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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
I samband med planarbetet har Ramboll fått i uppdrag att ta fram en utredning i
syfte att beskriva bullersituationen för planerad förskola. På fastigheterna ligger
idag en kommunal förskola, vilken är i dåligt skick och behöver ersättas av nya
lokaler. Den gällande detaljplanen anger bostadsändamål vilket innebär att ett
nytt bygglov behöver sökas för förskoleverksamhet.

Fastigheterna ligger i ett område med befintlig villabebyggelse där den
huvudsakliga bullerpåverkan kommer från Jungfrusundsvägen som gränsar till
planområdet. Norr om planområdet, på ca 175 m avstånd, ligger Ekerövägen.
Planområdet och omfattningen av bullerutredningen visas i figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktsbild över utredningsområdet.
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1.2 Utredningsområdet och bebyggelseförslag
Inom planområdet planeras det för en ny förskola som ska ersätta de gamla
lokalerna. Den nya förskolan är på två våningar med en total byggnadshöjd om 8
meter. Bedömningen är att skolgården kommer att anordnas inom den
blåskrafferade ytan som visas i figur 2 nedan.

Figur 2. Illustration över planerad skolbyggnad med tillhörande blåskrafferad
skolgård.
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2. Förutsättningar

2.1 Beräkningsmetod
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafik i programmet SoundPLAN version 8.0. I
beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar
markytor, byggnader och vägar. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från
vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4653 från
Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bla på avståndet från vägen och är mindre
än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd. Antaget gridavstånd
är 5 meter i beräkningsmodellen

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste
fordonspassagen. Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar
ljudnivån det artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok
Bullerskydd i bostäder och lokaler).

2.2 Trafikflöden och hastigheter
Trafikuppgifter för Jungfrusundsvägen är erhållna av Ekerö kommun och avser
trafik i dagsläget och för prognosåret 2035. Trafikuppgifter för Ekerövägen är
hämtade från Trafikverkets flödeskartor för idag rådande trafik, se tabell 1 & figur
3 nedan. Trafikflödena på Ekerövägen är uppräknade till prognosår 2035 enligt
Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-20601. Uppräkningstalet för
personbilar är 1.92% och för lastbil 3.04%.

Tabell 1. Trafikuppgifter för nuläge och prognosår 2035.
Vägnamn Trafik 2020 Uppräknat

2035
(ÅDT)

Tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Jungfrusundsvägen 6 100 8 850 8.7% 40
Ekerövägen 6 950 8 325 11.5% 50

1 PM TRV 2017/58771: Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060 (2018-04-01)
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Figur 3. Vägar som har ingått i utredningen
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2.3 Allmänt om buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks.
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över
allvarligare störningar i samhället.

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i
decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har
viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta
störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med en
ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent
respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av
medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta
fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån
under exempelvis en fordonspassage.

Figur 4. Exempel på ljudtrycksnivåer

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens
öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses.
Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer,
se Figur 4 ovan.

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med
3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A)
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.
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3. Riktvärden

3.1 Ljudnivåer vid skolgård
Naturvårdsverket anger i vägledningen ”Riktvärden för buller på skolgård från
väg- och spårtrafik”, riktvärden för trafikbuller på skolgårdar. Vägledningen är
framtagen med anledning av Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning
enligt miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § (2011:13). Vägledningen är framtagen i
samråd med Folkhälsomyndigheten.

Med skolgård avses 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. På ytor som används för lek, vila eller
pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den tänkta
verksamheten.

På skolgården vid en ny skola som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik
bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas
på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. För övriga
vistelseytor är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå istället 55 dB(A). Riktvärdena
redovisas i tabell 2 nedan. Dessa nivåer motsvarar de nivåer, enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som bör underskridas på en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors
hälsa.

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård
(frifältsvärde).
Del av skolgård Dygnsekvivalent ljudnivå

(dBA)
Maximal ljudnivå (dBA,

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

50 701

Övriga vistelseytor inom
skolgården

55 702

1 Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga
olägenhet för människors hälsa. Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer
än 10 dB och max 5 ggr/timme.
2 Nivån 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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4. Resultat

Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1–6 och i text nedan. I bilagorna redovisas
frifältsvärden vid fasad på respektive våningsplan och ljudutbredning för
dygnsekvivalent respektive maximal ljudnivå på 1.5 meters höjd ovan mark.

4.1 Beräkningsresultat

4.1.1 Utredningsalternativ 2020

Ekvivalent ljudnivå
Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas innehållas för den del av
skolgården som skärmas av den nya förskolebyggnaden i planområdets södra del.
I planområdets norra del överskrids riktvärdet 50 dBA med ljudnivåer upp till cirka
15 dB över riktvärdet.

Maximal ljudnivå
Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå beräknas innehållas för den del av skolgården
som skärmas av den nya förskolebyggnaden i planområdets södra del. I
planområdets norra del beräknas riktvärdet 70 dBA att överskridas med upp till
cirka 15 dB över riktvärdet.

4.2 Utredningsalternativ 2035

Ekvivalent ljudnivå
Riktvärdet 50 dBA innehålls för skolgården som skärmas av den nya
förskolebyggnaden i planområdets södra del. I planområdets norra del överskrids
riktvärdet 50 dBA i hela området och med nivåer cirka 4-15 dB över riktvärdet.

Maximal ljudnivå
Riktvärdet 70 dBA innehålls för skolgården som skärmas av den nya
förskolebyggnaden i planområdets södra del. I planområdets norra del överskrids
riktvärdet 70 dBA i hela området och med nivåer cirka 4-15 dB över riktvärdet.

4.3 Möjliga åtgärder
Då riktvärden för skolgård ej beräknas klaras för hela skolgårdsytan har
bullerskyddsåtgärd med en vägnära bullerskärm studerats. Den studerade
skärmen är placerad norr om ny skolbyggnad, i plangränsen, och går utmed
Jungfrusundsvägen och vinklas mot väster i plangränsen. Skärmen är ca 70 meter
lång och två olika höjder, 2 och 2.5 meter, har studerats. Se figur 5 nedan.
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Figur 5. Placering av studerad bullerskärm

4.3.1 Utredningsalternativ 2035 med 2 meter hög bullerskärm

Ekvivalent ljudnivå
Med en 2 meter hög skärm vid områdets norra del sjunker den beräknade
ekvivalenta ljudnivån cirka 6–10 dB till nivåer mellan 45 och 55 dBA inom
skolgården. Närmast bullerskärmen beräknas de högsta nivåerna, mellan 50 och
55 dBA.

Maximal ljudnivå
Med en 2 meter hög skärm vid områdets norra del sjunker den beräknade
maximala ljudnivån cirka 6–15 dB till nivåer mellan 60 och 70 dBA. Detta innebär
att med en 2 meter hög bullerskärm beräknas riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå
att innehållas för hela skolgården.
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4.4 Utredningsalternativ 2035 med 2.5 meter hög bullerskärm

Ekvivalent ljudnivå
Med en 2.5 meter hög skärm vid områdets norra del beräknas riktvärdet 50 dBA
ekvivalent ljudnivå att klaras för hela skolgården.

Maximal ljudnivå
Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå beräknas innehållas redan med en 2 meter
hög skärm. Med en 2.5 meter hög skärm minskar ljudnivåerna ytterligare något
för ytan närmast skärmen.

5. Slutsats

Riktvärdena för trafikbuller på skolgård, 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå, beräknas överskrids på norra delen av skolgården, både för 2020 och
prognosår 2035. Den del av skolgården som skärmas av förskolebyggnaden
beräknas klara riktvärdena för både 2020 och 2035.

Med en cirka 70 m lång och 2 m hög skärm utmed den östra och norra delen av
skolgårdsytan beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå innehållas på cirka
hälften av skolgården. Närmast Jungfrusundsvägen beräknas ekvivalenta
ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA. Maximala ljudnivåer beräknas klara riktvärdet
70 dBA på hela skolgårdsytan.

För att klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå på hela skolgårdsytan behöver
bullerskärmen vara 2.5 meter hög.
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