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Akustikverkstan Konsult AB, Mölndalsvägen 30A, 412 63 Göteborg, tel 0510 - 911 44 henrik.olausson@akustikverkstan.se 
 Direkt: 031 – 381 65 01 

TRAFIKBULLER, STRÅVALLA FÖRSKOLA  

 
SAMMANFATTNING 

Trafikbullerberäkningar har utförts till en utbyggnad av Stråvalla förskola i Varbergs 

kommun där beräkningarna jämförts mot Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård. 

 

Resultaten visar att det är trafiken från väg 845 som är dimensionerande för 

trafikbullernivåerna på skolgården samt att det är den ekvivalenta ljudnivån i området som 

begränsar utformningen av skolgården.  

 

För att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för ljudnivåer vid skolgård skall skolgården 

planeras så att merparten av de fasta lekytorna, ytor för stillasittande lek, samlingsplatser och 

platser för vila ryms inom det grönmarkerade området i figuren nedan. Övriga delar av 

skolgården kan sträcka sig inom det gulmarkerade området, det bör inte vara något hinder att 

lekytor ryms inom det gulmarkerade området så länge de inte är utformade för stillasittande 

lek. 

 

Området öster om det gula området överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för en 

nyetablerad skolgård. 
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1. UPPDRAGSGIVARE 

Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg 

Kontaktperson: Lena Johansson, 0340 – 881 16, lina.johansson8@varberg.se 

 

2. UPPDRAG 

Att räkna trafikbuller till planerad utbyggnad av Stråvalla förskola där resultaten jämförs mot 

Naturvårdsverkets riktvärden. 

 

3. RIKTVÄRDEN 

Beräknade trafikbullernivåer för utbyggnaden har jämförts mot Naturvårdsverkets riktvärden 

för ny skolgård, se tabell 1. Dessa riktvärden är enligt Naturvårdsverkets rapport NV-01534-17 

Vägledning för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (september 2017).  

 

Del av skolgård 
Dygnsekvivalent ljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximal ljudnivå 

LFmax (dBA) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och  

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 

skolgården 
55 701 

1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården utnyttjas. 

 
Tabell 1: Riktvärden för högsta dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer på skolgård enligt 

Naturvårdsverkets vägledning. 
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4. BERÄKNINGAR  

Beräkningar av buller har utförts med programvaran SoundPLAN v8.2 Update: 2021-02-09. I 

SoundPLAN har en tredimensionell modell av området byggts upp utifrån underlag och 

information från metria.se och uppdragsgivaren. Väg 845 har modellerats bredare än vad den 

är idag baserat på Trafikverkets rapport Åtgärdsstudie – Väg 845 Stråvalla/Löftaskog, 

Varbergs kommun (daterad: 2019-12-16). 

 

En principskiss för förskolans utbyggnad redovisas i figur 1 där planerad utbyggnad av: 

• Byggnad är markerad med blå färg 

• Skolgård är markerad med rosa färg 

• Parkering är markerad med grön färg 

 

 

Figur 1: Principskiss av utbyggnaden av Stråvalla förskola, blå: byggnad, rosa: skolgård, grön: parkering. 

 

Trafikbullerberäkning har utförts enligt gällande beräkningsmodell, Vägtrafikbuller - Nordisk 

beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653), RTN:1996 för väg och NMT: 1996 för 

järnvägsspår.  

• Vid beräkning har bidrag från upp till tre reflektioner, tagits med i beräkningar. 

• Ljudnivåer vid fasad och på skolgård har beräknats 1,5 m ovan marknivå. 
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Vägtrafik 

Vägtrafik för prognosår 2040 som ligger till grund för beräkningarna redovisas i tabell 2.  

• Trafikmängder på vägarna 845, 853 och E6 är tagna från Trafikverkets webtjänst 

Trafikflödeskartan där trafikmängderna korrigerats till år 2040 enligt Trafikverkets 

anvisningar i EVA (daterad: 2020-06-15).  

• Trafikmängderna på vägarna Åskärrsvägen och Stråvalla strandväg har uppskattats av 

Akustikverkstan genom att räkna antalet bostäder vägarna förser och antagit att varje 

bostad genererar sex fordonsrörelser plus att framtida bebyggelse kan öka 

trafikmängderna ytterligare. De antagna trafikmängderna på dessa vägar bedöms vara 

något överdrivna. 

• Hastigheterna på vägarna har ansatts enligt Trafikverkets webtjänst NVDB på webb. 

 

Väg 
ÅDT 

(passager per dygn) 

Andel tung trafik 

(%) 

Hastighet  

(km/h) 

845 3396 10,5 60 

853 244 9,2 70 

E6 31059 22,1 110 

Åskärrsvägen1 250 0 30 

Stråvalla strandväg1 1000 0 30 
1 Av Akustikverkstan uppskattad trafikmängd. 

Tabell 2: Vägtrafik för prognosår 2040 som använts i beräkningarna. 

 

Tågtrafik 
Tågtrafikdata för prognosår 2040 som ligger till grund för beräkningarna redovisas i Tabell 3.  

• Data är hämtad från Trafikverkets prognos Trafikuppgifter järnväg T21 och 

bullerprognos 2040 (daterad 2021-04-15) och Trafikverkets webtjänst NJDB på web. 

 

Tågtyp Hastighet  

(km/h) 

ÅDT 2040 

(passager per dygn) 

Medellängd  

(m) 

Godståg 100 22,2 5781 

Regina.RX 200 49,1 160 

X31K 180 59,6 160 

X55 200 24,5 110 

1 Maximal tåglängd 630 m 

Tabell 3: Tågtrafik för prognosår 2040 som använts i beräkningarna. 
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5. RESULTAT 

Beräknade ljudnivåer redovisas i Bilaga 1 – 2 enligt nedan. Resultaten visar att det är trafiken 

från väg 845 som är dimensionerande för trafikbullernivåerna på skolgården. 

• Bilaga 1: Ekvivalent ljudnivå 

• Bilaga 2: Maximal ljudnivå 

 

Ekvivalent ljudnivå 

Av resultaten framgår att riktvärdena för ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet (Leq = 50 dBA) samt övriga vistelseytor (Leq = 55 dBA) uppfylls på den större 

delen av den planerade skolgården utan några bullerreducerande åtgärder. Se förtydligande i 

figur 2 där: 

• Grönmarkerat område uppfyller riktvärdet Leq = 50 dBA. 

• Gulmarkerat område uppfyller riktvärdet Leq = 55 dBA. 

• Övrig yta på den planerade skolgården överksrider gällande riktvärden. 

 

 

Figur 2: Gröna och gula områden som uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå. 
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Maximal ljudnvå 

Av resultaten framgår att riktvärdet (LFmax = 70 dBA) uppfylls på den större delen av den 

planerade skolgården utan några bullerreducerande åtgärder. Se förtydligande i figur 3 där  

• Grönmarkerat område uppfyller riktvärde. 

• Övrig yta på den planerade skolgården överksrider gällande riktvärde. 

 

 

Figur 3: Gröna områden som uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för maximal ljudnivå. 
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6. KOMMENTARER 

Resultaten visar att det är den ekvivalenta ljudnivån i området som är dimensionerande och 

begränsar utformningen av skolgården.  

 

För att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid skolgård skall 

skolgården planeras så att merparten av de fasta lekytorna, ytor för stillasittande lek, 

samlingsplatser och platser för vila ryms inom det grönmarkerade området i figur 2. Övriga 

delar av skolgården kan sträcka sig inom det gulmarkerade området i figur 2, det bör inte vara 

något hinder att lekytor ryms inom det gulmarkerade området så länge de inte är utformade 

för stillasittande lek. Om skolgården utformas efter dessa anvisningar uppfylls även 

Naturvårdsverkets riktvärde för högsta maximala ljudnivå vid skolgård. 

 

Området öster om det gula området överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för en 

nyetablerad skolgård. 

 

 

 

 

 

 

Henrik Olausson 

Civilingenjör i Teknisk Akustik 

 

Granskad av Örn Blumenstein 



Kund: Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret
Projekt: 21-131 Trafikbuller, Stråvalla FSK

Bilaga 1
Ekvivalent ljudnivå 2040

Ljudnivå beräknad från Väg- och Järnvägstrafik till förskola och förskolegård.

Alla ljudnivåer redovisas som frifältsvärde.

Ekvivalent ljudnivå
Leq dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Teckenförklaring

Befintliga byggnader

Ny byggnad

Ny skolgård

Skala 1:500
0 4 8 16 24 32

m

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

Henrik Olausson
2021-04-29
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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Kund: Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret
Projekt: 21-131 Trafikbuller, Stråvalla FSK

Bilaga 2
Maximal ljudnivå 2040

Ljudnivå beräknad från Väg- och Järnvägstrafik till förskola och förskolegård.

Alla ljudnivåer redovisas som frifältsvärde.

Maximal ljudnivå
LFmax dBA

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

100 <  

Teckenförklaring

Befintliga byggnader

Ny byggnad

Ny skolgård

Skala 1:500
0 4 8 16 24 32

m

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

Henrik Olausson
2021-04-29
Beräkningsprogram: SoundPLAN 8.2, Uppdatering 2021-02-09
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