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BULLERUTREDNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HALLERNA ETAPP II 

SAMMANFATTNING 
Akustikverkstan AB har utfört beräkningar av förväntade ljudnivåer från fordonstrafik på 
närliggande vägar vid nya högstadieskolan. Placering av skola/skolgård baseras på en skiss 
(situationsplan) daterad 2019-05-27 som upprättats av Norconsult AB, vilken erhållits från 
Stenungsunds kommun. Resultaten har jämförts mot riktvärdena i Naturvårdsverkets skrift 
NV-01534-17. 

Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera följande: 
 
Resultaten från beräkningarna visar att i stort sett alla ytor vid skolan som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet uppfyller riktvärdet för ekvivalentnivå på 50 dB(A) samt 
riktvärdet för maximalnivå 70 dB(A). De delar av området som överskrider riktvärdet ska inte 
avses för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
 
1. UPPDRAGSGIVARE 
Stenungsunds kommun, Box 530, 44215 Kungälv. 
Kontaktperson: Malin Svensson, tel. 0303-73 25 66, malin.svensson1@stenungsund.se. 

 

2. UPPDRAG 
Stenungsunds kommun planerar att ändra den gällande detaljplanen vid Hallernaskolan för att 
uppföra en ny skolbyggnad och ändra på befintlig skolgård. Akustikverkstan AB har fått i 
uppdrag av Stenungsunds kommun att utföra en bullerutredning för den nya 
detaljplaneändringen. 
Akustikverkstan har därför utfört beräkningar av förväntade ljudnivåer från fordonstrafik från 
närliggande vägar på den tilltänkta skolans verksamhetsområde vilket innefattar hela 
skolgården. Placering av skola/skolgård baseras på en skiss (situationsplan) daterad 2019-05- 
27 som upprättats av Norconsult AB, vilken erhållits från Stenungsunds kommun. 

 
 
3. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR TRAFIKBULLER VID SKOLOR 
Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17 innehåller riktvärden för buller på ny skolgård från 
väg- och spårtrafik daterad till september 2017. Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, 
förskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till 
tillsynsmyndigheten efter det att denna vägledning publicerats, september 2017. Dessa 
riktvärden redovisas i tabell 1. Nivåerna är frifältsvärden, vilket betyder att vid beräkning 
eller mätning av ljudnivå på skolgård ska reflexer från närmast liggande vägg inte tas med, 
exempelvis från skolbyggnaden. Nivåerna i tabell 1 motsvarar de nivåer som enligt 3 § i 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats 
vid nya bostadsbyggnader. 



2 (4) 19-226-R1  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA)1 

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

 
50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 702 
1) Med tidsvägning FAST. 
2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik. 

 
Nivåerna i tabell 1 för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet bör underskridas för att förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår. 

 
 
4. TRAFIKSITUATION VID NYA HÖGSTADIESKOLAN OCH DESS 
NÄRLIGGANDE OMGIVNING 
I de närliggande omgivningarna till nya högstadieskolan och den föreslagna nya 
skolbyggnaden, ligger vägarna Hallernaleden, Pressarevägen , Modistvägen (med tvärgata) 
och Kobergsvägen. Skolan och dess närmaste omgivning redovisas tillsammans med dess 
ungefärliga position i figur 1. 

Figur 1: Placering av befintlig skola och område för ny skolbyggnad (markerad med rött) enligt planförslag i dess 
närliggande omgivning. Karta hämtad från eniro.se. 

Modistvägen och 
Modistvägens 
tvärgata. Söder 
om skolan. 

Pressarevägen. 
Väster om 
skolan. 

Hallernaleden 
Norr om skolan. 

Kobergsvägen. 
Norr om skolan. 
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Trafikflöde på närliggande vägar har erhållits från tidigare mätningar och utredningar, se 
tabell 2. Enligt förordning (2015:216) ska hänsyn tas till framtida trafik när beräkning av 
trafikbuller utförs. För Hallernaleden har framtidsprognosen för ÅDT till planförslag, tagits 
från scenariot att bostäderna i området byggs ut enligt översiktsplanen [2]. Trafikering till 
gällande plan baseras på trafikering i nuläget. 

 
Uppmätta trafikflöden samt prognosticerade trafikflöden för respektive väg redovisas i tabell 
2. 

 
 

 
Väg ÅDT mätår 

(f/d) 

Andel tung 
trafik mätår 

 
ÅDT (f/d) Andel tung 

trafik (%) 
Hastighet 

(km/h) 

  (%)  
 

Hallernaleden 2500 [1] 2,5 [1] 4400 [2] 5 [3] 50 

Pressarevägen 1000 5 [3] 1100 5 [3] 50/30 

Modistvägen 550 5 [3] 600 5 [3] 30 

Modistvägen-tvärgata 100 5 [3] 100 5 [3] 30 

Kobergsvägen 100 5 [3] 100 5 [3] 50 
[1] Trafikering enligt Trafikias ”Trafikrapport Hallernaleden, Stenungs, Plats 4. 2018-11-27 (7 dagar)” där uppräkning gjorts från 1820 till 
2500 för hela Hallernaleden att undvika underksattning av trafikeringen. 
[2] Trafikering enligt: Figur 8: Förväntad trafikfördelning i dagens trafiknät om bostadsområdena i området byggs ut fullt enligt 
översiktsplanen, sid 15, Trafikutredning Hallerna, Stenungsund Norconsult AB, 2012-05-25. 
[3] För att inte underskatta antalet passager vid bestämnng av maximal ljudninvå har andelen tunga fordon satts till 5 %. 

Tabell 2: Trafikflöden som användes vid beräkningarna. 

 
5. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkning av förväntade trafikbullernivåer vid nya högstadieskolan och dess närliggande 
omgivning har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodeller, d v s enligt metoderna 
beskrivna i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för 
vägtrafikbuller. 

 
För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan 7.4 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital tredimensionell 
modell av området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad från digitala 
kartmaterial från Metrias webplats och ritningar från Norconsult AB, 2019-05-27. 

 

6. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultat för situationerna nutid respektive framtid enligt planförslag, med trafik 
som redovisas i avsnitt 4 visas i Bilaga 1-4: 

 
1. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h) Gällande plan 
2. Maximalnivå (LAFmax), dagtid 06-22, Gällande plan 
3. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h) Planförslag 
4. Maximalnivå (LAFmax), dagtid 06-22, Planförslag 

 
Beräkningsresultaten i bilagorna visas som bullerutbredningskarta 1,5 m över befintlig 
marknivå. Ljudnivåerna är frifältsvärden vilket betyder att reflexer från närmast liggande 
vägg inte tas med, vilket är skolbyggnaderna i denna utredning. Reflexer upp till tredje 
ordningen är medtagna i beräkningarna. 
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7. SLUTSATS 
Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera följande: 

 
Resultaten från beräkningarna visar att i stort sett alla ytor vid skolan som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet uppfyller riktvärdet för ekvivalentnivå på 50 dB(A) samt 
riktvärdet för maximalnivå 70 dB(A). De delar av området som överskrider riktvärdet ska inte 
avses för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
 
 
 
Anders Westbrandt 
Civilingenjör i akustik 

 
Granskad av Maja Jansson, 2019-06-17 


		2019-07-04T14:30:55+0200
	Anders Westbrandt




