F3

Ekvivalent ljudnivå vid fasad
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Bilaga 2.1
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:22
Filnamn:2_1_max_200306_Fmax
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Bilaga 2.2
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:22
Filnamn:2_2_max_200306_Fmax2

Maximal ljudnivå vid fasad
Portiker är ej modellerade i
beräkningsmodellen och syns
därför inte i bilagorna
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Bilaga 3
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:24
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Bilaga 4
Bullerutredning prognosår 2040

Kokpunkten Fastighets AB
Kokpunkten
Beräkning nr:24
Filnamn:4_max_190923_Kmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark
Ljudnivå på uteplats redovisas
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