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 Direkt: +46(0)72 351 02 01 

TRAFIKBULLERUTREDNING SKOLGÅRD JÖRLANDA, 
STENUNGSUNDS KOMMUN 

SAMMANFATTNING 
Akustikverkstan har utfört en trafikbullerberäkning för planerad skolgård på Jörlandaskolan i 
Stenungsunds kommun, efter utbyggnad av skolan. 
 
Utredningen visar att ekvivalent såväl som maximal ljudnivå inom området som avses 
användas som skolgård uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer, utan behov av vidare åtgärd.  

1. UPPDRAGSGIVARE 
Stenungsunds kommun  
Kontaktperson: Fabiana Tomé, 0303-73 25 66, fabiana.tome@stenungsund.se 

2. BAKGRUND 
Stenungsunds kommun planerar att bygga ut Jörlandaskolan i Stenungsunds kommun. Som 
underlag i bygglovsansökan behöver nivåer för trafikbuller på den planerade skolgården re-
dovisas.  

3. UPPDRAGSBESKRIVNING 
Att utföra en trafikbullerberäkning för den planerade skolgården på Jörlandaskolan i 
Stenungsunds kommun. 

4. RIKTVÄRDEN 
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” (September 
2017) innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus från väg- och spårtrafik på 
skolgårdar. Riktvärden för ny skolgård redovisas i Tabell 1. 
 

Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård. 
Del av skolgård LAeq 

dB 

LAFmax 

dB 

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

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 
nyttjas (exempelvis 07–18). 



 2(3) 20-401-R1 
 

5. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkning av förväntade trafikbullernivåer har utförts i enlighet med gällande beräkningsmo-
dell, enligt metoden beskriven i Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsver-
kets rapport 4653) för vägtrafikbuller. För beräkningarna har beräkningsprogram SoundPLAN 
8.2 använts, där en digital 3D modell byggts upp över området.  

6. UNDERLAG 
Underlag i form av trafikdata (ÅDT) har erhållits från planarkitekt Fabiana Tomé på Sten-
gungsunds kommun, se Tabell 2. Prognos för år 2040 för tillkommande trafik är gjord med 
pågående och kända kommande närliggande exploateringar i åtanke. Skyltad hastighet har 
använts i beräkningen. Tågtrafikdata för nuläget, samt för prognos 2040, har hämtats från tra-
fikverkets hemsida – trafikuppgifter_jarnvag_t20_och_bullerprognos_2040, se Tabell 3 och 
4. 
 

Tabell 2: Vägtrafikdata som använts i datormodellen. 

  Antal fordon ÅDT 
Nuläge 2019 / 
Prognos 2040 

Andel tung trafik Skyltad hastighet 

Bagarevägen  3114 / 4491 6 % 301/50 km/h 
1Gäller på delsträcka i anslutning till skolan för den tid verksamheten är igång, kl 7-17. 
 
 

Tabell 3: Tågtrafikdata som använts i datormodellen, för nuläge. 

Tågtyp Antal, 
ÅDT 

Hastighet, 
km/h Medellängd, m Maxlängd, 

m 
Antal/natt 
(kl 22-06) 

Gods 1,1 110 - 115 400 400 0 

GodsDi 1,4 110 - 115 499 630 0,7 

X10-11 15,8 120 - 125 83 150 3,1 

X50-54 19,2 120 - 125 89 162 3,3 

X60 10 120 - 125 96 150 0,6 
 

 
Tabell 4: Tågtrafikdata som använts i datormodellen, för prognos 2040. 

Tågtyp Antal, 
ÅDT 

Hastighet, 
km/h Medellängd, m Maxlängd, 

m 
Antal/natt 
(kl 22-06) 

Gods 2 110 - 115 572 630 - 

X50 17,5 120 - 125 80 135 - 
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Regina.RX 43,8 120 - 125 87 100 - 
 
Digitalt kartmaterial till datormodellen i SoundPLAN kommer från Metria AB. Ljudnivån på 
skolgården är beräknad 1,5 m ovan mark.  

7. RESULTAT 
Resultatet från bullerberäkningarna redovisas i bilaga 20-401-R1-B1 till -B4. Bilaga B1 och 
B2 visar beräkningsresultat innan ombyggnad, med nulägets väg- och tågtrafik. Bilaga B3 
och B4 visar beräkningsresultat efter ombyggnad, med trafik enligt erhållen vägtrafikprognos 
samt tågtrafikprognos för år 2040.  
 
Ekvivalent ljudtrycksnivå, LAeq 

• Bilaga B3 visar att ljudnivån för hela den planerade skolgården, den yta som 
betecknas som skolgård, ligger under 50 dB och därmed uppfyller riktvärden 
för ”delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet”.  

• Den del av planområdet som ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider 
riktvärdena för buller på ny skolgård.  

 
Maximal ljudtrycksnivå, LAFmax 

• Bilaga B4 visar att riktvärden för maximalnivåer från trafik uppfylls på hela den 
planerade skolgården.  

• Den del av planområdet som ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider 
riktvärdena för buller på ny skolgård.  

8. KOMMENTARER 
De delar av planområdet som avses användas som skolgård uppfyller Naturvårdsverkets 
riktlinjer utan vidare åtgärd. Den del av planområdet som ligger mellan skolan och 
Bagarevägen överskrider riktvärdena för buller på ny skolgård och bör därför ej nyttjas som 
sådan.  
 
 
 
 
 
 
 
Simon Johansson 
Civilingenjör i Teknisk Akustik 
 
Granskad av Örn Blumenstein, 2021-02-22 
 


