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Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 
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 40 ... 45 dB(A)
 45 ... 50 dB(A)
 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area

Utskrift: 21.08.13, 14:09
\\sefsvst0001\PROJEKT\3370\3370792\000\Buller\Industribuller\Beräkningar i Cadna\Balsta_Logistik framtidsmodell_med byggnader_begränsad_20130821.cna
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\\sefsvst0001\PROJEKT\3370\3370792\000\Buller\Industribuller\Beräkningar i Cadna\Balsta_Logistik framtidsmodell_med byggnader_begränsad_5,6metergrid_20130822.cna
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 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area
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Ekvivalent ljudnivå kvällstid kl. 18-22
5,6 meter över mark 

Beräknad av:
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Datum:
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  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area

Utskrift: 26.08.13, 12:08
\\sefsvst0001\PROJEKT\3370\3370792\000\Buller\Industribuller\Beräkningar i Cadna\Balsta_Logistik framtidsmodell_med byggnader_begränsad_5,6metergrid_20130822.cna



Sweco
Environment AB 

Projektinfo:

Bålsta Logistik

Kund:
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Beräkningsfall
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Ekvivalent ljudnivå Nattetid kl.22-07
2 meter över mark 

Beräknad av:

EDOL

Datum:

26.08.13

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

  ... 40 dB(A)
 40 ... 45 dB(A)
 45 ... 50 dB(A)
 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area
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5,6 meter över mark 
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EDOL

Datum:
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Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

  ... 40 dB(A)
 40 ... 45 dB(A)
 45 ... 50 dB(A)
 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area
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Beräknad av:

EDOL

Datum:

26.08.13

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

  ... 40 dB(A)
 40 ... 45 dB(A)
 45 ... 50 dB(A)
 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area
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Bålsta Logistik

Kund:

Kilenkrysset AB

Beräkningsfall

Bilaga 4A
Maximala ljudnivåer nattetid kl. 22-07
5,6 meter över mark

Beräknad av:

EDOL

Datum:

26.08.13

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall 

  ... 40 dB(A)
 40 ... 45 dB(A)
 45 ... 50 dB(A)
 50 ... 55 dB(A)
 55 ... 60 dB(A)
 60 ... 95 dB(A)
 95 ...  dB(A)

  Point Source
  Line Source
  Railway
  Building
  Calculation Area
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