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Förord
Denna rapport beskriver den pilotstudie som Trafikverket i Region Stockholm
utfört för att få bättre underlag för riktlinjer för hur bullriga skolmiljöer ska
kartläggas och åtgärdas. Rapporten är i första hand ett underlag för
Trafikverkets generella hantering av skolor i den nationella åtgärdsplanen.
Rapporten ska i andra hand användas som en del av Region Stockholms
planering för åtgärder, vilka beslutas utifrån Trafikverkets nationella behov av
och ekonomiska ramar för bullerskyddande åtgärder.
Rapporten har granskats faktamässigt av Kerstin Persson och Anita Gidlöf
Gunnarsson, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs universitet, och av
miljöförvaltningen, Stockholms stad. Beställarna av denna rapport, Michelle
Benyamine och Lars Dahlbom, vill tacka för samarbetet med Norconsult AB,
som genomfört bullerberäkningar och åtgärds- och prioriteringsanalyser av
skolor – de sistnämnda baserade på principiella resonemang som vi fört
tillsammans. Beställarna vill också särskilt tacka Maria Röjvall, SL, för gott
samarbete och värdefulla synpunkter, speciellt kring Kullskolan i denna rapport.
Tack även till Trafikverkets medarbetare på bullersektionen, Miljö och hälsa,
och till alla regionala målstrateger för miljö.

Michelle Benyamine
Lars Dahlbom
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Sammanfattning

Denna utredning är en pilotstudie som syftar till att utgöra underlag för
Trafikverkets riktlinjer om hur bullerutsatta skolmiljöer längs med statliga vägar
och järnvägar ska kartläggas samt åtgärds- och prioriteringsanalyseras. De 16
skolor över 60 dBA som sorterats ut av 120 skolor med bullernivåer över
ekvivalentriktvärdet i Region Stockholm, ingår i denna studie (se kapitel 9).
Utredningen innehåller detaljerade bullerberäkningar där terrängen, eventuella
skärmar samt aktuella trafikförutsättningar lagts in i en
bullerberäkningsmodell. Därefter har alternativa åtgärdsförslag, kostnader för
åtgärd samt samhällsekonomisk nytta studerats.
Utredningen omfattar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som




ligger längs statliga vägar i Stockholms och Gotlands län



enligt Trafikverkets och Miljöförvaltningens tidigare bullerkartläggningar har ekvivalenta
ljudnivåer över 60 dBA.

är anlagda före 1997 i enlighet med riksdagens riktvärden för trafikbuller vid
nybyggnation, infrastrukturpropositionen prop. 1996/97:53

Av de skolor som låg över 60 dBA ekvivalent ljudnivå längs med de statliga
vägarna i Stockholms och Gotlands län gallrades alla ”nybyggda/nytillkomna”
skolor efter år 1997 bort (se bilaga 2), med hänvisning till det kommunala
ansvaret för nybyggnadsriktvärden för buller vid planering av ny
skolverksamhet. Omsorgsfull kommunal och regional planering av skolomsorg
och barns miljöer är därmed betydelsefull för att förhindra barns utsatthet för
trafikbuller.
Åtgärder har analyserats för de mest bullerutsatta skolorna, enligt följande:




ekvivalent ljudnivå på skolgård med mer än 60 dBA
ekvivalent ljudnivå inomhus med mer än 40 dBA
maximal ljudnivå inomhus med mer än 55 dBA

För att nyttja resurserna bäst och placera eventuella bullerskydd mest optimalt
ska åtgärdsanalys i första hand inkludera ett förslag som innebär att hela
skolområdet uppnår riktvärden för buller. Ett ytterligare förslag ska utgöras av
en rimlig (tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig) sänkning utifrån hur barnen
vistas, som inte nödvändigtvis innebär att hela skolområdet når riktvärdena för
buller. Ett frågeformulär bör därför tas fram och skickas ut till respektive skolas
rektor, se Bilaga 4. Uppgifter rörande nyttjandet av skollokaler och skolgård
efterfrågas men även tankar och synpunkter vad gäller bullersituationen idag
och eventuella synpunkter och förslag vad gäller bullerskyddsåtgärder.
Frågeformuläret kan även inkludera frågor om skollokalernas fönster, för att
kunna göra en bedömning av ljudnivåer inomhus och om behovet av
fönsteråtgärder är aktuellt.
Alternativa åtgärder är hastighetssänkning, lågbullerbeläggning, olika
skärmalternativ och fasadåtgärder. En grov samhällsekonomisk värdering av
nyttan av föreslagna åtgärder i förhållande till kostnaderna bör också göras. I
brist på egentliga studier och utredningar av värderingsmetoder för skolelevers
nytta av en förbättrad ljudmiljö, används värderingar av trafikbuller för boende.
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Förskolor och skolor delas först in efter ljudnivåintervallet på skolgården där
barnen vistas och inomhus. Inom varje ljudnivåintervall utomhus studeras
möjligheten att välja tystare område på skolgården och samhällsekonomisk
lönsamhet (i den ingår antal elever).
Bulleråtgärder prioriteras utomhus och inomhus primärt utifrån barnens ålder,
dvs förskolor prioriteras högst och därefter kommer grundskolor och sedan
gymnasieskolor. Denna prioritering av bulleråtgärder motiveras dels utifrån
vistelsetid utomhus, som ökar ju mindre barnen är, dels utifrån att skolbarnen
befinner sig i en inlärningssituation som även den påverkas mer av buller ju
mindre barnen är. Vid prioritering av förskolor och skolor med höga
bullernivåer inomhus är det betydelsefullt att ta hänsyn till hur många klassrum
som vetter mot bullerexponerade och/eller mot tysta och/eller ljuddämpande
sidor. Förskolor med höga bullernivåer inomhus som används under kväll/natt
värderas högre. Generellt definieras barn som personer under 18 år i
utredningen.
Bullernivåer på 40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus är likställt prioriterat med
65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus, baserat på principen att åtgärder utförs för
alla med minst 10 dBA ekvivalent ljudnivå över riktvärdena.
Prioriteringsordning utomhus/inomhus
1. ≥70 dBA ekvivalentljudnivå utomhus på skolgård. 1a. förskola, 1b.
grundskola
2. 65-69 dBA ekvivalentljudnivå utomhus på skolgård. 2a förskola, 2b.
grundskola. ≥40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus i undervisningsrum.
2a. förskola, 2b. grundskola
3. 55 dBA maximal ljudnivå inomhus överskrids > 60 gånger/dag i vilrum,
förskola

Skolor med höga bullernivåer utomhus prioriteras inbördes efter skolform
(ålder på elever), åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet och de som har
de högsta bullerljudnivåer i nämnd ordning. Inomhusbuller prioriteras i
ordningen ålder och ljudnivåer.
Innan bulleråtgärder beslutas inomhus är det viktigt att se över lokalernas
ändamål: läsesal, gymnastiksal, sovsal etc. Hänsyn ska samtidigt tas till
fastighetsägarnas ansvar för att omhänderta lokalernas akustiska egenskaper i
förhållande till dessa ändamål. Det är också betydelsefullt att uppmärksamma
skolans ålder då det är tveksamt att helt förlita sig på teknisk ventilation för att
säkerställa ett gott inomhusklimat, och att behov av öppna fönster för vädring
kan vara förhållandevis stort för äldre skolor.
Målsättningen är att de bullerreducerande åtgärder som tas fram för skolor ska
nå ner till de riktvärden som gäller för trafikbuller och bostäder, d v s följande
riktvärden:


Ekvivalent ljudnivå utomhus:
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55 dBA



Ekvivalent ljudnivå inomhus:

30 dBA



Maximal ljudnivå inomhus:

45 dBA

Allmänt för riktvärdena gäller att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt. I de ekonomiska och tekniska avvägningarna bör
hänsyn tas till vilka delar av skolområdet som av andra skäl än buller inte
används för utevistelse. Hänsyn bör tas till hur skolutrymmena inomhus
används och disponeras samt akustiskt omhändertagits för dess ändamål.
Det fåtal förskolor där barnen tillbringar sin tid under kväll och natt (t ex
nattdagis) kan komma att öka i antal, då det är speciellt viktigt att ovanstående
inomhusriktvärden uppnås.
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Bakgrund

Trafikverket (före detta Vägverket) prioriterar åtgärder mot höga bullernivåer
enligt principen att de mest utsatta fastigheterna längs statliga vägar får
åtgärder först, i enlighet med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
I propositionen anges att bostäder i befintlig miljö med ekvivalenta ljudnivåer
utomhus på 65 dBA och däröver ska åtgärdas i första hand. Åtgärderna bör
i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåerna. Under genomförandet
av bullerskyddsåtgärder lade före detta Vägverket till kriteriet ”maximal ljudnivå
inomhus nattetid på 55 dBA och däröver fler än 5 gånger per natt” som underlag
för prioritering av åtgärder.
Alla bullerutsatta bostadsfastigheter längs de statliga vägarna i Stockholms län
och på Gotland som identifierats med beräknade bullernivåer över 65 dBA ekvivalent ljudnivå och/eller över 55 dBA maximalnivå inomhus fram till 2005, blev
under åren 2003–2007 åtgärdade med skärmar, tystare beläggning,
tilläggsrutor och/eller bullerdämpande ventiler. Arbetet fortsatte i en andra
omgång under åren 2008–2011.
Efter bostadsåtgärderna fortsatte Trafikverket Region Stockholm att arbeta med
bullerstörningar från bland annat statliga vägar, främst i enlighet med
Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, 2009 och framåt (Vägverket, 2008). I
detta åtgärdsprogram pekades vård- och undervisningslokaler ut som viktigast
näst efter bostäder. Mot bakgrund av Socialstyrelsens och Karolinska institutets
miljöhälsorapporter, där barn pekas ut som en särskilt utsatt grupp för buller,
prioriterade Trafikverket Region Stockholm år 2010 att påbörja en kartläggning
av bullerutsatta skolor längs det statliga vägnätet. Kartläggningen omfattade alla
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor där bullernivåerna överskrider
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus.
I senaste Miljöhälsorapporten1 anger man att skillnaden mellan barns och
vuxnas utsatthet för buller bland annat beror på barns längre vistelsetid
utomhus, lägre riskmedvetande och sämre kontroll över sin ljudmiljö. Studier
visar att höga trafikbullernivåer i skolmiljöer påverkar barns inlärning, minne,
koncentration, uppmärksamhet och störning2. Ljudmiljön är särskilt viktig i
situationer då det ställs krav på koncentration och uppmärksamhet. Barn
uppnår full talmognad först vid 13–15 års ålder och är därför beroende av att
höra enskilda stavelser och ord tydligare än vuxna. Studier visar att talsignalen
måste vara 15 dB starkare än bakgrundsljudet. För känsliga grupper som barn
med hörselskada, barn som inte talar svenska som sitt modersmål (cirka 20

Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska institutet, 2013
WHO, 2000, Hygge m. fl. 2003; Shield och Dockrell, 2003; Stansfeld m. fl. 2005;
Shield och Dockrell 2008; Ljung m. fl. 2009;
1

2
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procent i förskola/skola3) och barn med läs- och skrivsvårigheter, ADHD eller
liknande diagnoser, krävs ännu bättre förhållanden med en tyst bakgrund.
Inomhus bör bakgrundsnivån enligt Socialstyrelsen4 inte ligga över 30 dBA 5.
Kronisk och akut bullerexponering påverkar också kognitiv utveckling, särskilt
långtidsminnet. Barn anpassar sig till kronisk bullerexponering genom att
försöka bortse från eller ignorera ljudet, kopingstrategi, som leder till att barnet
även stänger ute det talade språket, vilken är den grundläggande komponenten
för att kunna läsa. I dessa fall påverkas både barns läsförmåga och deras
förmåga att klara uppgifter som kräver taluppfattbarhet.6
Kartläggningen av bullerutsatta skolor baserades på uppgifter från SCB och
trafikdata från Trafikverket. Ljudnivån beräknades översiktligt utan hänsyn till
eventuell skärning, skärmning etcetera, och resulterade därmed i något
överdrivna bullernivåer för varje skola. Resultatet visade att cirka 120 skolor i
Stockholms län och på Gotland har över 55 dBA i ekvivalent ljudnivå utomhus
på hela eller delar av skolområdet. Av dessa skolor sorterade man ut alla över 6o
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och/eller delar av skolgård. Av de
skolor som låg över 60 dBA ekvivalent ljudnivå gallrades alla
”nybyggda/nytillkomna” skolor efter år 1997 bort (se bilaga 2), med hänvisning
till det kommunala ansvaret för nybyggnadsriktvärden för buller vid planering
av ny skolverksamhet. Kvar blev ett 20-tal skolor. Den slutgiltiga listan
kommunicerades med alla berörda kommuner för att täcka in alla bullerutsatta
förskolor/skolor, även de som inte kommit med baserat på adressuppgifterna
från SCB.
Parallellt med Trafikverkets beslut om och kartläggning av bullerutsatta
skolmiljöer vid statliga vägar i Region Stockholm, utförde även
Miljöförvaltningen i Stockholms stad en liknande kommunal bullerkartläggning
av skolor. De upplyste alla berörda trafikutövare om denna kartläggning och bad
om synpunkter, som även skulle omfatta ett fortsatt arbete under loppet av två
år, med fördjupade utredningar och åtgärdsanalyser för de värst utsatta
skolorna. Miljöförvaltningen har löpande informerats om Trafikverkets arbete.
Alla berörda verksamhetsutövare i Stockholms stad träffades dessutom med
anledning av Miljöförvaltningens tillsyn för att diskutera genomförandet.
Av de 120 för-, grund- och gymnasieskolor som Trafikverket i Region Stockholm
kartlagt och de fem för- och grundskolor som Stockholms stad kartlagt, och som
i flera fall var samma skolor, valdes 16 skolor ut vilka enligt beräkningarna hade
över 60 dBA i ekvivalent ljudnivå, se kap 9. En av dessa skolor, Kullskolan,
berörs av buller från både spår- och vägtrafik och har därför fördjupat utretts
och åtgärdsanalyseras av både SL och Trafikverket. I denna rapport är därför
Kullskolan redovisad i samarbete med Storstockholms lokaltrafik (SL).

I enlighet med Skolverkets hemsida
Socialstyrelsen, 2005
5 Shield and Dockrell, 2003; Miljöhälsorapporten 2009
6 Persson Waye m.fl. 2011
3

4
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Syfte

Denna utredning är en pilotstudie som syftar till att utgöra underlag för
Trafikverkets riktlinjer om hur bullerutsatta skolmiljöer längs med statliga vägar
och järnvägar ska kartläggas samt åtgärds- och prioriteringsanalyseras. De 16
skolor över 60 dBA som sorterades ut av de 120 skolorna med bullernivåer över
ekvivalentriktvärdet i Region Stockholm, ingår i denna studie. För dessa skolor
har detaljerade bullerberäkningar gjorts där terrängen, eventuella skärmar samt
aktuella trafikförutsättningar lagts in i en bullerberäkningsmodell. Därefter har
alternativa åtgärdsförslag, kostnader för åtgärd samt samhällsekonomisk nytta
studerats.
Utredningen omfattar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som




ligger längs statliga vägar i Stockholms och Gotlands län



enligt Trafikverkets och Miljöförvaltningens tidigare bullerkartläggningar har ekvivalenta
ljudnivåer över 60 dBA.

är anlagda före 1997 i enlighet med riksdagens riktvärden för trafikbuller vid
nybyggnation, infrastrukturpropositionen prop. 1996/97:53
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Riktvärden

Riksdagsbeslut
När det gäller undervisningslokaler, till exempel skolor och förskolor, finns
inget riksdagsbeslut om riktvärden. Det har dock blivit praxis att riktvärden
enligt nedan ska klaras vid nybebyggelse:
 ekvivalent ljudnivå inomhus: 30 dBA
 maximal ljudnivå inomhus: 45 dBA
 ekvivalentnivå på vistelseytor: 55 dBA.
Teknisk ventilation är numera i princip standard. Därför ställs sällan krav på
ljudnivå vid fasad utomhus för skollokaler.
När det gäller krav på ljudnivåer på skolgård finns en dom (MÖD 2000:32) för
Östra skolan i Motala kommun. Domen innebär att Miljöverdomstolen har
förelagt Vägverket Region Sydöst att vidta bullerreducerande åtgärder så att
ekvivalenta ljudnivån inte någonstans på skolgården överstiger 55 dBA.

Svensk standard
I Svensk Standard, SS 25268:2007, redovisas gränsvärden för ljudklass C (krav
enligt Boverkets Byggregler), uppdelat på typ av utrymme vid nybebyggelse av
undervisningslokaler enligt nedan:
Typ av utrymme

Utrymmen för föreläsningar, gemensam
undervisning etc. (t.ex. aula, klassrum och
grupprum)

Ekvivalent
ljudnivå
(dBA)

Maximal
ljudnivå
(dBA)

30

45

”3.6 Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor”
”…för trafikbuller dygnsekvivalent eller maximal ljudtrycksnivå och för andra yttre
ljudkällor än trafik de tidsperioder ljudkällorna är i regelmässig drift, samtidigt som den
studerade verksamheten pågår.”
Trafikverkets tolkning är ekvivalent ljudnivå dagtid (06-18) för skolor.
”5.4.5 Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor”
”Tabellvärdena får inte överskridas oftare än 5 gånger per årsmedelnatt, i utrymme för
sömn och vila, eller 5 gånger per årsmedelmaxtimme i övriga utrymmen. Nattetid
definieras som tiden mellan kl. 22.00 och 06.00.”
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Trafikverkets tolkning är maximal ljudnivå dagtid (06-18) får högst överskridas 60
gånger/dag (dvs i snitt högst 5 gånger/timme) för skolor i befintlig miljö.

Socialstyrelsen
I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) anges
samma riktvärden inomhus för undervisningslokaler som för bostäder:
 ekvivalent ljudnivå inomhus: 30 dBA
 maximal ljudnivå inomhus: 45 dBA.

Trafikverket
I infrastrukturproposition 1996/97:53 anges att den långsiktiga målsättningen
för befintlig miljö är densamma som vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad. I
Socialstyrelsens råd finns rekommendationen att hantera bostäder och
undervisningslokaler på likvärdigt sätt. Med detta som bakgrund är
målsättningen enligt Trafikverket att de bullerreducerande åtgärder som tas
fram för skolor ska nå ner till de riktvärden som gäller för trafikbuller och
bostäder, det vill säga följande riktvärden:
 ekvivalent ljudnivå utomhus: 55 dBA
 ekvivalent ljudnivå inomhus: 30 dBA
 maximal ljudnivå inomhus i vilrum (högst 60 gånger/dag): 45 dBA.
Allmänt för riktvärdena gäller dock att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de ekonomiska och tekniska avvägningarna
ska hänsyn tas till vilka delar av skolområdet som av andra skäl än buller inte
används för utevistelse. Hänsyn ska också tas till hur skolutrymmena inomhus
används och disponeras och hur de har tagits om hand akustiskt för sina
ändamål, vilket ingår i fastighetsägarnas ansvar.
I dag finns det ett fåtal förskolor där barnen tillbringar sin tid under kväll och
natt (till exempel nattdagis), men de kan komma att öka i antal, och då är det
speciellt viktigt att ovanstående inomhusriktvärden uppnås.
Socialstyrelsen7 betonar att även om de gällande riktvärdena för buller efterlevs
så är detta inte alltid liktydigt med en god ljudmiljö, eftersom dessa riktvärden
inte är satta utifrån ett tröskelvärde av störning. Riktvärdena är satta efter den
andel störda som samhället anses vara acceptabel. Många störs av buller även
när riktvärdena efterlevs, och därför bör man alltid sträva efter att ljudnivåerna
ska ligga under riktvärdena.

7

Socialstyrelsen 2008
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Utgångspunkter för utredningen
Åtgärder analyseras för de mest bullerutsatta skolorna, det vill säga förskolor
och skolor med
 ekvivalent ljudnivå dagtid på skolgård över 60 dBA
 ekvivalent ljudnivå dagtid inomhus över 40 dBA

I underlag till förslagen i Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
prioriteras uteplatser för bostäder och skolgårdar över 70 dBA respektive över
65 dBA ekvivalent ljudnivå som nästa steg/etapp efter åtgärder mot bostäders
höga ekvivalent- och maxbullernivåer inomhus. Först därefter prioriteras höga
ekvivalentnivåer inomhus i skolor (≥ 40 dBA) från vägtrafikbuller.
I denna utredning har skolor kartlagts och prioriterats utifrån ekvivalentnivåer.
Däremot blev maximalnivåer relevant att värdera för en prioriterad skola
belägen nära en väg med mycket tung trafik, det vill säga där skolbarn utsätts för
höga maximala ljudnivåer (>55 dBA maximal ljudnivå inomhus) som inträffar
ofta (fler än 60 gånger/dag, i medeltal under året). För denna beräkning har
antalet lastbilar och bussar vid maxtimmen dagtid använts.
Prioritering av åtgärder redovisas i kapitel 12.
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Beräkningsförutsättningar och metod

Kartunderlag
Bullerberäkningar har för flertalet skolor baserats på främst kartunderlag från
Trafikverket med byggnader, höjder och väglinjer. Kartunderlaget har
bearbetats för att kunna användas i beräkningsmodellen. För några skolor har
beräkningarna baserats på grundkartor från kommunen. Kartmaterialet och
dess kvalitet och innehåll är viktigt när man gör beräkningar av
bullerutbredning och dimensionering av skärmar.

Trafikförutsättningar
Uppgifter om trafikförutsättningar har hämtats från Trafikverkets trafikmätningar och avser det senaste mättillfället. Inga trafiksiffror har räknats upp
per år sedan den senaste mätningen, eftersom osäkerheten i trafikökningstakten
är så stor. En ökning av trafiken måste också vara mycket stor för att ge utslag
på bullernivåerna. En ökning på till exempel 25 procent medför en ökning i
ekvivalent ljudnivå med endast 1 dBA.

Ekvivalent respektive maximal ljudnivå
Resultaten från ljudnivåberäkningarna vid skolorna redovisas i huvudsak som
ekvivalent ljudnivå över ett årsmedeldygn. Den maximala ljudnivån som uppstår
vid passage av enstaka fordon spelar för de flesta skolor en ganska liten roll,
främst för att avstånden till trafiklederna är jämförelsevis stora. För en skola,
Föräldrakooperativet Nalle Puh i Vaxholm, där avståndet till trafikleden är kort
och trafikmängden relativt låg, är dock maxnivåerna dimensionerande, och de
redovisas då.

Skolgårdens gränser
Exakta gränser för skolgårdarna har i vissa fall varit oklara, och som stöd har
flygfotografier från Eniro, Hitta och Google Maps använts. Enligt uppgifter från
skolorna använder några skolor även ytor som ligger utanför den huvudsakliga
skolgården och ibland även utanför skolans fastighetsgräns. I dessa fall har
bullerskyddsåtgärder dimensionerats för att i första hand skärma av den
huvudsakliga skolgården inom fastighetsgränsen, så att bullret på dessa
vistelseytor sänks till 55 dBA. I en del fall medför det att även delar av
vistelseytor utanför fastighetsgränsen får lägre bullernivåer.
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Beräkningsmetod
Ljudnivåerna har beräknats enligt Vägtrafikbuller. Nordisk beräkningsmodell
(Naturvårdsverket, 1996). Beräkning och redovisning av ljudutbredning har
tagits fram med programmet SoundPlan 7.1. I detta program konstrueras en
tredimensionell modell som bas för beräkningarna av planområdet med vägar,
byggnader och övriga ytor. Trafikmängder och andra trafikförutsättningar läggs
också in i modellen.

Redovisning
Beräknade ljudnivåer redovisas på två sätt. Ljudnivåerna på skolgården, 1,8 m
över mark, redovisas på kartan med färgfält i 5 dBA-intervall. I representativa
punkter i fasad redovisas ljudnivåer med siffror för respektive våning.
Mottagarhöjden, det vill säga höjd över marken, har satts till 2,4 m för våning 1,
5,2 m för våning 2 och 8,0 m för våning 3.
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Genomförande

Tidigare bullerinventeringar har inledningsvis analyserats och resultatet har
sammanställts i bilaga 1. I bilagan redovisas bland annat resultatet av tidigare
beräkningar, tidigare bullerskyddsåtgärder samt idéer om vilka
bullerskyddsåtgärder för skolgård och fasader som kan vara möjliga. Utifrån
denna första inventering har beslut tagits om vilka skolor som ska omfattas av
mer noggranna beräkningar.

Kontaktlista
Kommunikation och diskussion om bullerstörningarna med berörda skolor har
varit betydelsefullt i utredningen. En kontaktlista för alla skolor har därför tagits
fram, se bilaga 3. I denna redovisas kontaktuppgifter till rektorn, representanter
från kommunen samt förvaltare/ägare. Syftet med kontaktlistan är att samla de
personer som är viktiga att ha med vid en diskussion om föreslagna
bullerskyddsåtgärder.

Frågeformulär om hur skolan används
För att använda resurserna bäst och för att placera eventuella bullerskydd mest
optimalt, har planen varit att åtgärdsanalysen i första hand ska inkludera ett
förslag som innebär att hela skolområdet uppnår riktvärden för buller.
Ytterligare ett förslag ska utgöras av en rimlig (tekniskt möjlig och ekonomiskt
rimlig) sänkning utifrån hur barnen vistas, som inte nödvändigtvis innebär att
hela skolområdet når riktvärdena för buller. Därför har ett frågeformulär
skickats ut till varje skolas rektor, i samråd med beställaren, se bilaga 4.
Uppgifter om hur skollokaler och skolgårdar används har efterfrågats, liksom
tankar och synpunkter om bullersituationen i dag. Även synpunkter och förslag
när det gäller bullerskyddsåtgärder har efterfrågats. Skriftliga svar har inkommit
från flertalet skolor. Från några skolor har endast muntliga uppgifter tagits emot
per telefon. I sammanhanget är det viktigt att åtgärdsanalysen inkluderar vilka
årskurser som vistas på skolan. Åldern är betydelsefull eftersom den avgör
vistelsetiden utomhus.

Frågeformulär om fasad
Ett frågeformulär har i samråd med beställaren även skickats till skolans förvaltare/ägare angående information om skollokalernas fönster. Detta för att kunna
bedöma ljudnivåer inomhus och om behovet av fönsteråtgärder kan vara
aktuellt att undersöka vidare. Skriftliga svar har endast inkommit från ett fåtal
förvaltare/ägare. I flertalet fall har det dock visat sig svårt att bedöma fasadens
dämpning utifrån förvaltarens/ägarens svar. Frågeformuläret har många gånger
varit ofullständigt ifyllt.
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Bedömning av inomhusnivåer
Vid bedömning av inomhusnivåer har för de flesta skolor en generell
fasaddämpning på 25 dBA förutsatts, vilket motsvarar vad ett äldre
tvåglasfönster dämpar vid 50 km/tim. Undantag är de skolor där
förvaltaren/ägaren gett tydliga svar om fönstertyp och där vi har kunnat dra
slutsatsen att fasaddämpningen är bättre än 25 dBA.
Förvaltarnas/ägarnas svar på frågorna om fasad har i flertalet fall inte kunnat ge
några tydliga besked om hur mycket fönstren dämpar. För att kunna bedöma
om Trafikverkets åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus, 40 dBA, klaras
eller om fasadåtgärder bör vidtas, krävs att en akustiker gör platsbesök för att
bedöma/mäta fasaddämpningen. Bedömningar av fasaddämpningen bör göras
för skolor med en ekvivalent ljudnivå vid fasad över 65 dBA (med en
fasaddämpning på 25 dBA, det vill säga äldre tvåglasfönster, då ljudnivån
inomhus är över 40 dBA). De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte,
tilläggsruta eller insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte
av luftventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av
fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.

Åtgärdsanalys/urval
För skolor där ekvivalent ljudnivå enligt Trafikverkets tidigare bullerkartläggningar visat sig vara högre än 60 dBA på skolgård och/eller vid fasad, har
nuläget beräknats detaljerat, vid behov och inledningsvis, beroende på
eventuella tidigare utförda fördjupade utredningar. Därefter har möjliga bullerreducerande åtgärder studerats. Studerade åtgärder är hastighetssänkning,
lågbullerbeläggning, olika skärmalternativ och fasadåtgärder. Ett eller två
förslag på bullerdämpande åtgärder har föreslagits för skolorna. Till sist har den
samhällsekonomiska nyttan av de föreslagna åtgärderna värderats grovt i
förhållande till kostnaderna.
Några skolor (Förskolan Prästkragen och Liljanskolan), som enligt Trafikverkets
tidigare bullerkartläggning har ljudnivåer på skolgård och/eller vid fasad på
minst 60 dBA, har nu vid närmare studier visat sig ha lägre ljudnivåer än
60 dBA av olika anledningar. Eftersom inga klagomål på buller har inkommit
från dessa skolor har inga ytterligare åtgärdsanalyser gjorts. Strandparksskolans
verksamhet kommer att flytta till andra lokaler under 2012, vilket gör att denna
skola inte heller är aktuell för åtgärdsanalys i detta skede. Slutsatser med mera
för dessa skolor redovisas vidare i kapitel 9.
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Samhällsekonomisk värdering av
bullerstörda skolor

Bakgrund och resonemang
Vid beräkningar av den samhällsekonomiska lönsamheten av bullerskyddsåtgärder
vid skolor krävs att nyttan av åtgärderna kan värderas. Nyttan består i sänkta ljudnivåer, i första hand för skoleleverna på respektive skola.
Medan det för boende finns etablerade värderingsmetoder av nyttan av en
förbättrad ljudmiljö har vi inte kunnat hitta några utredningar eller studier
beträffande värderingar för skolor. Detta bekräftas också av VTI i deras
sammanställning av internationella värderingsstudier: ”Samtliga funna studier
gäller värdering av buller i boendemiljö”8 . Trafikbuller medför störningar av
principiellt samma slag för skolelever som för boende. I ett läge där vetenskapligt
underlag saknas kan man ansätta ett hypotetiskt störningsvärde för skolelever,
utifrån en diskussion om hur de olika störningarna påverkar skolelever relativt
boende. Fördelen med ett störningsvärde, även om det är provisoriskt, är framför
allt att olika bullerskyddsåtgärder för skolor kan ställas mot varandra och jämföras
med avseende på samhällsekonomisk lönsamhet. Störningsvärdet ska alltså inte
användas som absoluta värden. Dokumentationen av samhällsekonomiska
analyser för skolor finns då tillgänglig och går lätt att ändra om bullervärderingar
revideras.
Vid ett resonemang om skillnaderna i störningar av trafikbuller mellan boende och
skolelever är det två förhållanden som framför allt bör uppmärksammas: bullrets
betydelse för sömnen och den högre känsligheten för buller bland barn och
ungdomar. För boende utgör sömnstörningar den allra största delen av de problem
som trafikbullret medför (se till exempel Miljöhälsorapport 2009,
Socialstyrelsen). Dessutom bör påverkan på vila och avkoppling nämnas. Direkta
störningar på sömnen är naturligtvis inget relevant problem i skolverksamheten,
dock med undantag för förskolan och de kortare sovstunder som ingår där.
Buller kan däremot på flera sätt bidra till försämrade förutsättningar för inlärning
och en ökad mental belastning. Forskning visar att bullret kan medföra problem
med talförståelse, inlärningsförmåga, koncentration och minnesförmåga – och
därmed för den intellektuella utvecklingen. I synnerhet påverkas barn med
hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, ADHD eller liknande diagnoser samt
barn med annat modersmål än det talade.
Barn, främst i förskolan, vistas dessutom många timmar per dag på skolgården. I
rapporten Barns tillgång till lekområden (Miljöförvaltningen i Stockholms stad,
2010) presenteras forskning som visar att barn behöver vistas utomhus i bra
miljöer, för sin mentala, sociala och fysiska hälsa.

8VTI
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Samhällsekonomisk beräkningsmodell, ansatta
bullerstörningsvärden för skolelever
Värderingar av störningarna av trafikbuller för skolelever har i denna utredning
konstruerats i linje med Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för
transportsektorn: ASEK 5 (Trafikverket; gäller fr.o.m. 2012-09-01). I
rapporten redovisas hur bullerstörningar ska värderas för en boende som är
utsatt för trafikbuller, angivet som ekvivalent ljudnivå över dygn. Olika tabeller
redovisas för buller inomhus (25–50 dBA), för buller utomhus (50–75 dBA) och
för buller både inomhus och utomhus. Tabellerna utgår från bedömningen att
den totala värdering av bullerstörningarna från en viss ekvivalentnivå som en
boende gör, fördelas med 60 procent på störningarna inomhus och med
40 procent på störningarna utomhus (detta förutsätter att fasadreduktionen är
25 dBA).
I rapporten redovisas värderingar av bullerstörningar för både vägtrafik och
spårtrafik. I denna utredning har dock endast värderingar av störningar från
vägtrafikbuller använts, eftersom buller från järnvägstrafik bara förekommer vid
en skola (från tunnelbana) och eftersom vägtrafikbullret även i det fallet är
dominerande.
För ljudmiljön inomhus antas i denna utredning att de ovannämnda två
avvikande förhållandena uppväger varandra – å ena sidan förekommer det
viktiga problemet sömnstörningar i huvudsak inte i skolan, å andra sidan
befinner sig barn och ungdomar i en inlärningssituation, vilket enligt studier
innebär en större störningskänslighet för buller. Det bör tilläggas att för de
aktuella skolorna har de flesta skolrepresentanterna inte påtalat några
inomhusstörningar, men det beror sannolikt mest på relativt god kvalitet på
fönstren.
Även för buller utomhus har värderingen för skolelever satts lika med
värderingen för boende. Å ena sidan spelar ljudnivån utomhus vid fasad mindre
roll för skolelever, eftersom behovet av att öppna fönster för vädring bedöms
vara mindre i skolor än i bostäder (att kunna sova med öppet fönster utan att bli
väckt har högt värde för boende). För de aktuella skolorna har dock flera
skolrepresentanter gett uttryck för att man i större utsträckning skulle vilja ha
möjlighet att ha öppna fönster i skollokalerna. Å andra sidan har skolgård och
idrottsplan avsevärd betydelse för barnens vistelse, lek och tidvis även
undervisning i skolan; ju mindre barn desto mer vistelse utomhus. För sådana
platser utomhus där undervisning förekommer, till exempel gymnastiklektioner,
har störande buller påtalats av flera skolrepresentanter.
Utifrån resonemanget ovan och i brist på egentliga studier används
värderingarna av trafikbuller för skolelever med de boendes värderingar. Det är
viktigt att påpeka att resultaten främst ska användas för jämförelser mellan
skolor och inte i absoluta termer.
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När effekterna på skolgård och eventuell tillhörande idrottsplan har behövt
värderas var för sig (till exempel därför att skärm ger olika effekter på de två
ytorna) har störningsvärderingen fördelats med 50 procent på vardera ytan. I
vissa fall har bara en del av en skolgård kunnat skärmas. Då har en bedömning
gjorts av hur stor del av den totala störningen på skolgården som denna del står
för.
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Möjliga åtgärder

Hastighetssänkning
Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer hänger i hög grad samman med fordonens verkliga hastighet. En hastighetssänkning för vägtrafik är en åtgärd som
ger effekt där hastigheten är över 40 km/tim.
En sänkning av skyltad hastighet från 90 km/tim till 70 km/tim innebär en
teoretisk sänkning av ekvivalent ljudnivå på omkring 2–3 dBA, och en sänkning
från 70 till 50 km/tim ger omkring 4 dBA. Däremot innebär enbart en
nedskyltning av hastigheten ofta en liten reell effekt. Det krävs nämligen att
vägmiljön omformas så att den svarar mot den lägre hastigheten, alternativt
övervakning av hastigheten eller omfattande kommunikation om syftet med
hastighetsminskningen, för att bilisterna ska följa den nya hastigheten.
Vid en fullständig samhällsekonomisk lönsamhetsanalys av hastighetssänkning
måste utöver nyttan av de minskade bullerstörningarna följande tas med i
beräkningen: en avsevärd kostnad för ökade res- och transporttider, minskade
olyckskostnader samt mindre förändringar av fordonskostnader, kostnader för
luftföroreningsutsläpp och driftkostnader9. En summering av dessa effekter
tenderar att resultera i en ökning av de samhällsekonomiska kostnaderna – i
synnerhet för vägar med stora trafikmängder – och hastighetssänkning blir då
oftast totalt sett olönsam.

Lågbullerbeläggning
Sedan många år har man sett en stor potential för minskade bullemissioner i ett
val av bullerreducerande beläggning. Med olika former av porösa och
dränerande beläggningar eller beläggningar med mindre stenstorlek, har
mätningar av det alstrade bullret påvisat minskningar med mellan 2 och 8 dBA
beroende på tid efter genomförandet. Detta gäller för vägar med hastigheter
över 40 km/tim. För vägar med lägre hastighet är motorn den dominerande
bullerkällan, vilket gör att lågbullerbeläggning inte sänker ljudnivån märkbart.
På vägar med både höga bullernivåer och höga luftföroreningshalter bör det inte
förekomma beläggningar med mindre stenstorlek, eftersom dessa bidrar till ett
högre slitage och högre halter av partiklar.

9

Effektsamband för transportsystemet, version 2012-08-31. Samhällsekonomiska
analyser i transportsektorn. Beräkningsmetodik och gemensamma förutsättningar
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Skärmar
Ett sätt att minska bullerstörningar är att dämpa bullret med olika skärmande
åtgärder. Med skärmar kan ljudnivåerna sänkas såväl ute som inne. Skärmar
kan utföras antingen nära vägen (som väganläggning) eller inom fastigheten.
Skärmar kan utföras i olika material, till exempel trä, plast, glas, plåt, betong och
tegel. Skärmar är förhållandevis tunna och har fördelen att de tar liten plats. En
nackdel är att höga skärmar kräver stabila fundament, vilka kan bli mycket kostnadskrävande, särskilt om de sätts i lera. En komplikation med bullerskärmar är
att de kan reflektera buller till den motsatta sidan av vägen, och därmed
försämra för bebyggelse på andra sidan. Vid bebyggelse på båda sidor av vägen
bör skärmar därför utformas med absorbent, eller byggas som jordvall.
Bullervallar kan i vissa lägen passa bättre in i omgivningen än skärmar. Om det
finns överskottsmassor på nära håll kan anläggningskostnaden bli jämförelsevis
låg. Det avgörande hindret mot vallar är att de är mycket utrymmeskrävande; en
2 m hög vall med normal släntlutning blir till exempel 9 m i basen. Vallar kräver
också goda grundförhållanden.
Bullerskärmars och bullervallars effekt är bland annat beroende på avståndet
från källan, höjdförhållanden mellan vägbanan och mottagaren samt skärmens
höjd och utsträckning. Den största effekten uppnås vid en skärm nära vägen.
För byggnader i flera våningar ger bullerskärmar oftast bara effekt i de undre
våningarna. Högre upp måste man komplettera med fasadåtgärder för att sänka
bullernivåer inomhus.
Skärmens utsträckning har avgörande betydelse. Om ett uppehåll måste göras i
skärmen, exempelvis för en utfart, blir skärmeffekten oftast dålig. För gång- och
cykeltrafik finns det dock möjlighet att göra ”slussar” i skärmen. Vid skärmar
längs breda vägar krävs relativt höga skärmar för att få god effekt, eftersom
avståndet mellan skärmen och den bortersta filen på vägen blir långt.
För att en skärm ska ha god verkan är det avgörande att den är tät; det får alltså
inte finnas något glapp mellan skärmen och marken. Det är också viktigt att
skärmen byggs av tillräckligt tungt material.
Längs vägar med både höga bullernivåer och höga luftföroreningshalter är det
viktigt att uppmärksamma risken för att skärmen kan påverka halterna,
beroende på hur hög skärmen är och hur instängt luftrummet blir på
skolområdet.
Bullerskärmar innebär stora kostnader som består av flera delar: projektering,
grundläggning, skärmen, eventuell avstängning av trafik, återställning med
mera. Hur mycket en skärm kostar varierar kraftigt (uppgifter finns på att
skärmar kostat mellan 3 000 och 55 000 kr per löpmeter). I beräkningarna av
skärmkostnad har i denna utredning förutsatts en totalkostnad mellan 5 000
och 15 000 kr per löpmeter beroende på skärmhöjd och placering. (I huvudsak
motsvarar valda skärmkostnader dem som rekommenderas i BUSE. Hjälpmedel
för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid
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väginvesteringar [Trafikverket, 2012]. Därutöver har dock viss hänsyn tagits
till topografiska och andra förhållanden.) Eftersom skärmkostnaden innefattar
så många fler faktorer än bara själva byggnadsverket, ger en sänkning av
skärmhöjden med någon decimeter ingen påtaglig förändring av den totala
skärmkostnaden.
Skärmberäkningar för de olika skolorna har gjorts för flera placeringar och
höjder. Av dessa har de alternativ redovisats som bedömts som mest rimliga och
effektiva beroende på skärmeffekt, barnens vistelse, kostnad, estetik etcetera.
Syftet har varit att i största möjliga mån hitta rimliga åtgärder som sänker
bullernivåerna inom vistelseytorna utomhus till 55 dBA. Har det inte varit
möjligt med rimliga åtgärder så har lägsta kravet varit att få ner nivåerna till
under 60 dBA.
I ett fall där de maximala ljudnivåerna ligger över 70 dBA och är frekventa enligt
riktvärdena redovisade på sid 6, har åtgärder tagits fram för att sänka
maxnivåerna utomhus inom vistelseytorna till under 70 dBA.

Fasadåtgärder
Genom olika former av byggnadstekniska åtgärder kan man förbättra ljudisoleringsförmågan i en byggnad. Ljudisoleringen i en fasad beror på isoleringen i
dess olika delar: fönster, tätning kring fönster, ventilationsdonen och den övriga
fasaden.
I de flesta fall är det fönster och tätningen kring fönster som är fasadens
svagaste punkt när det gäller ljudisolering. I en normalt underhållen byggnad är
det alltså dessa delar som bör åtgärdas först. Ventilationsdon och fasaden i
övrigt måste dock alltid kontrolleras först, för att man ska kunna upptäcka
uppenbara brister. Fasadkonstruktionen sätter också en gräns för hur kraftig
förbättring av ljudisoleringsförmåga som är meningsfull.
Skillnaden mellan ljudnivå ute och inne är i ett äldre, normalt underhållet hus
med tvåglasfönster, omkring 25 dBA vid 50 km/tim med avseende på
vägtrafikbuller. Ett normalt treglasfönster dämpar vägtrafikbuller cirka 30 dBA,
och högisolerande fönster upp till 40–45 dBA.
Att sätta in tilläggsrutor har större samhällsekonomisk lönsamhet än att byta
fönster. Av bland annat tekniska eller praktiska skäl är tilläggsrutor inte alltid
möjliga, utan fönstret måste i stället bytas. Tilläggsrutor monteras på insidan av
befintliga fönster. För ett 2-glasfönster kan ljudnivån från trafikbuller sänkas
med 7–15 dBA beroende på det ursprungliga fönstrets skick, val av glas i
tilläggsrutan, monteringsmetod och väggens egenskaper. För ett 3-glasfönster
kan ljudnivån sänkas med omkring 3–7 dBA om man sätter in ytterligare
tilläggsrutor.
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Kostnaden för fasadåtgärder beror på antalet fönster, de befintliga fönstrens
skick, krav på dämpning etcetera. Detta bör bedömas av akustiker efter
platsbesök och eventuellt mätning.
Med den i kapitel 5 beskrivna samhällsekonomiska värderingen av
bullerstörningar inomhus för skolelever, visar testberäkningar att fasadåtgärder
(omfattar fönster och eventuellt ventilationsdon) generellt sett får mycket hög
lönsamhet.

Val av bullersänkande åtgärder
Vid prövning av bullerskyddsåtgärder för bullerutsatta skolor bör val av åtgärder
utarbetas i enlighet med Trafikverkets arbetsstrategi ”fyrstegsprincipen”. Val av
enskilda steg i fyrstegsprincipen är inte nödvändigt, utan en kombination av
flera steg är också möjlig. Tillämpningen avser skolor berörda av buller från
vägtrafik. Varje skola ska bedömas individuellt.


I steg 1 prövas åtgärder som påverkar efterfrågan på transporter och val
av transportsätt. Detta långsiktiga arbete bedöms inte kunna tillämpas
för riktade bullerminskande åtgärder.



I steg 2 prövas möjligheterna att utnyttja det befintliga
transportsystemet mer effektivt samhällsekonomiskt. När det gäller
bullerminskande åtgärder handlar det om sänkt hastighet, reglering av
trafiken eller val av mindre bullrig beläggning. Vanligen tillämpas
hastighetsnedsättning när det ger andra positiva effekter (till exempel
lägre partikelhalter).



I steg 3 prövas möjligheterna att göra förbättringar i det befintliga
transportsystemet. När det gäller bullerminskande åtgärder omfattar det
ny- eller ombyggnad av bullerskydd (vall/skärm) för uteplatser och
fasader. Om ny- eller ombyggnad av bullerskydd bidrar till att befintligt
transportsystem används mer effektivt kan vallar, skärmar och
fasadåtgärder även sorteras under steg 2.

Om steg 2–3 inte är ekonomiskt rimliga att genomföra återstår endast
fasadåtgärder (tilläggsruta/fönsterbyte) och eventuellt en bullerskyddad
uteplats.
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9

Bullerutsatta skolor

Fördjupade bullerutredningar samt åtgärdsanalyser och åtgärdsförslag för
respektive bullerutsatt skola över 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus redovisas
nedan i bokstavsordning. Kapitlet följs av en samlad beskrivning av
bedömningarna på respektive skola samt en prioriteringsordning baserad på
bullernivå, omfattning av bullerstörningarna, ålder på barnen samt antal elever.

9.1 Brännkyrka gymnasium, Stockholms stad
Orientering
Brännkyrka gymnasium ligger i Midsommarkransen på en höjd väster om
E4/E20. Där E4/E20 passerar skolan går vägen delvis på broar, se Figur 9.1-1.
Längs E4/E20 finns ingen skärm som skyddar skolan mot trafikbuller från
vägen. Sydöst om skolan ligger Södertäljevägen som nordöst om passagen under
E4/E20 övergår till att vara en kommunal väg. Kortaste avståndet mellan
skolbyggnad och vägmitt på E4/E20 är cirka 70 m.
Norra delen av skolområdet ligger cirka 10 m högre än E4/E20 medan
fotbollsplanen ligger i nivå med E4/E20 där den går på bro över
Södertäljevägen. Södertäljevägen ligger cirka 6 m lägre än fotbollsplanen.
Skolan är uppdelad på 5 byggnader med mellan 1 och 4 våningsplan. Sydöst om
byggnaderna 4 och 5 ligger en fotbollsplan, se Figur 9.1-2. På skolan går cirka
700 elever.

Figur 9.1-1

Översikt (källa: Eniro)
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Figur 9.1-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)

Synpunkter från skolan
Muntliga uppgifter från Gürgün Görken, administrativ chef på Brännkyrka
gymnasium, visar att man störs av trafikbuller inomhus. Det gäller främst rum
för tysta aktiviteter, till exempel mindre grupprum. Dessa rum finns på spridda
platser inom skolans byggnader. I undervisningslokaler störs inte
undervisningen av trafikbruset (på grund av andra inomhusljud då en sal fylls av
gymnasieelever) även om trafikbruset kan höras inomhus i många lokaler.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Enligt muntliga uppgifter från Gürgün Görken är många av fönstren i dåligt
skick, med springor som leder till att man även har problem med kyla inomhus.
Enligt uppgifter från fastighetsförvaltaren är de flesta fönster i de bullerutsatta
fasaderna sidohängda, inåtgående, kopplade fönster med 2-glas isolerglas.
Fönstren har träkarmar i bra skick.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.1-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats
på. Inga andra vägar än E4/E20 och Södertäljevägen ger störande
trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.1-1 Trafikförhållanden
Väg

Väg E4/E20
Södertäljevägen

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

125 000 (2009)

9

70

13 500 (2002)

7

70
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Beräknade ljudnivåer
Beräkningar av ekvivalent ljudnivå från E4/E20 samt Södertäljevägen redovisas
i Figur 9.1-3.

Figur 9.1-3

Bullerutbredning, nuläge.

Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid de mest utsatta fasaderna där skolundervisning bedrivs
beräknas till 69 dBA. Byggnaderna 1, 2, 3 och 4 har ljudnivåer över 60 dBA vid
en eller flera fasader.
Skolområde
Skolområdet sydväst om byggnaderna 1–3, den norra delen, beräknas ha
ljudnivåer mellan 45 och 50 dBA. Skolområdet sydväst om byggnaderna 1–5
beräknas ha ljudnivå mellan 50 och 55 dBA. Nordöst om byggnaderna 1–4 och
öster om byggnad 4 beräknas ljudnivån till 55–65 dBA. Fotbollsplanen i sydöst
beräknas ha nivåer mellan 58 och 62 dBA.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
En bedömning av fönstrens ljuddämpning är svår att göra endast baserat på
förvaltarens och skolans uppgifter.
En rimlig bedömning är att fönstren dämpar minst 25 dBA. De rum som har
fönster i fasader där ljudnivån ligger över 65 dBA eller mer riskerar således att
ha ljudnivåer inomhus som överskrider Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.
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I Figur 9.1-4 är dessa fasader markerade med rött.

Figur 9.1-4

Fasader där ljudnivån riskerar att överstiga 40 dBA inomhus (röd
markering)

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på E4/E20 från 70 km/tim till 60 km/tim innebär
en sänkning av ekvivalenta ljudnivån på omkring 2 dBA. De högsta ljudnivåerna
för de mest utsatta fasaderna där undervisning bedrivs i byggnad 1–2 skulle då
sänkas till 67 dBA. På skolgården kommer trafikbullernivåerna fortfarande till
stor del att ligga över 60 dBA. Hastighetssänkningen måste då genomföras för
en längre sträcka både söder och norr om Brännkyrka gymnasium och inte
endast direkt vid skolan.
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Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Då blir effekten inom skolområdet ungefär densamma som
om man sänker hastigheten från 70 km/tim till 60 km/tim, och en stor del av
skolgården kommer fortfarande att ha trafikbullernivåer över 60 dBA.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Beräkningar har gjorts av effekten vid olika placeringar och höjder på skärmar.
Tre skärmalternativ redovisas i denna rapport: en skärm längs vägen, en skärm
längs skolgården och en skärm längs skolgården och fotbollsplanen.
En utgångspunkt utifrån skolans uppbyggnad har varit att försöka hitta en
skärmlösning som sänker bullernivåerna på fotbollsplanen och större delen av
den sydöstra skolgården till högst 55 dBA. Beräkningar har genomförts
med 2–4 m höga skärmar.
För att sänka bullret på skolgården längs E4/E20 kan en 2 m hög skärm
placeras i vägkant, se Figur 9.1-5. Beräkningarna visar dock att effekten inte blir
tillräcklig, och större delen av fotbollsplanen och skolgården kommer
fortfarande att få nivåer över 60 dBA.

Figur 9.1-5

Bullerutbredning med en 2 m hög skärm längs E4/E20. Skärmlängd
cirka 240 m. Skärmlängd cirka 240 m
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För att skärma av större delen av både fotbollsplanen och skolgården krävs en
skärm närmare skolgården. Skärmeffekten blir bättre om skärmen placeras nära
skolan i stället för nära vägen, eftersom skolområdet ligger på en höjd i
jämförelse med omgivande vägar.
En skärm med höjden 4 m längs nordöstra delen av skolgården enligt
Figur 9.1-6 ger god effekt. Ljudnivåerna på skolområdet sydöst om
byggnad 2 sänks till en ljudnivå på högst 60 dBA.

Figur 9.1-6

Bullernivåer med en 4 m hög skärm längs den yttre nordöstra delen av
skolområdet. Skärmlängd cirka 70 m
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För att få god effekt även på östra delen av skolgården samt fotbollsplanen krävs
en skärm på två sidor om fotbollsplanen. I Figur 9.1-7 redovisas effekten av en
3 m hög bullerskärm. Sammanlagd skärmlängd i beräkningarna är cirka 240 m.

Figur 9.1-7

Bullernivåer med en 3 m hög skärm längs två sidor av fotbollsplanen
samt nordöstra delen av skolområdet. Sammanlagd skärmlängd
cirka 240 m

För att sänka ljudnivån inom hela skolgården ytterligare 1–2 dBA behöver
skärmen vara 4 m hög, se Figur 9.1-8. Totalt sänker denna skärm nivåerna inom
skolområdet med cirka 3 dBA och på fotbollsplanen med cirka 5 dBA. På grund
av topografin i området, skillnaden i ursprungliga ljudnivåer samt olika avstånd
till vägen ger skärmarna olika effekt inom de olika delarna av skolområdet.
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Figur 9.1-8

Bullernivåer med en 4 m hög skärm längs två sidor av fotbollsplanen
och den yttre nordöstra delen av skolområdet. Sammanlagd skärmlängd
cirka 240 m

Fasadåtgärd
Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. Men eftersom ljudnivåerna inomhus
bedöms riskera att ligga över 40 dBA längs fasader markerade i Figur 9.1-4 bör
en akustiker analysera inomhusnivån och dessa fönsters dämpning ytterligare.
Detta för att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA klaras eller om
fasadåtgärder bör vidtas.
De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av extra glas i
befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan efter
platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån
ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Föreslagna skärmalternativ kan sänka ekvivalent ljudnivå på de sydöstra
fasaderna på byggnad 2–4. Om skärmåtgärd planeras bör hänsyn till denna
ljudnivåsänkning tas vid bedömning av fasadåtgärder.
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Slutsats
För att få en bra effekt på en stor del av skolgården och fotbollsplanen kan två
skärmar, en 3–4 m hög skärm längs fotbollsplanens två sidor och en 3–4 m hög
skärm från byggnad 2 mot fotbollsplanen, byggas enligt Figur 9.1-7 och Figur
9.1-8. Dessa skärmar är cirka 170 m respektive cirka 70 m långa. Båda
skärmarna är samhällsekonomiskt lönsamma (NNK=+7,8), klassificering enligt
ASEK 5 ”mycket hög lönsamhet”.
Eftersom ekvivalent ljudnivå inomhus bedöms riskera att ligga över
Trafikverkets nuvarande åtgärdsnivå, 40 dBA längs fasader (markerade i Figur
9.1-4), bör en akustiker analysera ljudnivån inomhus och dessa fönsters
dämpning ytterligare. Detta för att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå för
ekvivalent ljudnivå inomhus 40 dBA klaras eller om fasadåtgärder bör vidtas. De
åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av extra glas i
befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan efter
platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån
ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Om skärmåtgärd planeras bör hänsyn till denna ljudnivåsänkning vid utsatta
fasader tas vid bedömning av fasadåtgärder.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder generellt sett ger hög
samhällsekonomisk lönsamhet.
Endast hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning ger inte tillräcklig effekt för
att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av
skolgården.
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9.2 Fribergaskolan, Danderyds kommun
Orientering
Fribergaskolan ligger på en höjd, Mörbyberget, mellan E18 (Norrtäljevägen) i
väster, trafikplats Mörby i norr och Mörbyleden i nordost, se Figur 9.2-1. Där
E18 passerar skolan går vägen i skärning, en cirka 5 m hög bergvägg. Skolan är
alltså högt belägen i förhållande till E18.
På Fribergaskolan går cirka 470 elever. Skolan är uppdelad på 4 byggnader i 1–3
våningar. Den byggnad som är markerad som musikskola räknas inte till
Fribergaskolan.

Figur 9.2-1

Översikt (källa: Eniro)

Närmast E18 ligger en idrottshall/fritidsgård (4). Mot norr ligger en lång skolbyggnad (2) i tre våningsplan med tvåvånings flygelbyggnader (1, 3) på vardera
gaveln. Mot öster ligger en musikskola och i södra delen av skolområdet ligger
en grusplan, se Figur och 9.2-2.
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Figur 9.2-2.

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)

Kortaste avståndet mellan skolbyggnad (1) och vägmitt (exklusive idrottshallen)
är drygt 60 m. Idrottshallen/fritidsgården och skolbyggnaderna har en
skärmande effekt på skolgården. Kortaste avståndet mellan vägmitt och
grusplanen är cirka 55 m.

Synpunkter från skolan
Synpunkter från Fribergaskolan visar att man störs av trafikbuller vid undervisning på fotbollsplanen samt då personalen vistas på altanen, vid västra sidan av
skolbyggnad 1, se Figur 9.2-1 och Figur 9.2-3. Även större delen av den inre skolgården mellan huskropparna är störd av trafikbuller. Enligt uppgift från skolan
är marken mellan E18 och skolbyggnaderna svår att använda eftersom marken
sluttar ner mot vägen.
I lokaler som vetter mot E18 hörs ett ständigt brus från trafiken, och det är inte
möjligt att ha möten med öppna fönster. De flesta undervisningslokaler vetter
mot norr eller in mot gården. Skolan har inga synpunkter eller förslag på var
bullerskärmar kan placeras.
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Figur 9.2-3

Lokalernas användning, uppgifter från skolan

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Förvaltaren anger att fönstren i Fribergaskolan är av trä, cirka 40–50 år gamla,
kopplade, sidohängda utan spaltventiler och delvis otäta. Man anger att man
inte har kännedom om klagomål på trafikbuller inomhus men att det i lokalerna
i idrottshallen/fritidsgården (4) går att höra trafikbruset inomhus.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.2-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats
på.
Tabell 9.2-1
Väg

Väg E18

Trafikförhållanden
Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

66 000 (1998)

7

90
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Ljudnivåer från Mörbyleden nordöst om Fribergaskolan är inte medräknade i
beräkningarna i denna rapport eftersom Mörbyleden är en kommunal väg. En
tidigare genomförd trafikbullerutredning till underlag för utbyggnaden av
Mörby centrum, Ingemansson 2009, visar dagens trafikbullernivåer från både
E18 och Mörbyleden, (Figur 9.2-1, hus 4).

Figur 9.2-4

Trafikbullerutbredning 2m över mark, 100 km/tim på E18 och 50 km/tim
på Mörbyleden.

Beräkningsresultaten visar att trafikbullernivåerna från Mörbyleden 2 m över
mark bidrar till de höga ekvivalenta ljudnivåerna vid skolans norra och
nordvästra fasader, men endast marginellt till ekvivalent ljudnivå inne på
skolgården. Skolgården skärmas väl mot buller från Mörbyleden av den långa
skolbyggnaden i norr.
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Beräknade ljudnivåer utomhus
Nya beräkningar av ljudnivåer från E18 redovisas i Figur 9.2-5

Figur 9.2-5

Bullerutbredning, nuläge med 90 km/tim på E18

Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader där skolundervisning och personalarbete bedrivs är beräknad till 67 dBA och gäller huvudbyggnaden (2) och västra
flygelbyggnaden (1). Idrottshallen/fritidsgården (4) räknas inte som undervisningslokaler.
Den norra fasaden på huvudbyggnaden (2) beräknas ha ljudnivåer mellan 60
och 65 dBA. Men troligtvis är ljudnivåerna högre eftersom Fribergaskolan även
påverkas av trafiken på den kommunala vägen norr om skolan, Mörbyleden.
Skolområde
Den inre skolgården har i huvudsak ekvivalent ljudnivå mellan 50 och 60 dBA.
Mellan idrottshallen/fritidsgården (4) och flygelbyggnaden (1) kommer buller
från E18 in på skolgården och där uppgår bullernivån till över 65 dBA. Även
söder om fritidsgården (4) kommer mycket buller in på skolgården, som högst
upp till cirka 70 dBA.
På fotbollsplanen i södra delen av skolområdet, som inte skärmas av några
byggnader, ligger bullernivån på 53–67 dBA.
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Bedömning av ljudnivåer inomhus
Huvudsakligt bidrag till inomhusnivån mot väster och nordväst kommer från
E18, och endast dessa bullernivåer är medtagna i nedanstående bedömning.
Baserat på förvaltarens uppgifter om skolans fönster har en grov bedömning av
fönstrens ljudreduktion uppskattats till minst 25 dBA. De rum som har fönster i
fasader där ljudnivån ligger över 65 dBA eller mer riskerar således att ha
ljudnivåer inomhus som överskrider Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.
I Figur 9.2-6 är dessa fasader markerade med rött.
Byggnad 4 innehåller inga undervisningslokaler, vilket innebär att Trafikverkets
åtgärdsnivå 40 dBA inte gäller i dessa lokaler.

Figur 9.2-6

Frifältsvärden vid fasad utomhus. Fasader med risk för över 40 dBA
inomhus är markerade med rött

Vid dimensionering av fasadåtgärder bör detta göras utifrån de sammanlagda
ljudnivåerna från E18 och Mörbyleden, vilka ligger högre än i redovisade
beräkningar.
För övriga fasader klaras sannolikt Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA inomhus,
förutsatt en fasadisolering på minst 25 dBA.
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Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av medelhastigheten på E18 från 90 km/tim till 70 km/tim innebär
en sänkning av ekvivalenta ljudnivån med omkring 3 dBA. En större yta av den
inre skolgården får då nivåer på högst 55 dBA, och på skolgårdens västra delar
blir då bullernivåerna högst 61–65 dBA, se Figur 9.2-7. Nivåerna för de mest
utsatta fasaderna sänks till 62–65 dBA för byggnad 1 och 2.

Figur 9.2-7

Bullerutbredning vid sänkt hastighet på E18 till 70 km/tim

Trafikverkets tolkning är ekvivalent ljudnivå dagtid (06-18) för skolor.
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Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA.
Den bullerdämpande effekten blir ungefär densamma som vid en
hastighetssänkning från 90 km/tim till 70 km/tim, se Figur 9.2-8. En större yta
av den inre skolgården får då nivåer på högst 55 dBA. Nivåerna för de mest
utsatta fasaderna sänks till 60–65 dBA för de lokaler där undervisning och
personalarbete bedrivs.
Om lågbullerbeläggning utförs efter att den variabla hastigheten är genomförd
leder det till ytterligare lägre bullernivåer inom skolgården. En större yta av den
inre skolgården får då nivåer på högst 55 dBA, och på skolgårdens västra delar
blir då bullernivåerna högst 60–65 dBA. Nivåerna för de mest utsatta fasaderna
sänks till 58–62 dBA för de lokaler där undervisning bedrivs.
Om hastigheten sänks och lågbullerbeläggning utförs på E18 så beräknas bullernivåerna bli högst 50–55 dBA för större delarna av skolgården, se Figur 9.2-8

Figur 9.2-8

Bullerutbredning på E18 med lågbullerbeläggning, skyltad hastighet
70 km/tim på E18
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Skärm
Allmänt om skärmar se kapitel 8.
Beräkningar har gjorts av den bullersänkande effekten vid olika
skärmplaceringar och skärmhöjder. Utgångspunkt utifrån skolans uppbyggnad
har varit att hitta en skärmlösning som sänker bullernivåerna på skolgården till
högst 55 dBA. Området mellan skolbyggnaderna och E18 har utelämnats. Två
skärmalternativ redovisas i denna rapport.
För att sänka bullret på skolgården närmast huvudbyggnaden (1) är en skärm
mellan fritidsgården (4) och västra flygelbyggnaden (1) ett effektivt alternativ,
se Figur Här finns en gångväg, och en öppning i skärmen bör därför finnas i
skärmen som får gå omlott för att minska ljudläckaget i öppningen.
Om hastigheten på E18 är 90 km/tim behövs en skärmhöjd på 4 m. Om
hastigheten sänks till 70 km/tim behövs en skärmhöjd på 3 m. I båda fallen får
nästan hela den norra delen av den inre skolgården en ljudnivå under eller strax
över 55 dBA, se Figur 9.2-9 och Figur 9.2-10.

Figur 9.2-9

Bullernivåer med en 4 m hög skärm mellan byggnad 1 och 4, cirka 20 m
lång med öppning för gångväg, skyltad hastighet 90 km/tim på E18.
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Figur 9.2-10

Bullernivåer med en 3 m hög skärm mellan byggnad 1 och 4, cirka 20 m
lång med öppning för gångväg, skyltad hastighet 70 km/tim på E18.

För att skärma av större delen av skolgården krävs en skärm som förlängning av
fritidsgården (4) mot söder. Skärmen går förbi fotbollsplanen för att sänka ljudnivåerna även där. En skärm med höjden 2,5–3 m ger en bra effekt på en stor
del av skolgården samt fotbollsplanen, se Figur 9.2-11 och Figur 9.2-12
Om hastigheten är 90 km/tim behövs en 3 m hög skärm och vid 70 km/tim
räcker en 2,5 m hög skärm. Ljudnivåerna hamnar på strax över 55 dBA för de
mest utsatta delarna inom skolgården medan större delen av ytan får nivåer
under 55 dBA.
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Figur 9.2-11

Bullernivåer med en 4 m hög skärm mellan byggnad 1 och 4 samt en 3 m
hög skärm från byggnad 4 förbi fotbollsplanen, sammanlagt cirka 135 m
långa, skyltad hastighet 90 km/tim på E18.

Figur 9.2-12

Bullernivåer med en 3 m hög skärm mellan byggnad 1 och 4 samt en
2,5 m hög skärm från byggnad 4 förbi fotbollsplanen, sammanlagt cirka
135 m långa, skyltad hastighet 70 km/tim på E18.

44

Fasadåtgärder
Utan exakt vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. De mest utsatta fasaderna i byggnad
1 och 2 bedöms riskera att ha ekvivalenta ljudnivåer över Trafikverkets
åtgärdsnivå 40 dBA inomhus om hastigheten 90 km/tim på E18 bibehålls,
förutsatt en fönsterdämpning på 30 dBA.
En akustiker bör analysera inomhusnivån och fönstrens dämpning ytterligare,
för att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus 40
dBA klaras eller om fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella
är fönsterbyte eller insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt
byte av ventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av
fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA. Vid denna bedömning bör hänsyn även tas till
trafikbuller från Mörbyleden.
Om hastigheten på E18 sänks till 70 km/tim eller om lågbullerbeläggning utförs
på E18, bedöms inomhusnivåerna i undervisningsrum med bullerutsatta fasader
mot väster och norr ligga under 40 dBA.
Föreslagna skärmalternativ sänker inte ekvivalent ljudnivå vid de mest utsatta
fasaderna och påverkar således inte behovet av fasadåtgärder.

Slutsats
För att sänka bullret på större delen av skolgården är en kombination av olika
skärmar nödvändig. Ett alternativ är en sänkning av hastigheten på E18
kombinerat med antingen lågbullerbeläggning eller skärmar.
Tre alternativ som ger ungefär samma effekt inom skolgården och sänker trafikbullernivåerna till 55 dBA eller lägre för större delen av ytan är följande:


sänkt hastighet till 70 km/tim och lågbullerbeläggning, se 9.2-8



befintlig hastighet 90 km/tim och en skärm mellan byggnad 1 och 4,
20 m lång och 4 m hög, samt en skärm från byggnad 4 förbi
fotbollsplanen, cirka 115 m lång och 3 m hög, se Figur 9.2-11



sänkt hastighet till 70 km/tim och en skärm mellan byggnad 1 och 4, 20
m lång och 3 m hög, samt en skärm från byggnad 4 förbi fotbollsplanen,
cirka 115 m lång och 2,5 m hög, se Figur 9.2-12.

En hastighetssänkning innebär även ökade res- och transporttider, minskade
olyckskostnader, mindre förändringar av fordonskostnader, kostnader för luftföroreningsutsläpp och driftkostnader. Totalt sett tenderar detta att öka de
samhällsekonomiska kostnaderna, och en hastighetssänkning blir då oftast
totalt sett olönsam.
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Båda skärmarna är samhällsekonomiskt lönsamma (NNK kort skärm: +13,4;
NNK lång skärm: +9,0), klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög
lönsamhet”.
Föreslagna skärmalternativ sänker inte ekvivalent ljudnivå vid de mest utsatta
fasaderna och påverkar således inte behovet av fasadåtgärder.
Eftersom ljudnivåerna inomhus riskerar att ligga kring Trafikverkets
åtgärdsnivå 40 dBA i byggnad 1 och delar av byggnad 2 om hastigheten 90
km/tim bibehålls, bör en akustiker analysera ljudnivån inomhus och fönstrens
dämpning ytterligare. Detta för att bedöma om fasadåtgärder bör vidtas. De
åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av extra glas i
befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan efter
platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån
ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA. Vid denna bedömning bör
hänsyn även tas till trafikbuller från Mörbyleden. Testberäkningar visar att
fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt ventilationsdon) generellt sett ger
hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Om hastigheten på E18 sänks till 70 km/tim eller om lågbullerbeläggning utförs
bedöms inomhusnivåerna även i undervisningsrum med bullerutsatta fasader
mot väster och norr ligga under 40 dBA.
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9.3 Förskolan Björken, Haninge kommun
Orientering
Förskolan Björken är belägen väster om väg 73 (Nynäsvägen), se Figur och
Figur . Där Nynäsvägen passerar förskolan ligger vägen på ungefär samma höjd
som förskolan. Längs Nynäsvägen finns 3–4 m höga vallar som bullerskydd.
Mitt för skolan finns en gång- och cykeltunnel under vägen, vilket medför att
vägen där inte skärmas av vallarna utan ligger på en oskärmad vägbro.
Förskolan består av en huvudbyggnad i ett våningsplan, markerad i Figur 9.3-1.
På förskolan går cirka 50 barn.

Figur 9.3-1

Översikt (källa: Eniro, med vallarna inritade)

Figur 9.3-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)
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Kortaste avståndet mellan skolbyggnad och vägmitt är cirka 100 m. För
skolgården är avståndet ungefär 90 m.

Synpunkter från skolan
Muntliga synpunkter från Förskolan Björken visar att man inte störs av
trafikbuller varken inomhus eller utomhus.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Uppgifter från förvaltaren visar att fönstren är från 1980. De är kopplade och
öppningsbara med ett tvåglas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i
ytterbågen. Eventuellt är delar av fönstren av laminerat glas.
Utifrån denna beskrivning dras slutsatsen att fönstren troligen har bra ljuddämpande egenskaper, vilket styrks av att rektorn Maria Frykberg anger att det inte
finns störningar från trafikbuller inomhus.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.3.1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats
på. Inga andra vägar än väg 73 ger störande trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.3.1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Väg 73

31 000 (2011)

12

110
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Beräknade ljudnivåer
Beräkning av ekvivalent ljudnivå från Nynäsvägen i nuläget är genomförd och
redovisas i Figur 9.3-3.

Figur 9.3-3

Bullerutbredning nuläge med 110 km/tim på Nynäsvägen

Ekvivalent ljudnivå vid mest utsatt fasad där skolundervisning bedrivs ligger på
59 dBA.
Skolgården, som i huvudsak är orienterad mot söder, beräknas ha nivåer mellan
57 och 63 dBA.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Baserat på förvaltarens uppgifter om fönsterkvalitet dras slutsatsen att fönstren
dämpar minst 30 dBA. Detta ger en inomhusnivå som högst på cirka 29 dBA,
och inomhusnivån överskrider med stor sannolikhet inte Trafikverkets
åtgärdsnivå 40 dBA.
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Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på Nynäsvägen från 110 km/tim till 100 km/tim
innebär en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån på omkring 1 dBA och en
sänkning till 90 km/tim en sänkning på 2–3 dBA.
Bullernivåerna på skolgården beräknas då få ljudnivåer mellan 55 och 58 dBA,
se Figur . Nivåerna för den mest utsatta fasaden sänks då till 57 dBA. Om en
hastighetssänkning ska ha effekt måste åtgärden genomföras för en längre
sträcka, främst söder om förskolan Björken och inte endast direkt vid skolan.

Figur 9.3-4

Bullerutbredning vid hastighetssänkning till 90 km/tim på Nynäsvägen

Tyst asfalt
Allmänt om tyst asfalt, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Då blir effekten inom skolområdet ungefär densamma som
om man sänker hastigheten från 110 km/tim till 90 km/tim, se Figur
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Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Effekten har beräknats vid olika placeringar och höjder på skärmar. Tre
skärmalternativ redovisas i denna rapport: en skärm längs skolgården och två
längs vägen. Beräkningarna är genomförda med hastigheten 110 km/tim på
Nynäsvägen.
Motsvarande resultat för en hastighet på 100 km/tim är generellt 1 dBA lägre,
och eftersom ingen av skärmåtgärderna når helt ner till 55 dBA inom skolgården
bedöms denna hastighetssänkning inte bidra till att skärmhöjderna kan sänkas.
En skärm längs skolgården, 3 m hög över befintlig mark, ger inte en tillräckligt
god effekt. Större delen av skolgården får ljudnivåer mellan 57 och 59 dBA, se
Figur Skärmlängden är satt till cirka 130 m.

Figur 9.3-5

Bullerutbredning med en 3 m hög skärm i skolgårdens kant, cirka 130 m
lång, 110 km/tim
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En 3 m hög skärm längs vägkant som ”täpper till” mellan bullervallarna ger inte
någon påtaglig effekt. Nivåerna beräknas till mellan 58 och 59 dBA för större
delen av skolgården, se Figur 9.3-6. Skärmlängden är satt till cirka 55 m.

Figur 9.3-6

Bullernivåer med en 3m hög skärm i vägkant längs Nynäsvägen som
”täpper till” mellan vallarna, cirka 55 m lång, 110 km/tim
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En 3 m hög skärm placerad längs befintlig vall i söder samt en 3 m hög skärm i
vägkant som ”täpper till” mellan bullervallarna dämpar 4–5 dBA. Nivåerna
beräknas till mellan 53 och 57 dBA för större delen av skolgården, se Figur 9.3-7.
Detta skärmalternativ är det mest effektiva för att sänka ljudnivåerna på
skolgården. Sammanlagd skärmlängd är cirka 135 m.

Figur 9.3-7

Bullernivåer med 3 m hög skärm på befintlig vall samt 3m hög skärm i
vägkant som ”täpper till” mellan vallarna, totalt cirka 135 m långa, 110
km/tim

Med en kombinerad hastighetssänkning till 100 km/tim på Nynäsvägen och
denna skärm blir resultatet cirka 1 dBA bättre, och en ännu större del av
skolgården kommer att få ljudnivåer på högst 55 dBA.

Slutsats
Det effektivaste sättet att sänka bullret på skolgården är en 3 m hög skärm
placerad på befintlig vall i söder samt en 3 m hög skärm i vägkant som ”täpper
till” mellan bullervallarna enligt Figur . Dessa två skärmar dämpar ljudnivåerna
på skolgården med 4–5 dBA och är totalt cirka 135 m långa. Denna skärm är
samhällsekonomiskt lönsam (NNK: +0,04), klassificering enligt ASEK 5 ”svagt
lönsam”.
Endast hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning ger inte tillräcklig effekt för
att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av
skolgården.
Inga fasadåtgärder bedöms vara nödvändiga.

53

9.4 Förskolan Elsa Brändström, Stockholms stad
Orientering
Förskolan Elsa Brändström ligger söder om E4/E20 (Södertäljevägen) i
Fruängen. Där E4/E20 passerar förskolan går vägen i en skärning på cirka 1–
2 m. Skolan ligger alltså något högre än E4/E20, se Figur 9.4-1 och Figur 9.4-2
Förskolan består av en byggnad – ett fristående enplanshus i vinkel. På
förskolan går cirka 44 barn.

Figur 9.4-1

Översikt (källa: Eniro)

Kortaste avståndet mellan skolbyggnad och vägmitt är drygt 120 m. Närmast
E4/E20 ligger ett kontorshus. Kontorshuset har en skärmande effekt på
förskolan, se Figur 9.4-1 och Figur 9.4-2

Figur 9.4-2

Flygfoto över förskolan och omgivningarna (källa: Hitta)
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Synpunkter från skolan
Enligt synpunkterna från skolan är verksamheten inte bullerstörd inomhus.
Förskolans gård är delad i tre delar, en för varje avdelning. Den avdelning som
har gården väster om byggnaden är störd av vägbuller utomhus. Förskolan
använder även idrottsplanen nordväst om förskolan och upplever sig där mycket
bullerstörda.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Besked har inkommit från fastighetsförvaltaren att huset är byggt 1977 och att
inga fönster bytts sedan dess. Förvaltaren har inte angett några detaljer kring
fönstrens konstruktion men skriver att det finns klagomål på bullernivåer
inomhus.

Trafikförhållanden
I Tabell redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats på.
Inga andra vägar än E4/E20 ger störande trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.4-1 Trafikförhållanden
Väg

Väg E4/E20

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

112 000 (2006)

8

90

Beräknade ljudnivåer
Tidigare bullerkartläggning av Söderort, WSP Akustik 2005, har troligen
genomförts med hastigheten 110 km/tim på E4/E20. Sedan 2008 har skyltad
hastighet sänkts till 90 km/tim. Detta är en av förklaringarna till varför
bullerkartläggningen från 2005 visar på nivåer vid skolan som ligger över
60 dBA.
Beräkningar av ljudnivåer från E4/E20 är genomförda för nuläget med
90 km/tim, se Figur 9.4-3.
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Figur 9.4-3

Bullerutbredning dagens läge med 90 km/tim på E4/E20

Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad beräknas till 56 dBA.
Idrottsplanen nordväst om förskolan, som förskolan anger att de nyttjar men
som ligger utanför skolans fastighetsgräns, beräknas ha ljudnivåer mellan
60 och 70 dBA.
För att sänka ljudnivåerna inom idrottsplanen krävs en lång skärm i vägkant
förutom den cirka 2 m höga skärm som redan finns vid idrottsplanen. En sådan
skärm behöver vara både mycket lång (>200 m) och 3–4 m hög. Effekten kan bli
en sänkning av ljudnivåerna på idrottsplanen till 58–65 dBA.
En sådan skärm har mycket dålig samhällsekonomisk lönsamhet och redovisas
inte mer i detalj.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Ett vanligt tvåglasfönster dämpar omkring 25 dBA, och förutsatt denna typ av
fönster i skolan beräknas ljudnivåerna inomhus till högst 31 dBA.
Ljudnivåerna inomhus bedöms med stor sannolikhet inte överskrida
Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.

Slutsats
Eftersom högsta ekvivalenta ljudnivå beräknas uppgå till 56 dBA både vid fasad
och inom förskolans fastighet bedöms inga åtgärder vara aktuella.
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9.5 Förskolan Prästkragen, Danderyds kommun
Orientering
Förskolan Prästkragen ligger väster om E18 (Norrtäljevägen) i Mörbylund. På
förskolan går cirka 95 barn. Förskolan ligger på en höjd över vägen. Kortaste
avståndet till vägmitt på E18 är cirka 120 m, se Figur 9.5-1 och Figur 9.5-2

Figur 9.5-1

Översikt (källa: Lantmäteriet)

Mellan E18 och förskolan finns en bergskärning ner mot Mörbygårdsvägen och
ytterligare en höjdskillnad ner mot E18. Längs E18 finns en
bullerskärm/bullervall i vägkant förbi området. Förskolan Prästkragen ligger
därmed relativt väl skärmad. Förskolan är i ett våningsplan.
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Figur 9.5-2

Flygfoto över skolområdet och E18 (källa: Hitta)

Synpunkter från skolan
Synpunkter från förskolan Prästkragen är att man inte störs av buller, varken
inne eller ute. Trafikbuller kan höras utomhus men upplevs inte som störande.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Eftersom ekvivalent ljudnivå vid närmaste fasad utifrån tidigare
bullerutredningar bedöms ligga på högst 55 dBA har inget frågeformulär om
lokalernas fönster skickats till skolans förvaltare.

Trafikförhållanden
I Tabell redovisas trafikförhållanden. Inga andra vägar bedöms ge störande
trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.5-1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

E18

64 000 (1993)

5

70
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Beräknade ljudnivåer
En tidigare bullerutredning av E18 genom Danderyds kommun är genomförd
2005 av Ramböll. Bullernivåerna är angivna som utbredning över mark och
redovisas som färgfält på olika höjd över marken. I markplanet ligger
bullernivån vid mest utsatta fasad på cirka 55 dBA, se Figur 9.5-3.

Figur 9.5-3

Bullernivåer i markplanet (källa: Bullerutredning för hela sträckan genom
kommunen, E 18, Ramböll 2005)

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Ett vanligt tvåglasfönster dämpar omkring 25 dBA, och förutsatt denna typ av
fönster i skolan beräknas ljudnivåerna inomhus till 30 dBA.
Ljudnivåerna inomhus bedöms med stor sannolikhet inte överskrida
Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.
Rektorn har angett att inga klagomål på inomhusnivåer finns på förskolan.

Slutsats
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga.
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9.6 Förskola Villa Solvi, Danderyds kommun
Orientering
Förskolan Villa Solvi är belägen i södra Stocksund, öster om E18
(Norrtäljevägen) och Roslagsbanan (pendeltåg). Förskolan ligger på en kulle
cirka 6–7 m över tågspåren och E18. Precis vid förskolan ligger en gång- och
cykelramp upp till en gångbro över E18. Rampen skärmar delvis buller från
vägen. Längs E18 söder om förskolan fram till gång- och cykelrampen finns en
vägnära skärm, uppskattningsvis 1,2 m hög relativt vägbanan, se Figur 9.6-1 och
Figur 9.6-2.
Förskolebyggnaden är en sekelskiftesvilla från 1905 byggd i två plan. Avståndet
till vägmitt är cirka 75 m och avståndet till järnvägen är cirka 30 m. På förskolan
går cirka 26 barn.

Figur 9.6-1

Översikt (källa: Eniro) Skärm, ramp och bro inritade.
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Figur 9.6-2

Flygfoto över förskolan och omgivningarna (källa: Eniro).
Förskolan markerad med vit ring.

Synpunkter från skolan
Enligt synpunkter från förskolan är verksamheten inte bullerstörd inomhus men
utomhus på den relativt oskärmade södra delen av förskolegården.
Det finns i dag ett bullerplank mot väster och norr förbi ungefär halva tomten.
Troligen är det tänkt som skärm mot buller från tågtrafiken på Roslagsbanan.
Utsträckning och höjd är oklar men höjden uppskattas utifrån fotografier till
cirka 2 m. Förskolechef Caroline Attarp har ritat in skärmen på en
fastighetskarta på förskolans tomt, men troligen fortsätter skärmen norrut längs
ytterligare två fastigheter. Vid beräkningarna har denna skärm förutsatts sträcka
sig förbi även de två tomterna norr om förskolan fram till gångbron över E18.
Höjden är satt till 2 m.
Det finns även en lägre skärm/staket förbi den södra delen av förskolegården,
men eftersom det inte finns någon information om höjd, utsträckning eller
täthet så bortses denna skärm i beräkningarna. Höjden uppskattas utifrån
fotografier till cirka 1–1,5 m och bedöms inte ha tillräcklig skärmverkan för att
skydda södra förskolegården i dag. Denna skärm är inte medtagen vid
beräkningarna.

61

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Besked från skolan anger att några av fönstren i huset är från 1905 då huset
byggdes, medan andra byttes 2002. Informationen anger även att de äldre
fönstren har en del springor, medan de nyare är av god kvalitet. Inga klagomål
på ljudnivån inomhus.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.6.1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats
på.
Tabell 9.6-1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Väg E18

64 000 (1993)

5

70

Beräknade ljudnivåer
Beräkningar av ljudnivåer från E18 är genomförda för nuläget med 70 km/tim,
se Figur 9.6-3. Inget bullerbidrag från Roslagsbanan är medräknat.

Figur 9.6-3

Bullerutbredning dagens läge med 70 km/tim på E18. Blå linje illustrerar
antagen befintlig skärm.
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Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid de mest utsatta fasaderna, mot väster och söder,
beräknas ligga på 58–63 dBA. I fasaden mot norr beräknas ljudnivån till 50 dBA
i våning 1 och 58 dBA i våning 2. I fasaden mot öster beräknas ljudnivån till
mindre än 50 dBA.
Skolområde
Skolområdet väster och söder om skolbyggnaden beräknas ha ekvivalenta ljudnivåer mellan 55 och 60 dBA. Ljudnivåerna norr och öster om skolgården har
ljudnivåer mindre än 55 dBA.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. För den mest utsatta fasaden
beräknas ljudnivåer vid fasad uppgå till 63 dBA på plan 2, se Figur 9.6-3 Fönster
i denna fasad byttes enligt förskolans ägare Caroline Attarp år 2002. Eftersom
fönstren är så nya bedöms deras dämpning vara minst 30–35 dBA, vilket
medför att ljudnivån inomhus bedöms ligga på högst 28–33 dBA.
Eftersom Caroline Attarp även anger att man inte upplever sig störda inomhus,
görs bedömningen att ljudnivån inomhus troligen ligger kring 30 dBA eller
lägre.
Ljudnivåerna inomhus bedöms med stor sannolikhet inte överskrida
Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på E18 från 70 km/tim till 60 km/tim ger en effekt
på 1–2 dBA över större delen av förskolegården. Bullernivåerna från vägtrafik
skulle därefter ligga på upp till 57–59 dBA på skolgårdens värst utsatta delar,
medan en stor yta får nivåer strax över eller kring 55 dBA.
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Detta skulle ge en effekt över nästan hela förskolegården
som skulle få nivåer på upp till 56–58 dBA på värst utsatta delar, medan en
större yta får nivåer strax över eller kring 55 dBA.
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Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Vid skärmberäkningarna har inget bullerbidrag från Roslagsbanan räknats med.
Men de föreslagna skärmarna kommer även att reducera bullret från tågtrafiken
inom förskolegården.
Eftersom beräknad ekvivalent ljudnivå för den oskärmade delen i söder ligger
mellan 55 och 60 dBA har beräkningar genomförts med en skärm i
förskolegårdens kant i enlighet med förslaget från Caroline Attarp. En
skärmhöjd på 2 m ger en sänkning av ekvivalent ljudnivå med 1–3 dBA,
se Figur 9.6-4. Denna skärm är cirka 45 m lång.

Figur 9.6-4

Bullerutbredning med en 2 m hög skärm i förskolegårdens sydöstra kant,
skärmlängd cirka 45 m. 70 km/tim på E18

Samma skärm med höjden 2,5 m respektive 3 m ger en sänkning av ekvivalent
ljudnivå med 2–4 dBA respektive 3–6 dBA för större delen av förskolegården, se
Figur och 9.6-6.
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Figur 9.6-5

Bullerutbredning med en 2,5 m hög skärm i förskolegårdens sydöstra
kant, skärmlängd cirka 45 m. 70 km/tim på E18

Figur 9.6-6

Bullerutbredning med en 3 m hög skärm i förskolegårdens sydöstra kant,
skärmlängd cirka 45 m. 70 km/tim på E18
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Slutsats
Eftersom större delen av förskolegården beräknas ha ekvivalent ljudnivå på 55–
60 dBA från vägtrafiken på E18 i dag, samtidigt som förskolans personal anger
att de upplever sig störda utomhus, kan en 2,5–3 m hög skärm i förskolans
sydvästra kant enligt Figur 9.6-5 och Figur 9.6-6 övervägas. Skärmen är cirka
45 m lång och beräknas sänka den ekvivalenta ljudnivån till 55 dBA för större
delen av förskolegården. Denna skärm är samhällsekonomiskt lönsam (NNK:
+2,0), klassificering enligt ASEK 5 ” hög lönsamhet”.
Ingen hänsyn är i beräkningarna tagna till bullret från tågen på Roslagsbanan,
men den föreslagna skärmen ger en bullerreducerande effekt även på detta
buller inom förskolegården.
Även hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning sänker så att en stor del av
förskolegården får ekvivalent ljudnivå kring riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
55 dBA eller strax över.
Inga fasadåtgärder bedöms vara nödvändiga.

66

9.7 Föräldrakooperativet Nalle Puh, Vaxholms kommun
Orientering
Föräldrakooperativet Nalle Puh ligger i ett flerfamiljshus i två våningar nära väg
274 (Kungsgatan) på östra Vaxholm. På förskolan går cirka 16 barn. Marken är
plan och inget skärmar trafikbullret från vägen mot skolan, se Figur 9.7-1 och
Figur 9.7-2

Figur 9.7-1

Översikt (källa: Lantmäteriet)

Förskolans gård ligger öster om tvåvåningshuset på cirka 30 m avstånd från
vägmitt. I Figur är förskolegården markerad med en ring.

Figur 9.7-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Hitta)
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Förskolan upptar två lägenheter i markplanet i flerbostadshuset. I lokalerna som
vetter mot vägen ligger, enligt uppgift från förskolan, personalrum och lekrum,
se Figur 9.7-3. Avståndet mellan fasad och vägmitt är cirka 11 m.

Figur 9.7-3

Foto från vägen mot förskolans närmaste fönster
(källa: Google Maps)

Synpunkter från skolan
Enligt muntliga uppgifter från förskolans rektor, Ingela Rydell, störs man av
trafikbuller inomhus i de lokaler som ligger närmast vägen, främst när tung
trafik passerar. Då är man även störd av vibrationer.
Man upplever även att hela förskolegården störs av buller. Rektorn skulle gärna
se att det byggdes ett bullerplank längs vägen som skyddar både skolgård och
fönster mot buller.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Enligt muntliga uppgifter från förskolans rektor, Ingela Rydell, har fönster inte
bytts de senaste 10 åren, och det har inte kommit in någon uppgift om vilken typ
av fönster som finns i lokalerna.
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Trafikförhållanden
I Tabell redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats på.
Inga andra vägar än väg 274 bedöms ge störande trafikbullernivåer vid
förskolan.
Tabell 9.7-1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Väg 274

7 300 (2011)

8

30

Beräknade ljudnivåer och bedömning
Inga underlag med tidigare beräkningar eller mätningar av trafikbuller har
funnits att tillgå för Föräldrakooperativet Nalle Puh.
Beräkningar av ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg 274 är
genomförda för nuläget och redovisas i Figur

Figur 9.7-4

Bullerutbredning nuläge, ekvivalent ljudnivå
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Figur 9.7-5

Bullerutbredning nuläge, maximal ljudnivå

Fasad
Ekvivalent ljudnivå är beräknad till 62 dBA vid fasad på gaveln mot vägen. På
långsidorna är ekvivalenta ljudnivån beräknad till 56 dBA vid förskolans utgång
mot gården, se Figur 9.7-4. Maximal ljudnivå är beräknad till 82 dBA på gaveln
och till 79 dBA vid förskolans utgång mot gården, se Figur 9.7-5.
Skolområde
Förskolegården som är belägen öster om huset beräknas ha ekvivalenta
ljudnivåer mellan 47 och 55 dBA och maximala ljudnivåer mellan 63 och 73
dBA, se Figur 9.7-4 och Figur 9.7-5.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Inga andra uppgifter har inkommit om fönstren än att de inte är bytta de
senaste 10 åren. Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det
svårt att dra slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus.
Beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad, ekvivalent 62 dBA och maximal
ljudnivå 82 dBA, är höga. Ett vanligt tvåglasfönster dämpar omkring 25 dBA.
Förutsatt vanliga tvåglasfönster beräknas ekvivalent ljudnivå inomhus till
37 dBA respektive maximal ljudnivå till 59 dBA.
Det finns klagomål på maximala ljudnivåer inomhus.
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Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på väg 274 bedöms inte vara rimligt eftersom den
redan i dag är skyltad till 30 km/tim.
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Vid 30 km/tim har lågbullerbeläggning ingen ljuddämpande effekt eftersom
ljudnivåerna vid denna låga hastighet kommer från motorn.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas i dag ligga på 62 dBA och på
förskolegården på högst 55 dBA. Trafikverkets riktvärde för ekvivalent ljudnivå
55 dBA klaras därmed på förskolegården.
Maximala ljudnivåer beräknas däremot ligga på över 70 dBA för en del av
förskolegården. Inget riktvärde för maximal ljudnivå finns för förskolor/skolor
men riktvärdet för maximal ljudnivå för bostäders uteplats är 70 dBA.
På väg 274 passerar nära 600 tunga fordon per dygn, vilket innebär att de höga
maximala ljudnivåerna på förskolans gård inträffar ofta. Det blir många
passager per timme under dagtid och varje gång störs barnen som leker ute av
dessa nivåer. Flera rapporter (bland annat Miljöhälsorapporten 2009) visar att
barn är mycket känsliga för höga ljudnivåer, och utifrån detta kan en skärm för
att sänka dessa höga maximala ljudnivåer övervägas.
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Effekten har beräknats vid olika placeringar och höjder på skärmar. Två
skärmalternativ redovisas i denna rapport: en skärm längs förskolegården och
en längs vägen. Observera att det är de maximala ljudnivåerna som redovisas i
Figur 9.7-6 och Figur 9.7-7.

Figur 9.7-6

Bullerutbredning med 2 m hög skärm längs förskoleområdet
(blå linje), maximal ljudnivå

Figur 9.7-7

Bullerutbredning med en 2 m hög skärm längs vägen
(blå linje), maximal ljudnivå

72

Med en 2 m hög skärm längs skolgården enligt Figur eller längs vägen enligt
Figur klaras maximal ljudnivå, 70 dBA, inom hela skolområdet.
Dessa skärmar är 40 m längs förskolegården respektive 50 m längs vägen.
Fasadåtgärd
Allmänt om fasadåtgärder, se kapitel 8.
Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. Ekvivalent ljudnivå bedöms ligga
kring som högst 37 dBA men inte över Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA.
Det finns inga bindande nationella riktvärden för maximala ljudnivåer för
förskolor/skolor, och Trafikverket har inte heller definierat någon åtgärdsnivå
för maximala ljudnivåer för förskolor/skolor. Riktvärdet för maximal ljudnivå
inomhus för bostäder nattetid, 45 dBA, överskrids troligen kraftigt i förskolans
lokaler mot vägen när tunga fordon passerar (9 dBA med 30 dBA
fasadisolering).
Flera rapporter, (bland annat Miljöhälsorapporten 2009) visar att barn är
mycket känsliga för höga ljudnivåer. Eftersom Föräldrakooperativet Nalle Puh
ligger mycket nära en väg med mycket tung trafik, det vill säga höga maximala
ljudnivåer som inträffar ofta, bör därför bullerskyddsåtgärder övervägas.
En akustiker bör analysera ljudnivåer inomhus och fönstrens dämpning
ytterligare, för att bedöma om fasadåtgärder bör vidtas. Detta gäller fönster i
fasaden mot Kungsgatan och de närmaste fönstren på långsidorna. Även ventiler
i dessa rum bör ses över och vid behov bytas till ventiler med högre
ljuddämpning.
Den föreslagna skärmåtgärden i vägkant kan sänka ekvivalent och maximal
ljudnivå på den mest utsatta söderfasaden om den förlängs förbi huset. Om
denna skärmåtgärd planeras bör hänsyn till denna ljudnivåsänkning tas vid
bedömning av fasadåtgärder.

Slutsats
Ekvivalent ljudnivå, 55 dBA, klaras för hela förskolegården utan särskilda
bullerskyddsåtgärder, medan maximal ljudnivå ligger över 70 dBA på en del av
förskolegården. Vid fasad och vid utgången till förskolegården ligger ekvivalent
ljudnivå som mest på 62 dBA respektive 56 dBA och maximal ljudnivå ligger på
82 dBA respektive 79 dBA.
Ekvivalent ljudnivå inomhus i lokaler mot vägen bedöms ligga under
Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA, men maximal ljudnivå bedöms uppgå till
närmre 59 dBA när tunga fordon passerar, förutsatt en fönsterdämpning på
minst 25 dBA.
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För både inomhus- och utomhusmiljön görs bedömningen att inga åtgärder är
nödvändiga med avseende på Trafikverkets riktvärden som endast gäller
ekvivalenta ljudnivåer.
Men med tanke på att det sker nästan 600 tunga passager per dygn är de
maximala ljudnivåerna både inomhus och utomhus något som inträffar ofta. Det
kan bli uppemot 30–40 passager per timme under dagtid, och varje gång störs
barnen som leker ute samt inomhus i de lokaler som ligger närmast vägen.
Förskolan har klagat på att ljudnivåerna är höga på gården och inomhus, och av
denna anledning kan en skärmåtgärd för att minska bullerbelastning av de
frekventa tunga passagerna ändå övervägas.
För att sänka bullret på förskolegården kan ett av de skärmalternativ som
föreslås i rapporten fungera. Skärmen som föreslås längs vägen sänker även
bullret vid fasad, vilket i sin tur kan minska behovet av fönsteråtgärder.
Eventuellt bör fönster dock bytas, men då till enklare fönstertyper än om
skärmen inte byggs.
Inga samhällsekonomiska beräkningar av skärmar har gjorts eftersom
beräkningsmodellen inte behandlar maximala ljudnivåer.
En akustiker kan analysera maximala ljudnivåer inomhus och fönstrens
dämpning, eftersom maximala ljudnivåer inomhus är mycket höga och inträffar
relativt ofta. Detta för att bedöma om fasadåtgärder, som fönster och ventiler,
bör vidtas. Akustikerns analys gäller de rum som har fönster mot Kungsgatan
eller nära gaveln på långsidorna.
Om skärmåtgärd i vägkant planeras bör hänsyn till denna ljudnivåsänkning vid
utsatt fasad tas vid bedömning av fasadåtgärder.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
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9.8 Gröndalsskolan, Stockholms Stad
Orientering
Gröndalsskolan i Gröndal ligger på en höjd öster om E4, Essingeleden, se Figur
9.8-1 till Figur 9.8-5. Där Essingeleden passerar skolan går vägen på bro. En
avfart från Essingeleden, Gröndalsvägen samt järnvägen passerar under bron. I
vägkant på Essingeleden finns en bullerskärm, cirka 1,5 m hög.
Kortaste avstånd mellan närmaste skolbyggnad och vägkant är cirka 80 m (till
vägmitt cirka 93 m). Inga andra stora vägar i närheten ger upphov till höga
bullernivåer vid skolan, men det finns en del mindre vägar samt tunnelbana.
Inget av dessa bedöms dock ge något större bidrag till bullret vid
Gröndalsskolan.
Skolan är uppdelad på flera byggnader med 1–2 våningsplan, se Figur 9.8-1
Undervisningslokaler finns främst i byggnad 1, 2 och 5–7. Byggnad 3 är en
idrottshall och byggnad 4 innehåller matsal och expedition. På skolan går cirka
260 elever.

Figur 9.8-1

Översikt (källa: Eniro)
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Figur 9.8-2

Flygfoto över skolgården (källa: Eniro)

Figur 9.8-3

Foto från Essingeleden (källa: Google Maps)

En stor del av skolgården ligger sydväst om skolbyggnaderna samt mellan dem,
se Figur 9.8-2. Förutom den cirka 1,5 m höga bullerskärmen i vägkant, se Figur
9.8-3, finns inget som skärmar mot inkommande buller från Essingeleden på de
mest utsatta delarna av skolgården samt vid de fasader som ligger oskyddade åt
detta håll.

76

Figur 9.8-4

Flygfoto (Källa: Eniro)

Synpunkter från skolan
Synpunkter från Gröndalsskolan visar att man störs av trafikbuller från Essingeleden vid undervisning både inomhus och utomhus. Man undviker undervisning
utomhus eftersom det inte går att genomföra på grund av de höga
bullernivåerna.
Större delen av skolgården mot Essingeleden och lekytorna mellan
skolbyggnaderna 1 och 4–6, se Figur 9.8-1, är mycket störda av trafikbuller.
Enligt uppgift är ytan framför byggnad 1, mot Essingeleden, svår att använda
som lekyta på grund av att den är mycket bullerstörd.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Besked har kommit från Gröndalsskolans fastighetsförvaltare och rektor att
fönstren inte är bytta de senaste åren och att lokalerna inte är anpassade efter de
höga trafikbullernivåerna. Ingen övrig detaljerad information om skolans
fönster har framkommit mer än att de är både fasta och öppningsbara och inte
av laminerat glas. Klagomål på trafikbuller inomhus förekommer.
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Trafikförhållanden
I Tabell redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats på.
Inga andra vägar ger störande trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.8-1 Trafikförhållanden
Väg

E4 – Essingeleden
På- och avfart

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

133 000 (2009)

10

70

3 000 (2002)

8

50

Beräknade ljudnivåer
Beräknad ekvivalent ljudnivå från Essingeleden redovisas i Figur .

Figur 9.8-5

Bullerutbredning, dagens läge med 70 km/tim på Essingeleden
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Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid fasad för de mest utsatta fasaderna är beräknad till
59–64 dBA.
Skolområde
Området mellan skolbyggnaderna och Essingeleden beräknas ha i huvudsak
ekvivalenta ljudnivåer mellan 58 och 66 dBA. I skydd bakom skolbyggnaderna
ligger ljudnivån i huvudsak under 55 dBA.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Baserat på förvaltarens uppgifter om skolans fönster har fönstrens
ljudreduktion grovt uppskattats till kring 25 dBA.
I en mätning utförd av WSP redovisad i rapport ”ljudmätning Gröndalsskolan”,
2011-08-18, redovisas ekvivalent ljudnivå inomhus i hus 1, 2 och 6. Nivåerna
ligger på 35–39 dBA.
Ekvivalenta ljudnivån inomhus vid de värst utsatta fasaderna i byggnad 1
bedöms ligga på cirka 39 dBA, förutsatt en fönsterdämpning på 25 dBA. Detta
stämmer bra med mätresultaten från 2011. I lokaler som har fönster mot vägen i
hus 1 riskerar ljudnivån inomhus att ligga kring Trafikverkets åtgärdsnivå
40 dBA, förutsatt en fönsterdämpning på 25 dBA. Denna fasad är markerad med
rött i Figur 9.8-6

Figur 9.8-6

Frifältsvärden vid fasad för dagens situation. Fasad där ljudnivåerna
inomhus kan riskera att överstiga 40 dBA inomhus är markerad med rött
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Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på Essingeleden från 70 km/tim till 60 km/tim
bedöms inte vara ett rimligt alternativ och det har därför inte undersökts
noggrant. Det skulle dock ge en generell sänkning av bullernivåerna med cirka 2
dBA vid fasader och på de mest utsatta delarna av skolgården.
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. En beräkning med lågbullerbeläggning med en
bullersänkning på 3 dBA redovisas i Figur 9.8-7. Effekten bedöms inte vara
tillräcklig för att uppnå god ljudmiljö på skolgården, utan måste kompletteras
med andra åtgärder.

Figur 9.8-7
Bullerutbredning med lågbullerbeläggning och 70 km/tim på
Essingeleden

Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Effekten har beräknats vid olika placeringar och höjder på skärmar vid
skolgården. Tre skärmalternativ redovisas: en längs skolgårdens sydvästra kant,
en runt lekytan söder om byggnad 1 samt en kombination av de båda.
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Utgångspunkten vid skärmanalysen har varit att hitta en lösning så att ljudnivåerna blir 55 dBA eller lägre på så stora delar som möjligt av det skolområde
där barn och vuxna vistas. Detta innebär att skärmarna bör dämpa mellan 4 och
11 dBA. Beräkningar har inledningsvis genomförts för skärmar med en höjd på
2–4 m i skolgårdens sydvästra kant. Eftersom marken är kuperad utanför
området mellan byggnaderna har skärmhöjderna relaterats till den plana
skolgårdens markhöjd. Detta innebär att den absoluta skärmhöjden i relation till
marken varierar med upp till +2 m. En skärm med höjden 2 m över skolgård
varierar alltså mellan cirka 2,5 och 4,5 m höjd över marken. Skärmlängden är
cirka 90 m.
Beräkningarna visar att en +2,5 m hög skärm (relaterat till skolgårdens
markhöjd) ger en mycket bra effekt, se Figur 9.8-8. Då skyddas hela
skolområdet bakom den så att nivåerna sänks med upp till 6 dBA för att ligga på
högst 55 dBA för större delen av ytan. Även vissa fasader med
undervisningslokaler får sänkta ljudnivåer vid fasad, vilket ökar möjligheten till
tyst inomhusmiljö utan byte av fönster. Det ger också större möjlighet att
undervisa med öppna fönster.

Figur 9.8-8

Bullerutbredning med +2,5 m hög skärm i skolgårdens sydvästra kant
(blå linje), skärmlängd cirka 90 m, 70 km/tim på Essingeleden
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Lekyta framför hus 1
Framför hus 1 finns en lekyta som i dag är mycket bullerutsatt och därmed svår
att använda. Ytan sluttar ner mot Essingeleden och är därför svår att skärma av.
Beräkningar med 4 m höga skärmar (relativt befintlig mark framför byggnad 1 –
relaterat till skolgårdens markhöjd) ger en viss effekt (se blå linje i Figur 9.8-9).
Skärmhöjden är orimligt hög med tanke på ändamålet, men beräkningen visar
vilken minsta höjd som krävs för att få en bra bullerdämpande effekt på större
delen av lekytan. Lägre skärmhöjder ger inte samma effekt på hela området,
utan då endast för området direkt bakom skärmen. Detta för att marken sluttar
ner mot vägen. Skärmlängden är cirka 65 m.
Denna skärm ger en effekt på 4–10 dBA i markplanet inom lekområdet framför
byggnad 1. Vid fasad sänks nivåerna med upp till 3 dBA.

Figur 9.8-9

Bullerutbredning med 4 m hög skärm runt lekyta framför byggnad 1 (blå
linje), skärmlängd cirka 65 m, 70 km/tim på Essingeleden
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För att sänka bullret på både lekytan och skolgården kan dessa skärmar
kombineras. Resultatet av detta redovisas i Figur 9.8-10.

Figur 9.8-10

Bullerutbredning med en kombination av föreslagna skärmar (blå linje),
sammanlagd skärmlängd cirka 155 m, 70 km/tim på Essingeleden

Detta alternativ är ett effektivt sätt att sänka bullret på skolgården. Sammanlagd
skärmlängd är cirka 155 m.
Fasadåtgärder
Ingen säker bedömning av befintliga fönsters ljuddämpande egenskaper har
kunnat göras utifrån förvaltarens och rektorns uppgifter. Utan vetskap om vilka
fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra slutsatser om verkliga
ljudnivåer inomhus. Men eftersom ljudnivåerna inomhus bedömts riskera att
ligga i närheten av Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA längs fasad i byggnad 1
(markerad i Figur 9.8-10) bör en akustiker analysera ljudnivån inomhus och
dessa fönsters dämpning ytterligare. Detta för att bedöma om Trafikverkets
åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus 40 dBA klaras eller om
fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller
insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En
akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs
för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Om skärmar byggs enligt Figur eller om vägen beläggs med lågbullerbeläggning,
sänks ljudnivåerna för byggnad 1 till cirka 61 dBA. Detta minskar risken för att
ekvivalent ljudnivå inomhus överskrider Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA, och
ingen ytterligare analys av fönstrens dämpning och inomhusnivåerna bedöms
vara nödvändig.
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Slutsats
För att få en påtaglig ljuddämpande effekt för skolgården och lekytan framför
hus 1 kan en 2,5 m hög skärm (relativt skolgården) mellan byggnad 1 och 6 samt
en 4 m hög skärm (relativt befintlig mark) runt lekytan söder om byggnad
1 enligt Figur 9.8-10 byggas. Dessa skärmar är cirka 90 m respektive cirka
65 m långa.
Båda skärmarna är samhällsekonomiskt lönsamma (NNK kort skärm: +6,9,
NNK lång skärm: +14,2), klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög
lönsamhet”.
Eftersom ljudnivåerna inomhus bedöms riskera att ligga över Trafikverkets
åtgärdsnivå 40 dBA för ekvivalent ljudnivå inomhus längs fasad i byggnad 1
(markerad i Figur 9.8-10) bör en akustiker analysera dessa fönsters dämpning
ytterligare. Detta för att bedöma om fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som
kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av extra glas i befintligt fönster
samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken
typ av fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Om skärmåtgärd eller lågbullerbeläggning planeras bör hänsyn till denna
ljudnivåsänkning vid utsatta fasader tas vid bedömning av fasadåtgärder.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Endast hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning ger inte tillräcklig effekt för
att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av
skolgården.
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9.9 Hägernässkolan, Täby kommun
Orientering
Hägernässkolan i Hägernäs ligger på en höjd norr om E18 (Norrtäljevägen), se
Figur 9.9-1 och Figur 9.9-2. Där E18 passerar skolan går vägen i skärning, en
cirka 5 m hög bergvägg. Skolan ligger alltså högt i förhållande till E18. Längs E18
finns även en skärm i vägkant för att skydda bostäderna sydväst om skolan.
Skolan är uppdelad på 5 byggnader med 1 våningsplan. Närmast E18, öster om
byggnad 1, ligger en fotbollsplan. Byggnad 1 är en idrottshall och innehåller inga
undervisningslokaler. På skolan går cirka 150 elever.

Figur 9.9-1

Översikt (källa: Eniro)

Figur 9.9-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)
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Kortaste avståndet mellan vägmitt och skolbyggnad är cirka 80 m. Mellan
fotbollsplanen och vägmitt är avståndet cirka 35 m. Skolbyggnaderna har en
skärmande effekt på skolgården.

Synpunkter från skolan
Synpunkter från Hägernässkolan, Annica Lyngarth, visar att man främst störs
av trafikbuller utomhus, framför allt vid undervisning på fotbollsplanen, söder
om alla byggnader samt norr om byggnad 1.
I de södra delarna av byggnad 2 och 3 är inomhusmiljön i två klassrum
bullerstörd då fönster öppnas. Med stängda fönster anges att man inte är
bullerstörd inomhus.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Inget svar har inkommit på brevet till förvaltaren angående skollokalernas
fönster. Enligt uppgift från skolan har fönster inte bytts de senaste åren.

Trafikförhållanden
I Tabell redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats på.
Inga andra vägar än E18 ger störande trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.9-1 Trafikförhållanden
Väg

Väg E18

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

46 000 (2010)

8

90
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Beräknade ljudnivåer
Beräknad ekvivalent ljudnivå från E18 är redovisas i Figur 9.9-3.

Figur 9.9-3

Bullerutbredning, nuläge med 90 km/tim på E18

Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader där skolundervisning bedrivs ligger
på mindre än 55 dBA för de flesta byggnader/fasader. I södra gavlarna på
byggnaderna 2–4 ligger ljudnivån på 55–58 dBA och i södra gaveln på byggnad 1
ligger ljudnivån på 60 dBA.
Skolområde
Områden norr om och mellan byggnaderna 1–5 har i huvudsak ekvivalenta ljudnivåer mellan 45 och 55 dBA. Söder om byggnaderna 3–5 ligger ljudnivåerna på
45–55 dBA och söder om byggnaderna 1 och 2 ligger ljudnivåerna på 55–65
dBA.
På fotbollsplanen belägen i östra delen av skolområdet, som inte skärmas av
några byggnader, ligger ljudnivåerna på 55–70 dBA.
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Bedömning av ljudnivåer inomhus
Inget svar har inkommit på brevet till förvaltaren/ägaren angående
skollokalernas fönster. Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är
det svårt att dra slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus.
Skolan uppger att ljudnivåerna inomhus blir störande med öppna fönster.
Högsta ljudnivåer i dag vid fasad för lokaler med undervisning är södra fasaden i
hus 2 där ekvivalent ljudnivå uppgår till 57 dBA. Eftersom inga klagomål på
inomhusmiljön med stängda fönster finns och högsta ljudnivå ligger under 60
dBA, dras slutsatsen att fönstren troligen har en ljuddämpande effekt på minst
25 dBA, vilket innebär att ljudnivåerna inomhus bedöms ligga på högst 32 dBA.

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på E18 från 90 km/tim till 80 km/tim innebär en
sänkning av ekvivalenta ljudnivån på omkring 1–2 dBA. Detta innebär att
skolgården mot söder får en något större yta där ljudnivån 55 dBA klaras, se
Figur 9.9-4. En liten del av fotbollsplanen får ljudnivåer under 55 dBA. Nivåerna
för de mest utsatta fasaderna där undervisning bedrivs i byggnad 2 och 3 sänks
till 56 dBA. Hastighetssänkningen måste då genomföras för en längre sträcka
både söder och norr om Hägernässkolan och inte endast direkt vid skolan.

Figur 9.9-4

Bullerutbredning vid hastighetssänkning till 80 km/tim på E18
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Hastighetssänkning från 90 km/tim till 70 km/tim ger ungefär samma effekt
som vid 90 km/tim och lågbullerbeläggning, se Figur
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Då blir effekten inom skolområdet ungefär densamma som
om man sänker hastigheten från 90 km/tim till 70 km/tim, se Figur 9.9-5.

Figur 9.9-5

Bullerutbredning vid lågbullerbeläggning och 90 km/tim på E18
alternativt normal vägbeläggning med skyltad hastighet 70 km/tim
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Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Effekten har beräknats vid olika placeringar och höjder på skärmar. Fyra
skärmalternativ redovisas i denna rapport: en skärm längs vägen och 3 skärmar
längs fotbollsplanen, förlängda åt norr längs fastighetsgränsen.
En utgångspunkt utifrån skolans uppbyggnad har varit att försöka hitta en
skärmlösning som sänker bullernivåerna på fotbollsplanen och större delen av
den södra skolgården till högst 55 dBA. Beräkningar har genomförts med
skärmar med 2–3 m höjd och olika placeringar.
För att sänka bullret på skolgården längs E18 kan en förlängning av den
befintliga skärmen längs E18 vara ett alternativ, se Figur 9.9-6. Beräkningarna
visar dock att effekten inte blir tillräcklig, och större delen av fotbollsplanen
kommer fortfarande att få nivåer över 60 dBA.

Figur 9.9-6

Bullerutbredning med en 3 m hög skärm längs E18, 90 km/tim
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För att skärma av större delen av fotbollsplanen krävs en högre skärm längs
vägen alternativt en skärm placerad vid fotbollsplanens gräns. En skärm med
höjden 2,5 m runt fotbollsplanen ger god effekt och fotbollsplanen får då
genomgående ljudnivåer om högst 55 dBA, se Figur 9.9-7.
Skärmen på två sidor om fotbollsplanen är cirka 75 m lång. Där den slutar vid
fotbollsplanens västra hörn finns en gångväg där en öppning i skärmen därför är
nödvändig. Skärmen fortsätter sedan längs skolgårdens södra kant cirka 30 m.

Figur 9.9-7

Bullernivåer med en 2,5 m hög skärm längs två sidor av fotbollsplanen
och den yttre södra delen av fastighetsgränsen. Sammanlagd
skärmlängd cirka 105 m. 90 km/tim på E18

Med dessa längder på skärmarna beräknas delar av skolgården söder om
skolbyggnaderna fortfarande få nivåer på upp till 58 dBA.
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Denna del kan förlängas och ger då bättre effekt. För att sänka ljudnivån inom
hela skolgården till 55–56 dBA behöver den vara 70 m lång, se Figur 9.9-8.

Figur 9.9-8

Bullernivåer med en 2,5 m hög skärm längs två sidor av fotbollsplanen
och södra delen av fastighetsgränsen. Sammanlagd skärmlängd cirka
145 m. 90 km/tim på E18
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En kombination av hastighetssänkning till 80 km/tim och 2 m höga skärmar ger
nästan samma effekt som vid byggnation av samma skärmar med höjden 2,5 m,
se Figur 9.9-8 och 9.9-9.

Figur 9.9-9

Bullernivåer med en 2 m hög skärm längs två sidor av fotbollsplanen och
södra delen av fastighetsgränsen. Sänkt hastighet till 80 km/tim och
sammanlagd skärmlängd cirka 105 m

Slutsats
För att få en bra effekt på fotbollsplanen och en stor del av skolgården kan två
skärmar övervägas: en 2,5 m hög skärm längs fotbollsplanens två sidor och en
2,5 m hög skärm från gångvägen längs södra skolgårdens gräns, se Figur 9.9-9.
Dessa skärmar är cirka 75 m respektive cirka 30 m långa. Dessa skärmar är
samhällsekonomiskt lönsamma (NNK: +4,8), klassificering enligt ASEK 5
”mycket hög lönsamhet”.
Inga fasadåtgärder bedöms vara nödvändiga.
Endast hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning ger inte tillräcklig effekt för
att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av
skolgården inklusive fotbollsplanen.
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9.10 Klastorpsskolan, Stockholms Stad
Orientering
Klastorpsskolan ligger i Marieberg, Kungsholmen, öster om Fredhällsbron där
E4/E20 passerar in i en tunnel. Söder om skolan ligger Gjörwellsgatan, som är
en kommunal gata, se Figur 9.10-1 och Figur 9.10-2.
Skolan ligger högt i förhållande till vägen. Det finns inget som skärmar det
infallande bullret från E4/E20 till skolan. På skolan går cirka 240 elever.

Figur 9.10-1

Översikt med fotbollsplanen inritad (källa: Eniro)

Skolans västra fasad ligger som närmast cirka 110 m från vägmitt på E4/E20 och
kortaste avståndet från fotbollsplanen till vägmitt på E4/E20 är cirka 190 m, se
Figur 9.10-1 och Figur 9.10-2.

Figur 9.10-2

Flygfoto över skolområdet med fotbollsplanen inritad (källa: Hitta)
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Synpunkter från skolan
Enligt uppgifter från rektorn störs undervisningen av trafikbuller inomhus i de
lokaler som vetter mot E4/E20 när fönster öppnas för vädring, se Figur
Utomhus på skolgården och fotbollsplanen är man mycket störd av trafikbuller.
Fotbollsplanen används för undervisning. Rektor anger önskemål om
bullerskärmar som skyddar mot buller från E4/E20. Fönster i norra fasaden
byttes under 2010.

Figur 9.10-3

Skolans beskrivning av störningar, fotbollsplanen inritad (källa:
Lantmäteriet)

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Enligt uppgifter från förvaltaren har fönster i norra fasaden bytts under 2010 till
kopplade öppningsbara 2+1-glasfönster med isolerglas. I de två andra mest
utsatta fasaderna mot väster och söder är fönstren från 70-talet och renoverade
under 2010. De är kopplade, sidohängda, öppningsbara tvåglasfönster med
endast enkelglas.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.10-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna
baserats på.
Tabell 9.10-1 Trafikförhållanden
Väg

E4/E20

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

138 000 (2009)

9

70

En kontrollberäkning av ljudnivån från Gjörwellsgatan har genomförts och den
visar att ekvivalent ljudnivå från vägen är förhållandevis låg och beräknas för
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hela skolgården till under 55 dBA. På Gjörwellsgatan är trafikmängden cirka
13 000 (ÅDT).

Beräknade ljudnivåer och bedömning
En bullermätning utfördes vid skolan av Ingemansson Technology AB (1998)
där ekvivalent ljudnivå vid västra fasaden uppmättes till 65 dBA, och nivån på
skolgårdens västra del uppmättes till 59 dBA.
Befintlig bullerkartläggning i Stockholm, Ingemansson Technology AB
(2003-04-08), visar på ekvivalenta nivåer kring 65 dBA vid mest utsatta fasad
mot väster och nivåer mellan 55 och 60 dBA på skolgård och fotbollsplan.
Inga nya beräkningar är genomförda.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
I rapporten från Ingemansson Technology AB, redovisas även inomhusnivåer i
de klassrum som vetter mot E4/E20. Vid en ekvivalent utomhusnivå på 65 dBA
uppmättes ljudnivån till 37 dBA inomhus.
Enligt uppgifter från skola och förvaltare har fönster i skolans västra och södra
fasad på gavelbyggnaden längst i väster inte åtgärdats med avseende på
ljudisolering sedan de sattes in på 70-talet. Ett tvåglasfönster kan förväntas
dämpa ljudet med 25–30 dBA, vilket innebär att ekvivalent ljudnivå inomhus
kan förväntas ligga på 35–40 dBA.

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på E4/E20 från 70 km/tim till 60 km/tim bedöms
inte vara ett rimligt alternativ och det har därför inte undersökts noggrant. Det
skulle dock ge en generell sänkning av bullernivåerna med cirka 2 dBA vid
fasader och på de mest utsatta delarna av skolgården.
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Effekten bedöms inte vara tillräcklig för att uppnå god
ljudmiljö på skolgården och inomhus utan måste kompletteras med andra
åtgärder.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
I rapporten från Ingemansson föreslås en 30 m lång och 3 m hög skärm. Det
finns även en bygglovshandling daterad 1998-12-17 som redovisar samma
skärm, se Figur 9.10-4.
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Eftersom de ekvivalenta ljudnivåerna inte bedöms ha förändrats avsevärt sedan
utredningen genomfördes, bör denna skärm vara en bra bullerskyddsåtgärd
som, i enlighet med rapporten, kan sänka ekvivalent ljudnivå på en stor del av
skolgården till < 55 dBA, se grönmarkerat område i Figur 9.10-4.

Figur 9.10-4

Tidigare föreslagen bullerskärm, bygglovshandling daterad 1998-12-17,
bullerskärm se röd linje. Grönt område < 55 dBA efter byggnation av
skärm.

Fasadåtgärd
Allmänt om fasadåtgärder, se kapitel 8.
Utifrån mätresultaten i rapporten från Ingemansson bedöms det vara sannolikt
att ekvivalent ljudnivå inomhus överstiger 30 dBA i lokaler vid västra flygelns
västra och södra fasader, se Figur 9.10-5. Risken finns att ekvivalent ljudnivå
inomhus överstiger Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA, beroende på vilka fönster
som finns i byggnaden i dag.

Figur 9.10-5

Fasader där fönster och ventiler bör ses över (markerade med rött)

Eftersom ljudnivåerna inomhus riskerar att ligga över 40 dBA bör en akustiker
analysera ljudnivån inomhus och dessa fönsters dämpning ytterligare. Detta för
att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA klaras eller om fasadåtgärder
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bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av
extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan
efter platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs för att
inomhusnivån ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Det föreslagna skärmalternativet kan sänka ekvivalent ljudnivå på den södra
fasaden. Om skärmåtgärd planeras bör hänsyn till denna ljudnivåsänkning tas
vid bedömning av fasadåtgärder. För dessa fasader minskar behovet av
fasadåtgärder helt eller delvis.

Slutsats
En skärm som föreslagits i en tidigare utredning av Ingemansson Technology
AB (1998), 30 m lång och 3 m hög skärm, enligt Figur 9.10-4, bedöms vara en
bra åtgärd för skolgården. Denna skärm är samhällsekonomiskt lönsam
(NNK: +40,1), klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög lönsamhet”.
Eftersom ljudnivåerna inomhus bedöms riskera att ligga över 40 dBA längs
fasader mot väster och söder i västra flygeln (markerade i Figur 9.10-5) bör en
akustiker analysera ljudnivån inomhus och dessa fönsters dämpning ytterligare.
Detta för att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA klaras eller om
fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller
insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En
akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs
för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Om skärmåtgärd planeras bör hänsyn till denna ljudnivåsänkning vid utsatta
fasader tas vid bedömning av fasadåtgärder.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Endast hastighetssänkning eller lågbullerbeläggning ger inte tillräcklig effekt för
att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av
skolgården.
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9.11 Kullskolan, Stockholms stad
Orientering
Kullskolan, belägen på Kungsholmen, ligger nära väg 275
(Drottningholmsvägen) och tunnelbanan, gröna linjen. Mellan skolan och
tunnelbanan ligger Hjalmar Söderbergs väg, se Figur 9.11-1 och Figur 9.11-2.
Skolan ligger oskärmat på en kulle i höjd med tunnelbanan och Drottningholmsvägen, medan Hjalmar Söderbergs väg ligger lågt i förhållande till dem. Skolan
består av en huvudbyggnad i 3 våningsplan, se Figur 9.11-3.
Avståndet mellan skolbyggnaden och tunnelbanan är cirka 35 m, och till vägmitt
på Drottningholmsvägen är det cirka 55 m. På skolan går cirka 138 elever.

Figur 9.11-1

Översikt (källa: Eniro)

Figur 9.11-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)
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Figur 9.11-3

Foto lånad från skolans hemsida. Fasad mot sydöst

Synpunkter från skolan
Synpunkter från Kullskolan är att trafikbuller stör både inomhus och utomhus.
En önskan är fönster som dämpar buller bättre vid ett eventuellt fönsterbyte.
Bullerstörningen utomhus gäller hela skolgården och även stora delar av den
omgivande parken där delar av undervisningen, fritidsverksamheten och raster
förläggs. Mer av undervisningen skulle enligt skolan förläggas utomhus om
ljudnivån vore lägre, men i dag är det svårt att föra samtal eller tala i telefon
utomhus.
Alla lokaler med fasader åt väg och tunnelbana är bullerutsatta, liksom fasaden i
nordost.
Skolan anger som önskemål att få ett bullerskydd längs tunnelbanan.
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Uppgifter från förvaltare angående fönster
Uppgifter från fastighetsförvaltaren visar att fönstren är från 80-talet, kopplade
1+1-glas och sidohängda. De är av bra kvalitet men i behov av renovering.

Trafikförhållanden
Mitt för Kullskolan ligger en T-banestation vilket innebär att tunnelbanetågen
saktar in och stannar till på stationen. På andra sidan om tunnelbanan ligger
Drottningholmsvägen.
I Tabell 9.11-1 och Tabell 9.11-2 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna baserats på.
Tabell 9.11-1 Trafikförhållanden väg
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Drottningholmsvägen

60 000 (2011)

7

70

Tabell 9.11-2 Trafikförhållanden tunnelbana
Riktning

Tågtyp

Antal tåg
(fordon/
vardagsdygn)

Tåglängd
(m)

Hastighet
(km/tim)

Alvik–Kristineberg

C-20

346

138

37

Alvik–Kristineberg

C-20

24

92

37

Kristineberg–Alvik

C-20

332

138

32

Kristineberg–Alvik

C-20

25

92

32
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Beräknade ljudnivåer
Beräkningar av sammanlagda ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik på
Drottningholmsvägen och tunnelbanetrafiken är genomförda för nuläget och
redovisas i Figur 9.11-4.

Figur 9.11-4

Bullerutbredning, väg- och spårtrafik sammanlagt för nuläget

Fasad
Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik och tunnelbanetrafik tillsammans
vid mest utsatta fasader där skolundervisning bedrivs ligger på 61–64 dBA.
Bidraget till bullret är störst från Drottningholmsvägen som beräknas ge
ekvivalent ljudnivå mellan 60 och 63 dBA vid fasad. Ekvivalent ljudnivå från
tunnelbanetrafiken beräknas till 56–57 dBA.
Skolgård
Skolgården finns runt hela skolbyggnaden och beräknas ha ljudnivåer mellan 56
och 66 dBA. Bidraget till bullret är störst från Drottningholmsvägen som
beräknas ge ekvivalent ljudnivå mellan 55 och 64 dBA inom skolgården.
Ekvivalent ljudnivå från tunnelbanetrafiken beräknas till 50–62 dBA.
Enligt uppgifter från skolan används även stora ytor i den omgivande parken till
fritidsverksamhet, utevistelse under raster och idrott, se Figur 9.11-5. I parken
beräknas ekvivalent ljudnivå ligga mellan strax under 55 dBA och 65 dBA.
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Figur 9.11-5

Uppgifter från skolan om parkens användning

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för vägen respektive tunnelbanan redovisas i
Figur 9.11-6 och 9.11-7.

Figur 9.11-6

Bullerutbredning, endast tunnelbanetrafik
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Figur 9.11-7

Bullerutbredning, endast vägtrafik

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus.
Baserat på fastighetsförvaltarens uppgifter om fönsterkvalitet samt uppgifter
från skolan där man uppger att man önskar sig ”glas som står emot ljud bättre
vid fönsterbyte” men inte direkt anger att man är störd inomhus, dras slutsatsen
att fönstren troligen dämpar omkring 25 dBA. Detta ger en möjlig högsta
ekvivalent inomhusnivå i dag på kring 39 dBA.

Möjliga åtgärder
Bullret vid Kullskolan kommer från två trafikslag, väg- och tunnelbanetrafik,
och båda bullerkällorna måste skärmas/dämpas för att ljudnivåerna vid
Kullskolan ska sänkas. Ekvivalent ljudnivå från tunnelbanetrafiken beräknas till
som mest 57 dBA vid fasad, och från Drottningholmsvägen beräknas den till
som mest 63 dBA vid fasad. Båda källorna måste dock dämpas för att de totala
ljudnivåerna vid Kullskolan ska kunna sänkas till under 60 dBA.
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Hastighetssänkning vägtrafik
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på Drottningholmsvägen från 70 km/tim till 60
km/tim innebär en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken på
cirka 2 dBA. Detta skulle innebära en sänkning av den sammanlagda ljudnivån
(tunnelbanetrafik + väg) på skolan med drygt 1 dBA till 62–63 dBA.
Detta bedöms inte i sig vara en tillräcklig åtgärd för att riktvärdet för ekvivalent
ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av skolgården.
Lågbullerbeläggning vägtrafik
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Effekten bedöms inte vara tillräcklig för att uppnå god
ljudmiljö på skolgården utan måste kompletteras med andra åtgärder. Effekten
på den totala ljudnivån blir 1–2 dBA, som därefter skulle ligga på som mest
62–63 dBA på skolgården.
Detta bedöms inte i sig vara en tillräcklig åtgärd för att riktvärdet för ekvivalent
ljudnivå 55 dBA ska uppnås på större delen av skolgården.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
I dag finns en låg vägskärm, cirka 1 m hög, mellan spårområdet och
Drottningholmsvägen. På norra sidan av spåren finns även en skärm väster om
Kullskolan fram till bron över korsningen, med en höjd på cirka 1–2 m över
spåren. Dessa skärmar har tagits med i beräkningarna.
Beräkningar har gjorts med olika placeringar av skärmar: längs Drottningholmsvägens vägkant, längs tunnelbanespåren samt runt skolgården. Fyra
skärmalternativ redovisas i denna rapport: två skärmar längs skolgården och två
skärmar längs spåren.
En skärm längs skolgården, 2 m hög över befintlig mark, ger en
bullerreducerande effekt lokalt på skolgården och de lägre våningsplanen.
Skärmlängden är i beräkningarna satt till cirka 120 m. Större delen av
skolgården får med denna skärm ekvivalent ljudnivå mellan 52 och 60 dBA, se
Figur 9.11-8. Denna skärm bedöms inte ge tillräcklig effekt på skolgården, utan
en högre skärm krävs.
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Figur 9.11-8

Bullerutbredning med en 2 m hög skärm i skolgårdens kant, cirka 120 m
lång, 70 km/tim på Drottningholmsvägen

En 2,5 m hög skärm längs skolgården ger en bättre effekt, och större delen av
skolgården beräknas få ekvivalent ljudnivå under 55 dBA, se Figur 9.11-9.

Figur 9.11-9

Bullerutbredning med en 2,5 m hög skärm i skolgårdens kant,
cirka 120 m lång, 70 km/tim på Drottningholmsvägen
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Kombination hastighetssänkning och skärm
En hastighetssänkning på Drottningholmsvägen från 70 km/tim till 60 km/tim
ger cirka 1 dBA lägre sammanlagd ljudnivå (tunnelbanetrafik och vägtrafik),
vilket innebär att en skärm med 2,5 m höjd vid en samtidig hastighetssänkning
skulle ge ett bättre resultat än vid 70 km/tim. Kombinationen skulle medföra att
ljudnivån inom hela skolgården skulle sjunka till högst 55 dBA för nästan hela
ytan.
Skärmhöjden kunde dock i stället sänkas med cirka 20 cm och då motsvara
resultatet med en 2,5 m hög skärm och 70 km/tim på Drottningholmsvägen.
En 3 m hög skärm placerad i tunnelbanekant på den vall där tunnelbanetågen
går dämpar ljudnivåerna från både väg och tunnelbana med cirka 4–7 dBA.
Ekvivalent ljudnivå beräknas ligga mellan 53 och 60 dBA på större delen av
skolgården, se Figur 9.11-10. Detta skärmalternativ sänker även ljudnivån i
parken runtom skolgården. Sammanlagd skärmlängd är cirka 210 m.

Figur 9.11-10 Bullerutbredning med en 3 m hög skärm i tunnelbanekant, cirka 210 m
lång, 70 km/tim på Drottningholmsvägen

Om skärmhöjden ökas till 3,5 m så minskar ljudnivåerna i parken och på skolgården ytterligare cirka 1 dBA. Ljudnivåerna inom skolgården ligger då mellan
52 och 59 dBA, och något större ytor i parken runtomkring kommer att ha
nivåer under 55 dBA, se Figur 9.11-11.
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Figur 9.11-11 Bullerutbredning med en 3,5 m hög skärm i tunnelbanekant, cirka 210 m
lång, 70 km/tim på Drottningholmsvägen

Fasadåtgärder
Utan exakt vetskap om vilka fönster som finns i skolbyggnaden är det svårt att
dra slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. Baserat på fastighetsförvaltarens
uppgifter om fönsterkvalitet görs bedömningen att fönstren troligen dämpar
omkring 25 dBA.
Med en fönsterdämpning på 25 dBA bedöms ekvivalent ljudnivå inomhus i dag
ligga i närheten av Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA längs fasader mot
Drottningholmsvägen och tunnelbanan. Eventuella höga ljudnivåer inomhus
domineras av vägtrafikbuller från Drottningholmsvägen, men
tunnelbanetrafikens bidrag till inomhusnivån är marginellt.
Eftersom det bedöms vara en risk att ekvivalent ljudnivå inomhus ligger över
40 dBA är fasadåtgärder aktuella.

Slutsats
I båda alternativen med antingen en skärm kring skolgården eller en skärm
längs tunnelbanespåren kan en god effekt uppnås.
En lokal skärm längs skolgården ger en lokalt ljuddämpande effekt på skolgården och de nedersta våningsplanen. Den föreslagna skärmen längs
skolgården är cirka 120 m lång och bör vara minst 2,5 m hög. Denna skärm är
samhällsekonomiskt lönsam (NNK: +16,9), klassificering enligt ASEK 5
”mycket hög lönsamhet”.
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Om hastigheten på Drottningholmsvägen sänks till 60 km/tim kan det räcka
med en skärmhöjd på 2,3 m för att uppnå samma resultat, men en bibehållen
skärmhöjd på 2,5 m ger ljudnivåer inom hela skolgården på högst 55 dBA.
Denna skärm är samhällsekonomiskt lönsamm (NNK: +16,9), klassificering
enligt ASEK 5 ”mycket hög lönsamhet”. (Eftersom skärmkostnaden
innefattar så många fler faktorer än bara själva byggnadsverket, ger en sänkning
av skärmhöjden med någon decimeter ingen påtaglig förändring av den totala
skärmkostnaden.)
En skärm längs tunnelbanan ger en ljuddämpande effekt på hela parken och
sänker även ljudnivåerna vid fasad för Kullskolan även på det översta
våningsplanet. Den föreslagna skärmen längs tunnelbanan är cirka 210 m lång
och 3–3,5 m hög. Denna skärm är samhällsekonomiskt lönsam (NNK: +3,2),
klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög lönsamhet”.
Endast hastighetssänkning för vägtrafiken till 60 km/tim eller lågbullerbeläggning på Drottningholmsvägen ger inte tillräcklig effekt för att 55 dBA ska
uppnås inom större delen av skolgården.
Utifrån beräknade ljudnivåer utomhus bedöms ljudnivåerna inomhus riskera att
ligga över Trafikverkets nuvarande åtgärdsmål 40 dBA, förutsatt en fönsterdämpning på 25 dBA. Föreslagna skärmåtgärder minskar ljudnivåerna utomhus
och därmed även ljudnivåerna inomhus, främst för de nedersta våningsplanen.
Om en skärm byggs minskar denna även risken för höga ljudnivåer inomhus,
men ytterligare analys av ljudnivån inomhus och fönsters dämpning bör göras
av en akustiker. Detta för att säkerställa att Trafikverkets åtgärdsnivå 40 dBA
klaras eller om fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är
fönsterbyte eller insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte
av ventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av
fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
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9.12 Kyrkskolan, Danderyds kommun
Orientering
Kyrkskolan ligger på en höjd väster om E18 (Norrtäljevägen), se Figur 9.12-1 och
Figur 9.12-2. Där E18 passerar skolan går vägen i skärning med en cirka 5 m hög
bergsvägg/mur mot skolan, se Figur 9.12-2. Kyrkskolan ligger alltså högt i
förhållande till E18. Kortaste avståndet mellan skolbyggnad och vägmitt är cirka
32 m.
Skolan är uppdelad på 4 byggnader med mellan 2 och 5 våningsplan. På skolan
går cirka 300 elever. Undervisningslokaler finns bland annat i byggnaderna
(1 och 2) med fönster mot E18 samt i annexbyggnaden (4), se Figur 9.12-1.

Figur 9.12-1

Översikt (källa: Eniro)

Figur 9.12-2

Foto från E18, belägen öster om skolan (källa: Google Maps)
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Större delen av skolgården ligger väster om byggnaderna 2, 3 och 4 samt norr
om byggnaderna 1 och 3. Skolbyggnadens östra sida, den närmast väg E18,
består till stor del av bilparkeringsyta.

Figur 9.12-3

Flygfoto (källa: Eniro)

Synpunkter från skolan
Enligt synpunkterna från skolan upplever man sig störd av trafikbuller både
inomhus och utomhus. Inomhus gäller det annexbyggnaden (4) och skolhusen
(1 och 2) för de rum som har fönster mot vägen, om fönstren är öppna. Utomhus
gäller det främst området mellan vägen och skolbyggnaderna (1 och 2) och
området framför annexet (4).
I Figur 9.12-4 har skolan redovisat hur skolgården används i dag samt förslag på
skärmplacering.
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Figur 9.12-4

Förslag på placering av bullerskärm från Kyrkskolan (cerise linje),
skärmlängd cirka 45 m

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Inget skriftligt svar har inkommit från förvaltaren angående fönstren. Enligt
uppgift från rektorn är alla fönster mot motorvägen treglasfönster.
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Trafikförhållanden
I Tabell 9.12-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna
baserats på. Inga andra vägar än E18 ger störande trafikbullernivåer vid skolan.
Ljudnivåer från lokalgatan Klockar Malms väg väster om Kyrkskolan har inte
tagits med i beräkningarna.
Tabell 9.12-1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Väg E18

66 000 (1996)

7

90

Beräknade ljudnivåer
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från E18 för nuläget redovisas i Figur 9.12-5.

Figur 9.12-5

Bullerutbredning, nuläge med 90 km/tim på E18
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Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid fasad för byggnaderna 1 och 2 är beräknad till 67–71 dBA
för de mest utsatta fasaderna. I det friliggande huset i nordväst, byggnad 4,
beräknas ljudnivåer till 54–62 dBA i mest utsatt fasad, se Figur 9.12-6.
Skolområde
Området mellan skolbyggnaderna 1 och 2 och E18 har i huvudsak ekvivalenta
ljudnivåer mellan 65 och 75 dBA.
På skolområdet väster om byggnaderna 2, 3 och 4 beräknas ljudnivåerna till 55–
60 dBA. På skolgården omkring och mellan byggnaderna 3 och 4 har ljudnivåer
beräknats till 45–55 dBA och på skolgårdsytan mellan byggnad 4 och E18 till
55–65 dBA. Större delen av bullret på skolområdets västra del kommer från
nordost och sydost eftersom bullret direkt från öster till stor del skärmas av
skolbyggnaderna.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Inget svar har inkommit på brevet till förvaltaren angående skollokalernas
fönster. Utan vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. Ett treglasfönster dämpar normalt
kring 30 dBA, men eftersom ingen exakt uppgift finns om vilka fasader dessa
fönster sitter i och var det kan finnas andra mindre dämpande fönster, bedöms
en minsta fönsterdämpning på 25 dBA vara mer relevant att använda i
utredningen.
Ekvivalent ljudnivå inomhus för de mest utsatta fasaderna bedöms ligga mellan
35 och 46 dBA, förutsatt en fönsterdämpning på 25 dBA. I Figur 9.12-6 är de
fasader markerade där det bedöms finnas risk att Trafikverkets åtgärdsnivå för
ekvivalent ljudnivå inomhus, 40 dBA, överskrids i ett eller flera våningsplan.
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Figur 9.12-6

Frifältsvärden vid fasad utomhus. Fasader med risk för över 40 dBA
inomhus är markerade med rött
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Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av medelhastigheten på E18 från 90 km/tim till 70 km/tim innebär
en sänkning av ekvivalenta ljudnivån med omkring 3 dBA. Bullernivåerna på
skolgårdens västra del blir då högst 55 dBA för större delen av ytan, se Figur
9.12-7. Nivåerna för de mest utsatta fasaderna sänks.

Figur 9.12-7

Bullerutbredning vid sänkt hastighet på E18 till 70 km/tim

Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA.
Den bullerdämpande effekten blir ungefär densamma som vid
hastighetssänkning från 90 km/tim till 70 km/tim, se Figur 9.12-8. En större yta
av den inre skolgården får då nivåer på högst 55 dBA, och nivåerna för de mest
utsatta fasaderna sänks till 64–68 dBA för de lokaler där undervisning bedrivs.
Om lågbullerbeläggning utförs efter att den variabla hastigheten är införd leder
det till ytterligare 2–3 dBA lägre bullernivåer inom skolgården. En större yta av
den inre skolgården får då nivåer på högst 55 dBA. Nivåerna för de mest utsatta
fasaderna sänks till 60– 65 dBA för de lokaler där undervisning bedrivs.
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Figur 9.12-8

Bullerutbredning med lågbullerbeläggning på E18, hastighet 70 km/tim.

Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
Effekten har beräknats vid olika placeringar och höjder på skärmar. Tre
skärmalternativ redovisas i denna rapport: en skärm längs vägen, en enligt
skolans förslag och en kombination av 3 skärmar på skolgården.
Området mellan skolbyggnaderna och E 18 är så bullrigt att god ljudmiljö här
inte är möjlig att uppnå med rimliga skärmhöjder. Området används i dag bland
annat för parkering.
Utgångspunkten vid skärmanalysen har varit att hitta en lösning så att ljudnivåerna blir högst 55 dBA på större delen av skolområdet. Beräkningar har
inledningsvis genomförts för skärmar med en skärmhöjd på 2–3 m. Dessa visar
att 2 m höga skärmar ger marginell effekt vid en hastighet på 90 km/tim. I och
med detta har vidare beräkningar gjorts för 3 m höga skärmar.
Beräkningar har gjorts för en 3 m hög skärm på krönet längs E18 (se blå linje i
Figur 9.12-9). Skärmlängden är cirka 300 m. Denna skärm ger endast påtaglig
effekt, 2–5 dBA, för fasader mot E18 på byggnad 1 och 2 samt området mellan
skolbyggnaderna 1 och 2 och E18. På områdena väster om byggnad 2, 3 och 4
samt norr om byggnad 1, 2, 3 och 4 sänks nivåerna marginellt och ligger
fortfarande för större delen av ytan på 55–60 dBA.
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Figur 9.12-9

Bullerutbredning vid 3 m hög skärm längs E18 på bergskrönet ner mot
vägen (blå linje), skärmlängd cirka 300 m. Skyltad hastighet 90 km/tim
på E18. Observera att inte hela skärmen syns i figuren.

Beräkningar har även gjorts för en 3 m hög skärm med en utsträckning enligt
skolans förslag, se Figur 9.12-4 och Figur 9.12-10. Skärmlängden är cirka 45 m.
Denna skärm ger en större yta öster om byggnad 4 med ljudnivåer under
55 dBA. Denna skärm sänker även ljudnivåerna vid byggnad 4. Beräkningar är
genomförda för både 90 km/tim och 70 km/tim på E18.

Figur 9.12-10 Bullerutbredning vid 3 m hög skärm enligt skolans förslag
(blå linje), skärmlängd cirka 45 m. Skyltad hastighet 90 km/tim på E18
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Figur 9.12-11 Bullerutbredning vid 3 m hög skärm enligt skolans förslag
(blå linje), skärmlängd cirka 45 m. Skyltad hastighet 70 km/tim på E18
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För att sänka bullret på skolgården om hastigheten är 90 km/tim på E18 är en
kombination av olika skärmar nödvändig. Orsaken är främst att bullret kommer
från nordost och sydost. I Figur 9.12-12 presenteras ett alternativ med tre
skärmar, 3 m höga, där den sammantagna effekten ger en ljudnivå för större
delen av skolgården som är mindre än 55 dBA. Undantag är området i mitten av
skolgården (orange fält i Figur 9.12-12) där ljudnivån är 56 dBA. För att klara 55
dBA även här krävs mer än 4 m höga skärmar.

Figur 9.12-12 Bullerutbredning med 3 skärmar, 3 m höga, på olika sidor om skolgården
(blå linje), sammanlagd skärmlängd cirka 185 m. Skyltad hastighet 90
km/tim på E18

Detta skärmalternativ är vid 90 km/tim på E18 det mest effektiva för att sänka
bullret på skolgården. Sammanlagd skärmlängd är cirka 185 m.
Skärmarna ger ungefär samma ljudnivåsänkning på skolgården som om sänkt
hastighet till 70 km/tim införs på E18 med endast en skärm enligt skolans
förslag, se Figur 9.12-11.
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Fasadåtgärder
Inget svar har inkommit på brevet till förvaltaren/ägaren angående
skollokalernas fönster.
Utan exakt vetskap om vilka fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra
slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus. De mest utsatta fasaderna i byggnad
1 och 2 bedöms ha eller riskera att ha ekvivalenta ljudnivåer över 40 dBA
inomhus, både om hastigheten 90 km/tim på E18 bibehålls och om den sänks
till 70 km/tim, förutsatt en fönsterdämpning på 25 dBA.
En akustiker bör analysera inomhusnivån och fönstrens dämpning ytterligare
för att bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus 40
dBA klaras eller om fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella
är fönsterbyte eller insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt
byte av ventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av
fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Endast en skärm längs vägen, se Figur 9.12-9, sänker ekvivalenta ljudnivåer vid
fasaderna. Övriga föreslagna skärmalternativ sänker inte ekvivalent ljudnivå vid
de mest utsatta fasaderna och påverkar således inte behovet av fasadåtgärder.

Slutsats
För att sänka bullret på större delen av skolgården är en kombination av olika
skärmar nödvändig. Ett alternativ är en sänkning av hastigheten på E18
kombinerat med antingen lågbullerbeläggning eller skärmar.
Följande tre lösningar ger ungefär samma effekt inom skolgården och sänker
trafikbullernivåerna till 55 dB eller lägre för större delen av ytan:


Sänkt hastighet till 70 km/tim och lågbullerbeläggning, se Figur 9.12-8.



Sänkt hastighet till 70 km/tim och en skärm enligt skolans förslag, se
Figur 9.12-11. Denna skärm är cirka 45 m lång och 3 m hög.



Befintlig hastighet 90 km/tim och tre skärmar på olika platser inom
skolgården, se Figur 9.12-12. Dessa skärmar är totalt cirka 185 m långa
och 3 m höga.

Båda skärmarna enligt figur 9.12-11 och 9.12-12 är samhällsekonomiskt
lönsamma (NNK enligt figur 9.12-11: +16,1 och NNK enligt figur 9.12-12: +4,9),
klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög lönsamhet”.
Eftersom ljudnivåerna inomhus riskerar att vara kring 40 dBA eller högre längs
fasader markerade i Figur 9.12-6 bör en akustiker analysera ljudnivån inomhus
och dessa fönsters dämpning ytterligare. Detta för att bedöma om Trafikverkets
åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus 40 dBA klaras eller om
fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller
insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En
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akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av fönster/ventiler som krävs
för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
De föreslagna skärmalternativen sänker inte ekvivalent ljudnivå vid de mest
utsatta fasaderna och påverkar således inte behovet av fasadåtgärder. Det gäller
även vid hastighetssänkning till 70 km/tim. Endast om både lågbullerbeläggning
och sänkt hastighet införs samtidigt bedöms inomhusnivån med stor
sannolikhet att ligga under 40 dBA vid alla fasader.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
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9.13 Liljanskolan, Stockholms stad
Orientering
Liljanskolan ligger nära väg E4/E20 (Essingeleden) i Nybodahöjden, se Figur
9.12-1. På skolan går cirka 14 elever. Essingeleden, som går på broar förbi
skolan, och Liljanskolan ligger på samma höjd. Längs Essingeleden finns i dag
en bullerskärm i vägkant, cirka 1,5 m hög. Skolbyggnaden är i ett våningsplan, se
Figur 9.13-2 och Figur 9.13-3.

Figur 9.13-1

Översikt (källa: Lantmäteriet)

Figur 9.13-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Eniro)
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Figur 9.13-3

Foto från E4/E20 mot skolan (källa: Google Maps)

Synpunkter från skolan
Enligt muntlig uppgift från rektor, Meta Renberg, upplevs ingen bullerstörning
på innergården där den huvudsakliga skolgården finns, och inte heller inomhus.
På slänten ner under vägen mellan skolbyggnaden och vägen där barnen åker
pulka på vintern är man mycket bullerstörd från trafiken.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Enligt muntlig uppgift från skolan är fönstren bytta till treglasfönster 1997–1998
då huset även byggdes om.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.13-1 redovisas trafikförhållanden. Inga andra vägar än E4/E20 ger
störande trafikbullernivåer vid skolan.
Tabell 9.13-1 Trafikförhållanden
Väg

E4/E20

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

125 000 (2009)

cirka 10

70
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Beräknade ljudnivåer
1996 gjordes en bullerutredning av Slb-analys för Liljanskolan. För mest utsatta
fasader beräknades ekvivalenta ljudnivån till 75 dBA. I Slb-analys rapport lades
även förslag fram till åtgärder såsom skärm längs Essingeleden samt förslag till
ljudreduktion vid byte av fönster i de mest utsatta fasaderna mot vägen.
Inga nya beräkningar av ljudnivåer är genomförda för Liljanskolan, utan
befintligt underlag är använt vid analys av behov av åtgärder.
I dag är en skärm byggd längs Essingeleden med den uppskattade höjden 1,5 m
enligt rekommendation i Slb-analys rapport. Dessutom är två av de yttre
bostadshusen i kvarteret sammanbyggda med en hög glasskärm som skärmar av
innergården där en lekplats finns, se Figur 9.13-4.

Figur 9.13-4

Glasskärm som sammanbinder två hus och skärmar innergården i
kvarteret

En bullerkartering över Söderort genomfördes 2005 av WSP Akustik. I
karteringen är skärmen mellan två huskroppar i Figur inte medtagen. Det är
även oklart om skärmen i vägkant är medtagen. Vår bedömning är att ljudnivåerna på innergården i dag troligen ligger under eller kring 55 dBA. Högst ekvivalenta värde vid fasad ligger i karteringen kring 65–70 dBA för att sedan avta ner
till 55–60 dBA.
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Bedömning av ljudnivåer inomhus
Eftersom fönstren byttes 1997-98 efter den bullerutredning som färdigställdes
1996, dras slutsatsen att fönstren dimensionerades efter bullernivåerna
utomhus och därmed ger låga bullernivåer inomhus. Enligt uppgift från rektorn
störs man inte heller inomhus av ljudnivåer från vägtrafiken.

Möjliga åtgärder
Inga ytterligare åtgärder för att sänka ljudnivåerna utomhus bedöms vara
nödvändiga eftersom de tidigare föreslagna åtgärderna är genomförda och
skolans utegård/lekplats beräknas ha låga ljudnivåer kring 55 dBA eller lägre.
Detta gäller även fönster som uppskattas ge den ljudisolering som krävs för att
ljudnivåerna inomhus ska vara låga, dels för att de är bytta efter 1996, dels för
att inga klagomål på ljudnivåerna inomhus finns.

Slutsats
Eftersom en bullerskärm längs Essingeleden och en skärm mellan två
skolbyggnader är byggda, och eftersom fönstren är bytta efter den
bullerutredning 1996 som förordade detta, dras slutsatsen att ljudnivåerna
utomhus på skolgården ligger under 55 dBA och inomhus under 30 dBA.
Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga.
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9.14 Strandparksskolan, Nacka kommun
Orientering
Strandparksskolan ligger nära väg 229 (Tyresövägen) i Älta, se Figur 9.14-1.

Figur 9.14-1

Översikt (källa: Hitta)

Slutsats
Enligt uppgift från Törnqvist Mats, tillförordnad rektor, kommer skolans
verksamhet att flytta till andra lokaler under 2012. Skolan bedöms därför inte
vara aktuell för bullerutredning i detta skede. Om skolverksamhet flyttar in i
lokalerna igen bör en ny utredning göras.
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9.15 Västerhejde skola, Visby kommun
Orientering
Västerhejde skola ligger nära väg 140 (Västerhejde Toftavägen) cirka 5 km söder
om Visby. På skolan går cirka 165 elever. Marken är plan och inget skärmar
bullret från vägen mot skolans närmaste lekplats, se Figur och Figur 9.15-1.

Figur 9.15-1

Översikt (källa: Lantmäteriet)

Skolan är uppdelad på flera byggnader i 1–2 våningar. Byggnaden närmast
vägen är i en våning. Mellan denna skolbyggnad och vägen ligger en bullerutsatt
skolgård med gungor, lekyta och klätterställning, se Figur 9.15-2 och
Figur 9.15-3.

Figur 9.15-2

Flygfoto över skolområdet (källa: Hitta)

Kortaste avståndet mellan skolbyggnad och vägmitt är cirka 37 m. Kortaste
avståndet mellan vägmitt och skolgårdskant är cirka 8 m.
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Figur 9.15-3

Foto från vägen mot skolgården mellan väg och skolbyggnad (källa:
Google Maps)

Synpunkter från skolan
Enligt muntliga synpunkter från Tina Löttinger på Västerhejde skola störs man
inte av buller, vare sig inne eller ute. Bullernivåerna från trafiken varierar under
året och är som högst under sommaren då skolan är stängd. Inte heller
fritidsverksamheten känner sig störd av buller från vägen.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Eftersom ekvivalent ljudnivå vid närmaste skolfasad beräknas till under 55 dBA
har inget frågeformulär om skollokalernas fönster skickats till skolans
förvaltare.

Trafikförhållanden
I Tabell 9.15-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna
baserats på. Inga andra vägar än väg 140 ger störande trafikbullernivåer
vid skolan.
Tabell 9.15-1 Trafikförhållanden
Väg

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

Väg 140

5 000 (2010)

7

60
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Beräknade ljudnivåer
Inga underlag med tidigare beräkningar eller mätningar har funnits att tillgå för
Västerhejde skola.
Nya beräkningar av ljudnivåer från väg 140 är genomförda för nuläget av
Trivector. Högsta ekvivalenta bullernivåer på skolgården närmast vägen ligger
på 64 dBA för att sedan avta med avståndet fram till fasaden på skolan där nivån
beräknas till 54 dBA. En stor del av skolgården väster om skolbyggnaderna har
alltså ekvivalent ljudnivå över 55 dBA.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Utifrån beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad, 54 dBA, kan slutsatsen dras att
ljudnivåerna inomhus med stor sannolikhet inte överskrider 30 dBA. Ett vanligt
tvåglasfönster dämpar omkring 25 dBA, och förutsatt denna typ av fönster i
skolan beräknas ljudnivåerna inomhus till 29 dBA.
Rektorn har inga klagomål på inomhusnivåerna.

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på väg 140 från 60 km/tim till 40 km/tim innebär
en sänkning av ekvivalenta ljudnivån på 3–4 dBA. Bullernivåerna på
skolgårdens västra delar blir då som högst 60–61 dBA.
Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Den bullerdämpande effekten på skolgården blir något
mindre än vid hastighetssänkning från 60 km/tim till 40 km/tim, och
bullernivåerna på skolgårdens västra delar blir då som högst 61–62 dBA.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
En skärm längs väg 140 förbi skolgården ger god effekt. Beräkningar visar att en
skärm med höjden 2 m över vägbanan placerad cirka 2 m från vägkant ger en
bullersänkning så att även skolgården närmast vägen får en ljudnivå kring 55
dBA.
Skärmens sträckning bör vara minst lika lång och gärna något längre än
skolgården för att skärma av större delen av den, cirka 65 m lång.
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Vid byggnation av en skärm i vägkant påverkar en hastighetssänkning från 60
km/tim till 40 km/tim nödvändig skärmhöjd med cirka 0,3 m.

Slutsats
En skärm cirka 2 m från vägkant med höjden 2 m över vägbanan ger god effekt.
Hela skolgården får ljudnivåer på högst 55 dBA. Denna skärm är samhällsekonomiskt lönsam (NNK=+14,7), klassificering enligt ASEK 5 ”mycket hög
lönsamhet”.
Att sänka hastigheten från 60 km/tim till 40 km/tim eller att införa lågbullerbeläggning ger inte en tillräckligt stor bullerdämpning för att som enda åtgärd
vara tillräckligt effektivt, men båda kan vara en kompletterande åtgärd som
medger en något lägre skärm.
Inga fasadåtgärder bedöms vara nödvändiga.
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9.16 Thorildsplans gymnasium, Stockholms stad
Orientering
Thorildsplans gymnasium ligger på Kungsholmen öster om E4/E20 Essingeleden, se Figur och Figur . Där E4/E20 passerar skolan går vägen på en bro.
Söder om skolan passerar Drottningholmsvägen, väg 275. Strax öster om skolan
övergår väg 275 från statlig till kommunal väg.
Utöver Drottningholmsvägen och E4/E20 finns inga andra stora vägar i
närheten som ger upphov till höga trafikbullernivåer vid skolan. Men det finns
en del mindre vägar samt tunnelbana i närheten. Tunnelbanan parallellt med
Drottningholmsvägen ligger i skärning och skärmas mot skolan. Tunnelbanan
bedöms vara relativt skärmad vid Thorildsplans gymnasium.
Skolan är uppdelad på flera byggnader i 2–4 våningsplan. Marken är i huvudsak
plan och skolan ligger i höjd med Drottningholmsvägen. E4/E20 går på broar
förbi skolan och ligger 6–10 m över markplanet vid skolan. På skolan går cirka
1 200 elever.

Figur 9.16-1

Översikt (källa: Eniro)
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Figur 9.16-2

Flygfoto över skolan (källa: Eniro)

En stor del av skolgården ligger norr om och mellan skolbyggnaderna, se Figur
9.16-3. Inga skärmar mot inkommande buller från Essingeleden eller Drottningholmsvägen finns.

Synpunkter från skolan
Inget skriftligt eller muntligt svar har kommit in.

Uppgifter från förvaltare angående fönster
Thorildsplans gymnasiums fastighetsförvaltare uppger att de flesta fönster är
40–70 år gamla, medan några fönster byttes för 3 år sedan. Det finns många
typer och storlekar på fönster i de bullerutsatta fasaderna. Enligt
fastighetsförvaltaren finns inga klagomål på trafikbuller inomhus.
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Trafikförhållanden
I Tabell 9.16-1 redovisas de trafikförhållanden som bullerberäkningarna
baserats på. Trafikbuller från övriga vägar och Tunnelbanan i området är inte
medtagna i beräkningarna.
Tabell 9.16-1 Trafikförhållanden
Väg

Väg E4/E20
Drottningholmsvägen samt
avfarten från E4/E20 parallellt
Drottningholmsvägen

Trafikmängd
(ÅDT)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/tim)

109 000
(2009)

10

70

8 600 (2009)

6

50

Beräknade ljudnivåer
Beräkning av ekvivalent ljudnivå från E4/E20 och Drottningholmsvägen är
genomförd för nuläget och redovisas i Figur 9.16-3.

Figur 9.16-3

Bullerutbredning, nuläge
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Fasad
Ekvivalent ljudnivå vid fasad för de mest utsatta fasaderna mot väster är
beräknad till 59–65 dBA. Fasaderna mot söder beräknas ha nivåer mellan 55
och 60 dBA och fasader mot norr mindre än 60 dBA.
Skolområde
Området i skydd mellan skolbyggnaderna beräknas ha i huvudsak ekvivalenta
ljudnivåer under 55 dBA. Områdena mellan Drottningholmsvägen och skolbyggnaderna används i dag främst till parkering.

Bedömning av ljudnivåer inomhus
Ingen säker bedömning av befintliga fönsters ljuddämpande egenskaper har
kunnat göras utifrån förvaltarens uppgifter. Utan vetskap om vilka fönster som
finns i byggnaden är det svårt att dra slutsatser om verkliga ljudnivåer inomhus.
Men eftersom skolan inte angett några klagomål på inomhusmiljön och
eftersom fastighetsförvaltaren anger att det inte finns klagomål på trafikbuller
inomhus, dras slutsatsen att fönstren troligen har en ljuddämpande effekt om
minst 25–30 dBA.
På grund av den höga åldern på fönstren i den mest utsatta av dessa fasader med
ljudnivåer kring 60–65 dBA, kan fönstrens ljuddämpning snarare förväntas vara
kring 25 dBA och då finns en risk att ekvivalent ljudnivå inomhus ligger på upp
emot 40 dBA.

Möjliga åtgärder
Hastighetssänkning
Allmänt om hastighetssänkning, se kapitel 8.
En sänkning av hastigheten på E4/E20 från 70 km/tim till 60 km/tim bedöms
inte vara ett rimligt alternativ och har därför inte undersökts noggrant. Eftersom
den största delen av skolgården ligger skyddad bakom byggnader och beräknas
ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA, skulle en hastighetssänkning främst
ge en ljuddämpande effekt på inomhusnivåerna. För det ändamålet är
fasadåtgärder mer samhällsekonomiskt lönsamma. Hastighetssänkning skulle
dock ge en generell sänkning av bullernivåerna med cirka 2 dBA vid fasad och på
de mest utsatta delarna av skolgården.
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Lågbullerbeläggning
Allmänt om lågbullerbeläggning, se kapitel 8.
Effekten av dubbla lager av dränerande lågbullerbeläggning är efter tre år
mellan 2 och 3 dBA. Eftersom den största delen av skolgården ligger skyddad
bakom byggnader och beräknas ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA skulle
lågbullerbeläggning på E4/E20 främst ge en ljuddämpande effekt på
inomhusnivåerna. För det ändamålet är fasadåtgärder mer samhällsekonomiskt
lönsamma. Lågbullerbeläggning skulle dock ge en generell sänkning av
bullernivåerna med cirka 2–3 dBA vid fasad och på de mest utsatta delarna av
skolgården.
Skärm
Allmänt om skärmar, se kapitel 8.
En skärm längs E4/E20 bedöms inte vara ett rimligt alternativ och har därför
inte undersökts noggrant. Av samma anledning som för hastighetssänkning och
lågbullerbeläggning är skärmåtgärder något som i hög grad påverkar utomhusnivåerna, som i detta fall inte bedöms behöva omfattande åtgärder. Därför är
fasadåtgärder mer samhällsekonomiskt lönsamma i det här fallet.
En lokal skärm som skyddar mot ljudinfall in på skolgården i nordvästra hörnet
skulle behöva vara minst 3,5–4 m hög för att sänka trafikbullret från E4/E20
och påfarten på skolgården till kring 55 dBA. Detta beror på att vägarna ligger
högt i förhållande till skolgården. En skärm med 3 m höjd sänker nivåerna på
den värst utsatta delen till 58 dBA, se Figur 9.16-4. Skärmhöjden bedöms vara
orimligt hög i förhållande till den effekt den ger.

Figur 9.16-4

Lokal skärm 3 m hög mellan byggnader i nordvästra hörnet

136

Fasadåtgärder
Allmänt om fasadåtgärder, se kapitel 8.
Ingen säker bedömning av befintliga fönsters ljuddämpande egenskaper har
kunnat göras utifrån förvaltarens och rektorns uppgifter. Utan vetskap om vilka
fönster som finns i byggnaden är det svårt att dra slutsatser om verkliga
ljudnivåer inomhus. Men eftersom ljudnivåerna inomhus bedömts riskera att
ligga över 40 dBA inomhus vid de mest utsatta fasaderna, markerade med rött i
Figur , bör en akustiker analysera ljudnivån inomhus och dessa fönsters
dämpning ytterligare. Detta för att bedöma om fasadåtgärder bör vidtas.

Figur 9.16.5

Fasader där ekvivalent ljudnivå inomhus riskerar att överstiga 40 dBA

De åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller insättning av extra glas i
befintligt fönster samt eventuellt byte av ventiler. En akustiker kan efter
platsbesök ta fram förslag på vilken typ av fönster/ventiler som krävs för att
inomhusnivån ska klara ekvivalent ljudnivå 30 dBA.
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Slutsats
Inga åtgärder för utomhusmiljön, som hastighetssänkning, lågbullerbeläggning
och skärmar, bedöms vara nödvändiga eller rimliga eftersom skolgårdens
utemiljöer i huvudsak ligger skyddade bakom byggnaderna och till större delen
beräknas ha ekvivalent ljudnivå under 55 dBA i nuläget.
Eftersom ljudnivåerna inomhus bedöms riskera att i delar av lokalerna ligga
över 40 dBA (markerade med rött i Figur 9.16-5) bör en akustiker analysera
ljudnivån inomhus och dessa fönsters dämpning ytterligare. Detta för att
bedöma om Trafikverkets åtgärdsnivå för ekvivalent ljudnivå inomhus 40 dBA
klaras eller om fasadåtgärder bör vidtas. De åtgärder som kan vara aktuella är
fönsterbyte eller insättning av extra glas i befintligt fönster samt eventuellt byte
av ventiler. En akustiker kan efter platsbesök ta fram vilken typ av
fönster/ventiler som krävs för att inomhusnivån ska klara riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå, 30 dBA.
Testberäkningar visar att fasadåtgärder (omfattar fönster och eventuellt
ventilationsdon) generellt sett ger hög samhällsekonomisk lönsamhet.
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10 Åtgärder för övervägande
I Tabell 10-1 nedan har en sammanställning gjorts av vilka åtgärder som
föreslås för respektive skola.
Tabell 10-1

Sammanställning av åtgärder som bör övervägas
Antal
elever

Skärmåtgärd bör
övervägas

Fasadåtgärd bör
övervägas*

Brännkyrka gymnasium

700

ja

ja

9.2

Fribergaskolan

470

ja

ja

9.3

Förskolan Björken

50

ja

nej

9.4

Förskola Elsa Brändström

44

ja

nej

X

9.5

Förskolan Prästkragen

95

nej

nej

X

9.6

Förskola Villa Solvi

26

ja

nej

16

nej

ja

Kap

Skola

9.1

Inga
åtgärder
föreslås

Föräldrakooperativet
9.7

Nalle Puh

9.8

Gröndalsskolan

260

ja

ja

9.9

Hägernässkolan

150

ja

nej

9.10

Klastorpsskolan

236

ja

ja

9.11

Kullskolan

138

ja

nej

9.12

Kyrkskolan

300

ja

ja

9.13

Liljanskolan

14

nej

nej

9.14

Strandparksskolan

9.15

Västerhejde skola

165

ja

nej

9.16

Thorildsplans gymnasium

1180

nej

ja

*

Verksamheten flyttar

X

Ytterligare analys av fönstrens dämpning bör göras av en akustiker för att säkerställa
ljudnivåerna inomhus.
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X

11 Resultat av samhällsekonomiska
beräkningar
Skärm
I Tabell 11-1 nedan redovisas samhällsekonomisk lönsamhet för de skolor där
skärmåtgärder föreslås. Skolor där skärmåtgärd får en nettonuvärdeskvot
(NNK) större än 0 är samhällsekonomiskt lönsamma vid antaganden enligt
kapitel 7.
Tabell 11-1
Kap.

Skola

9.1

9.2

Lönsamhet för skärmar
Antal
elever

Skärmalternativ

Skärmlängd
(m)

Skärmhöjd (m)

Kostnad
(tkr)

Nettonuvärdeskvot
(NNK)

Brännkyrka
gymnasium

700

1

240

3

2 400

+7,8

2

240

4

3 600

+7,8

Fribergaskolan

470

1

20

4

300

+13,4

2

115

3

1 150

+9,0

9.3

Förskolan Björken

50

1

135

3

1 620

+0,04

9.6

Förskola Villa Solvi

26

1

45

3

450

+1,97

9.8

Gröndalsskolan

260

1

90

2,5–4,5

1 350

+14,2

(60)

2

65

4

975

+6,9

9.9

Hägernässkolan

150

1

105

2,5

1 050

+4,8

9.10

Klastorpsskolan

236

1

30

3

300

+40,1

9.11

Kullskolan

138

1

120

2,5

960

+16,9

2

210

3,5

3 150

+3,2

1

45

3

450

+16,1

2

185

3

1 850

+4,9

1

65

1,5

325

+14,7

9.12

9.15

Kyrkskolan

Västerhejde skola

300

165
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I rapporten Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för
transportsektorn: ASEK 5 (se kapitel 5) klassificeras objekt med avseende på
olika nivåer på NNK enligt tabell 11-2.
Tabell 11-2

Klassificering av objekt enbart utifrån NNK

Kategori
Mycket hög lönsamhet
Hög lönsamhet
Lönsamt
Svagt lönsamt
Olönsamt
Mycket olönsamt

NNK
≥2
1–1,99
0,5–0,99
0–0,49
-0,3 – -0,01
≤ -0,3

Tabell 11-2 visar att skärmning, baserat på antagandena i kapitel 7, är
samhällsekonomiskt lönsamt med klassificering enligt ASEK 5 ”svagt lönsamt”
för förskolan Björken, ”hög lönsamhet” för förskolan Villa Solvi och ”mycket hög
lönsamhet” för övriga skolor. Denna klassificering ska däremot användas
mycket försiktigt i sammanhanget eftersom värdena som beräknats fram för
skolorna baserats på värdering av buller i boendemiljö i brist på annat.
Samhällsekonomin för bulleråtgärderna på skolorna i denna rapport bör därför
inte jämföras med värden som räknas fram för bostäder eftersom principer och
kalkylvärden för värden av bostäder ser annorlunda ut.
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12 Prioritering
Trafikverkets arbete med bland annat buller styrs av de transportpolitiska
målen, närmare bestämt av hänsynsmålet ”miljö och hälsa” (Mål för framtidens
resor och transporter, prop. 2008/09:93). I målet fastslås att transportsektorn
ska bidra till att gällande nationella miljökvalitetsmål uppnås och till ökad hälsa.
När det gäller buller är det miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö” som är
relevant. Trafikverket prioriterar i första hand åtgärder mot höga ekvivalentoch maxbullernivåer i bostäder inomhus. Åtgärder vid uteplatser för bostäder
och skolgårdar över 70 dBA respektive över 65 dBA ekvivalent ljudnivå och höga
ekvivalent- och maximalnivåer inomhus i skolor (> 40 dBA ekvivalent och 55
maximal ljudnivå) prioriteras därefter i nämnd ordning. Prioriteringsordningen
för lägre ljudnivåer är mindre genomarbetad, i synnerhet för skolmiljöer. Ett
förslag till konkretisering presenteras nedan.
I före detta Vägverkets allmänna råd (Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd,
Vägverket, publ. 2001:88) anges att huvudregeln för prioritering av objekt är
att: ”De mest lönsamma ska åtgärdas först. Hänsyn bör dock tas till de bostäder
som har de högsta ekvivalenta ljudnivåerna. Hänsyn kan vidare i vissa fall tas till
personer som är känsligare än normalt”.
För arbetet med bullerutsatta skolor väljer Trafikverket att prioritera
bulleråtgärder utomhus och inomhus utifrån barnens ålder, det vill säga
förskolor prioriteras högst och därefter kommer grundskolor och sedan
gymnasieskolor. Gymnasieskolors utomhusmiljöer prioriteras inte i
skolsammanhang men väl deras inomhusmiljöer. Valet att prioritera yngre barn
i skolor med höga utomhusnivåer baseras främst på tiden för vistelse utomhus
som ökar ju mindre barnen är. I Miljöförvaltningens rapport Barns tillgång till
lekområden presenteras forskning som visar att barn behöver vistas utomhus i
bra miljöer för sin mentala, sociala och fysiska hälsa. Prioriteringen av yngre
barn i skolor med höga bullernivåer inomhus, baseras på studier som visar att
barn och ungdomar upp till 15 år är en större riskgrupp för buller vid inlärning,
eftersom de uppnår full talmognad först vid 13–15 års ålder och därför är
beroende av att höra enskilda stavelser och ord tydligare än ungdomar och
vuxna över 15 år10.
Förskolor och skolor delas först in efter ljudnivåintervallet på skolgården där
barnen vistas. Inom varje ljudnivåintervall studeras möjligheten att välja tystare
område på skolgården, skolform och samhällsekonomiska lönsamhet (i den
ingår antal elever).
Vid prioritering av förskolor och skolor med höga bullernivåer inomhus är det
betydelsefullt att ta hänsyn till hur många klassrum som vetter mot

Enligt Fil. Dr. Anita Gidlöf-Gunnarsson och Prof. Kerstin Persson Waye, Arbets- och
miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
10
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bullerexponerade och/eller mot tysta och/eller ljuddämpande sidor. Förskolor
med höga bullernivåer inomhus som används under kväll/natt bör dessutom
värderas högre.

Tabell 12-1 redovisas förslag till prioritering av åtgärder generellt för skolor:

Tabell 12-1

Prioriteringsordning, generell

Nivå för övervägande av åtgärd – åtgärdsnivå

Skolform

≥70 dBA ekvivalent ljudnivå
Utomhus på skolgård

1 Förskola
2 Grundskola

65–69 dBA ekvivalent ljudnivå
Utomhus på skolgård

3 Förskola
4 Grundskola

≥40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus i
undervisningslokal eller ≥55 dBA maxljudnivå
mer än 5 gånger/maxtimme i rum för sömn och
vila inom barnomsorg

5 Förskola
6 Grundskola

≥40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus i
undervisningslokal

7 Gymnasieskola

60–64 dBA ekvivalent ljudnivå
Utomhus på skolgård

8 Förskola
9 Grundskola

35-39 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus i
undervisningslokal eller 50-54 dBA maxljudnivå
mer än 5 gånger/maxtimme rum för sömn och
vila inom barnomsorg.

10 Förskola
11 Grundskola
12 Gymnasieskola

55–59 dBA ekvivalent ljudnivå
Utomhus på skolgård

13 Förskola
14 Grundskola

I Tabell 12-2 redovisas förslag till prioriteringsordning för åtgärder vid
bullerutsatta skolor. Färgmarkeringarna i tabell 12.2 överensstämmer med
färgerna i tabell 12.1: orangemarkerade skolor har en ekvivalent medelljudnivå
på skolgården på 65–69 dBA, och gulmarkerade för- och grundskolor har en
ekvivalent medelljudnivå över eller lika med 40 dBA eller en maximal ljudnivå
över 55 dBA inomhus. Skolor som är högst prioriterade, med ekvivalenta
ljudnivåer över 70 dBA på skolgård, har inte identifierats i aktuellt område.
Resterande skolor är vitmarkerade, vilket betyder att de är lägre prioriterade. I
vilken takt åtgärderna kan genomföras beror på i vilken takt Trafikverket kan
finansiera åtgärderna.
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Skolor med höga bullernivåer utomhus ska prioriteras inbördes efter skolform
(ålder på elever), åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet och de som har
de högsta bullerljudnivåerna – i nämnd ordning. Därefter prioriteras
inomhusbuller, orangemarkerade skolor, i ordning efter ålder, och därefter hur
höga ljudnivåerna är. Prioriteringen mellan de orangemarkerade skolorna skulle
även ha kunnat göras utifrån samhällsekonomisk lönsamhet, vilket hade
förändrat prioriteringen helt i tabellen. Men eftersom lönsamheten baseras på
åtgärder mot både inomhus- och utomhusbuller, och eftersom gymnasieskolor
inte åtgärdas utomhus, så jämförs i så fall gymnasieskolorna och övriga skolor
på olika premisser. Prioritering utifrån ljudnivån är därför kvar. I denna
utredning har antalet klassrum som vetter mot bullerexponerade, tysta och/eller
ljuddämpande sidor inte studerats, men de bör ingå vid en fortsatt prioritering.
Innan bulleråtgärder beslutas inomhus är det viktigt att se över lokalernas
ändamål: läsesal, gymnastiksal, sovsal etcetera. Hänsyn ska samtidigt tas till
fastighetsägarnas ansvar för att ta hand om lokalernas akustiska egenskaper i
förhållande till dessa ändamål. Det är också betydelsefullt att uppmärksamma
skolans ålder, eftersom det är tveksamt att helt förlita sig på teknisk ventilation
för att säkerställa ett gott inomhusklimat och eftersom behovet av att öppna
fönster för vädring kan vara förhållandevis stort för äldre skolor. I denna
rapport är dessutom osäkerheten stor när det gäller bullernivåer inomhus.
Prioriteringen mellan de skolor som har över 40 dBA ekvivalent ljudnivå
inomhus är därför preliminär.
För några skolor har två alternativa skärmar studerats. Nettonuvärdeskvoter och
skärmkostnader redovisas då för respektive skämförslag. Vilket skärmalternativ
som är mest lämpat för respektive skola får avgöras senare, eftersom andra
faktorer än buller också måste vägas in. Kostnader för eventuella fasadåtgärder
har inte kunnat anges eftersom ingen akustiker varit på plats och kunnat
bedöma fasaddämpning, antal fönster, storlek etcetera.
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Tabell 12-2

Förslag på prioriteringsordning

Prioritet

Skola

1

Kullskolan

Högsta
ljudnivå på
skolområde,
Leq [dB(A)]

Ljudnivåintervall
på
skolgård
där barn
vistas,
Leq
[dB(A)]

Ljudnivå
inne,
Leq [dB(A)]
(förutsatt
-25 dBA
fasad)

Angett risk
för höga
inomhusnivåer i
rapport

Skolform

65

65

39

Ja

Grundskola

2

Gröndalsskolan

66

62–66

39

Ja

Grundskola

3

Kyrkskolan

75

58–60

46

Ja

Grundskola

4
5

Fribergaskolan

70

Klastorpsskolan

65

Föräldrakooperativet
Nalle Puh
Brännkyrka
gymnasium

6

7

55–60
60

Lmax 82

42
40
Lmax 57

70

60–62

44

Ja

Grundskola

Ja

Grundskola

Ja, endast
fasadåtgärd
Ja, endast
fasadåtgärd11
Ja, endast
fasadåtgärd

Förskola

Thorildsplan
gymnasium

65

< 55

40

9

Förskolan Villa
Solvi

63

60

35

Nej

Förskola

10

Förskolan
Björken

63

60

34

Nej

Förskola

Västerhejdeskola

63

60

30

Nej

Grundskola

12

Hägernässkolan
Elsa
Brändström

11

Nej

Netto-nuvärdeskvot
(NNK)

Total
skärmkostnad
(tkr)

1

16,9

960

2

3,2

3 150

1

14,2

1 350

2
1

6,9
16,1

975
450

2

4,9

1 850

1

13,4

300

2

9

1 150

1

40,1

300

2

9

1 150

1

14,7

325

1

4,8

1 050

Gymnasium

8

11

Skärm

Gymnasium

Grundskola

65–70

60

35

56

< 55

25

Förskola

–

–

–

–

–

–

Prästkragen

55

< 55

25

Förskola

Liljanskolan

Redan
åtgärdad

<55

25

Grundskola

–

–

–

Strandparksskolan

Skolan
flyttar

–

–

Grundskola

–

–

–

Gymnasieskola och då enbart bulleråtgärder inomhus som är aktuella.
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Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar i Stockholm och Gotlands län

Bilaga 1

Sammanställning och analys av tidigare bullerutredningar
Kap.

7.1

7.2

7.3

Skola

Brännkyrka
gymnasium

Fribergaskolan

Förskolan Björken

7.4

Förskolan Elsa
Brändström

7.5

Förskolan
Prästkragen

7.6

Förskolan Villa Solvi

2012-10-12

Kommun

Ljudnivå mest
störd fasad

Stockholm 60-65 dBA i vån 1 och 2.

Ljudnivå skolgården i
markplan

Underlag

Antal våningar

Baksida gård: 45-50 dBA. Bullerkartläggning Söderort,
WSP Akustik, 2005. 2 o 4 m över 3 plan
Framsida gård 55-65
mark.
dBA.

Nivåerna skiljer mycket
Kommunövergripande
mellan de två
inventering, 1,5 o 5 m över mark,
utredningarna, ca 57-67 se ritning 3.eq och 3_5.eq
dBA i den ena
samt
utredningen respektive 50- bullerutredning för utbyggnad av
Mörby centrum - Ingemansson
57 dBA i den andra
2008.
utreningen.

Danderyd

65-70 dBA (100 km/h)
beroende på utredning
och våningsplan.

Haninge

Huset som mest 62 dBA
på gaveln mot vägen,
Lmax ca 65 dBA. Huset
står med gaveln mot
vägen vilket innebär att
Skolgården som mest 62
nivåerna på långsidan
dBA, Lmax =65.
mot söder är 2-3 dBA
lägre och ligger
uppskattningsvis kring
som mest 60 och lägre på
långsidan mot söder.

Danderyd

Norconsult gjort
överslagsräkningar i Trivector.
Komplicerat fall med vallar, väg 1 plan
på vall och olika markhöjder samt
långt avstånd = osäkert resultat!

< 55 på plan 1 och 55-60
55 dBA plan 1 och > 60
dBA på plan 2, endast en Kommunövergripande
1 plan
dBA plan 2 se ritning 1.eq
inventering, 1,5 o 5 m över mark.
liten avgränsand del av
och 1_5.eq under flik 7.
skolgården.

>65 dBA i både plan 1
och 2.

65-67 dBA mot E 18.

Idé om åtgärd för skolgård

Idé om åtgärd fönster och inomhusnivåer

Grusplanen är utsatt åt alla håll från E20 och
Södertäljevägen och kan vara svår att skärma.
Skolgården mot vägen (större delen) kan skärmas i
skolgårdens kant parallellt med vägen som en
förlängning av huvudbyggnaden. Skärm längs
vägen bedöms inte kunna bli effektiv. Detaljerade
beräkningar krävs där dimensionering och effekt av
olika skärmhöjder och utsträckningar kan beräknas.

Fönsteråtgärder troligen nödvändiga även om
skärmar byggs. Stor del av fasaderna mot
vägen utsätts för höga nivåer kring 65 dBA.
Inventering av fönster krävs samt detaljerade
beräkningar av fasadnivåer för dimensionering
och kontroll av reduktionstal för fönster.

Skärm som sammanbinder idrottshallen och
närmaste skolbyggnad. Ger större område med <
55 dBA bakom. Eventuellt även en skärm som
förlängning ner mot grusplanen söder om skolan.
Detaljerade beräkningar krävs där dimensionering
och effekt av olika skärmhöjder och utsträckningar
kan beräknas.

Fönsteråtgärder troligen nödvändiga även om
skärmar byggs. Stor del av fasaderna mot
vägen utsätts för höga nivåer mellan 65-70
dBA. Inventering av fönster krävs samt
detaljerade beräkningar av fasadnivåer för
dimensionering och kontroll av reduktionstal för
fönster.

Längs Nynäsvägen finns
bullervallar ca 2-3 m
höga. Mitt för skolan
finns en gångväg under
Nynäsvägen vilket
innebär att vägen där är
helt oskärmad och går på
en ca 4-5 m hög vall i
princip helt exponerad
mot skolan. I övrigt inga
bullerskyddsåtgärder.

Mest effektivt bedöms vara att bygga en skärm i
vägkant som fyller ut bullerskyddet i glappet mellan
vallarna nordöst och sydöst om skolan. Eventuellt
kan en skärm byggas i skolgårdens kant men det är
osäkert vilken effekt den kan ha. Detaljerade
beräkningar krävs där dimensionering och effekt av
olika skärmhöjder och utsträckningar kan beräknas.

Om skärmar byggs för att sänka bullernivån
inom skolgården kommer detta även att sänka
ljudnivåerna vid fasad. Om detta inte sker eller
om åtgärder byggs så att fasaden fortfarande
har höga nivåer över 65 dBA kan
fönsteråtgärder krävas. Troligen gäller detta
endast gaveln om där finns fönster.

Inga

Lång skärm i skolgårdens västra kant som skärmar
gården mot söder och öster. Eventuellt är
avståndet till vägen för långt för att det ska vara
effektivt. Alternativt kan en lång skärm byggas i
vägkant. Detaljerad bullerberäkning bör
genomföras för att dimensionering och placering av
skärmen.

Om skärmar byggs för att sänka bullernivån
inom skolgården kommer detta även att sänka
ljudnivåerna vid fasad. Om detta inte
genomförs bör detaljerade beräkningar av
fasadnivåer genomföras och om nivåerna är
högre än 60 dBA vid fasad bör fönster
inventeras och ev. kan fönsteråtgärder komma
ifråga. Detta gäller även de fönster som inte
skärmas av en ev. bullerskärm.

Inga

2 plan för flygelbyggnaden
mot E 18 och 2-3 för
långa byggnaden mot
Inga.
norr. Närmast E 18 är
idrottshall. Totalt 4-5
byggnader.

Baksidan: 55-60 dBA.
Bullerkartläggning Söderort,
(gavelfasaden) Vån 1: 60- Den mest utsatta sidan är
WSP Akustik, 2005. 2 o 4 m över 1 plan
Stockholm
väster om skolan som har
65 dBA.
mark.
ljudnivån 60-65 dBA.

Danderyd

Beskrivning av
befintliga
bullerskyddsåtgärder

Sekelskiftes trävilla i 2
Kommunövergripande
inventering, 1,5 o 5 m över mark, plan från 1905 med
gaveln mot vägen.
se ritning 2.eq och 2_5.eq.

ca 1,5-2 m hög skärm
samt vall finns längs E18
samt bergsskärning som Inga åtgärder behövs.
delvis skärmar även
Mörbygårdsvägen

Inga åtgärder behövs.

Ca 1,5 m hög skärm
längs skolgårdens västra
och södra gräns.
Utsträckningen osäker.
Bör inventeras med
avseende på höjd och
placering. Skärmen är
inte med i de
bullerberäkningar som
genomförts i den
kommunövergripande
inventeringen.

Fönsteråtgärder kan vara nödvändiga.
Inventering av befintliga fönster bör
genomföras samt detaljerade beräkningar av
fasadnivåer.

Sida 1(3)

Eventuellt räcker befintlig skärm för att sänka
nivåerna till 55 dBA på skolgården och till ca 60 vid
fasad. Då behövs inga fler åtgärder. Men
detaljerade beräknignar krävs för att fastställa om
befintlig skärm räcker.

Anmärkning

Tunnelbanan
passerar nedanför
villa Solvi närmre än
vägen. Ska hänsyn
tas till detta i fortsatt
utredning?
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Sammanställning och analys av tidigare bullerutredningar
Kap.

7.7

7.8

7.9

Skola

Föräldrakooperativet
Nalle Puh

Gröndalsskolan

Hägernässkolan

Kommun

Vaxholm

Ljudnivå mest
störd fasad

Ljudnivå skolgården i
markplan

Beskrivning av
befintliga
bullerskyddsåtgärder

Antal våningar

Norconsult har gjort
överslagsräkningar i Trivector.
Fasad mot vägen: Leq=62 Leq=56 dBA, Lmax = 72Enkelt fall! Troligen höga Lmax
1 plan
76 dBA
dBA, Lmax= 82 dBA.
inomhus - verksamheten har rum
mot vägen!

Ljudmätning = 65 dBA,
bullerkartläggningen = 60 Från bullerkartläggninen
Stockholm
55-60 dBA.
dBA plan 1 och 55 dBA
plan 2.

Täby

Underlag

ca 60-62 dBA men de
flesta fasader under 60
dBA.

Bullerkartläggning Söderort,
WSP Akustik, 2005. 2 o 4 m över
mark
1-2 plan
samt
Ljudmätning av trafikbuller
Gröndalsskolan, WSP Akustik,
2011.

Fotbollsplan 65-70 dBA.
Troligtvis alla fem
Södra skolgården mellan Bullerkartläggningn Täby
55-60 dBA beroende på kommun, Acoustic Control 2005. byggnader 1 plan.
avstånd till vägen.

Ekvivalent ljudnivåer ligger under 60 dBA men de
Troligen behövs fönsteråtgärder för lokaler mot
maiximala ljudnivåerna är höga och inträffar ofta på
gatan och eventuellt de närmaste fönstrena på
skolgården. Effektivast är en skärm i vägkant från
långsidorna.
husets fasad längs vägen åt öster.

Inga

Innergården mellan skolbyggnaderna har ljudnivåer
< 55 dBA. Men skolgården närmast
Gröndalsbacken och Essingeleden som ej skärmas
Ev. byte av fönster i värsta fasaden men
av skolbyggnaderna har ljudnivåer > 55 dBA.
ljudmätning visade < 40 dBA inomhus.
Denna del av skolgården behöver någon form av
skärmning. Detaljerad bullerberäkning bör ske för
att se om skärmning av något slag ger bra effekt,
ev. är avståndet för långt till vägen.

Längs E18 finns en
bullerskärm sydväst om
skolan som är avsedd att
skydda bostäder som
ligger där. Denna
skärmar till viss del även
skolans södra delar. Inga
specifika
bullerskyddsåtgärder
verkar finnas för skolan.

Förlängning av befintlig bullerskärm längs vägen
kan minska det ljudinsläpp som enligt bullerkarta
verkar komma från glappet mellan bullerskärm och
den höjd som kommer en bit längre bort. Skolan
skärmas mot buller från sydöst av en ca 5 m hög
bergsskärning mot sydöst. Ett alternativ är en
skärm längs fotbollsplanen som även ger en
skärmning för resten av skolgåden. Detaljerade
beräkningar krävs där dimensionering och effekt av
olika skärmhöjder och utsträckningar kan beräknas.

Om skärmar byggs för att sänka bullernivån
inom skolgården kommer detta även att sänka
ljudnivåerna vid fasad. Om detta inte
genomförs bör detaljerade beräkningar av
fasadnivåer genomföras och om nivåerna är
högre än 60 dBA vid fasad bör fönster
inventeras och ev. kan fönsteråtgärder komma
ifråga.

Om skärmar byggs för att sänka bullernivån
inom skolgården kommer detta även att sänka
ljudnivåerna vid fasad mot gården. Om detta
inte genomförs bör detaljerade beräkningar av
fasadnivåer genomföras och om nivåerna är
högre än 60 dBA vid fasad bör fönster
inventeras och ev. kan fönsteråtgärder komma
ifråga. Fönster på fasader som inte skärmas av
en bullerskärm för skolgården bör inventeras
och en bullermätningeller detaljerade
beräkningar kan göras för att bedömma om de
kan behöva bytas eller på annat sätt åtgärdas.

1-2 plan (större delen av
Inga
skolbyggnaden är i 1 plan.

VÄG,Kommunövergripande
inventering, 2m över
TÅG, uppmätta ljudnivåer.

Se annan
sammanställning.

Se annan
sammanställning.

Se annan sammanställning.

Se annan sammanställning.

Inga.

Skärm längs bergskanten längs vägen alternativt
loklat kring lekytor och sandlådor inne på
skolgården. Detaljerade beräkningar krävs där
dimensionering och effekt av olika skärmhöjder och
utsträckningar kan beräknas.

Fönsteråtgärder troligen nödvändiga även om
skärmar byggs. Stor del av fasaderna mot
vägen utsätts för höga nivåer på över 70 dBA.
Inventering av fönster krävs samt detaljerade
beräkningar av fasadnivåer för dimensionering
och kontroll av reduktionstal för fönster.

Stockholm

Fasad mot väst: 60-65
dBA.

7.11 Kullskolan

Stockholm

Se annan
sammanställning.

Se annan
sammanställning.

65-70 dBA i plan 1, > 70
dBA i plan 2.

56-60 dBA på stora delar
3 plan, äldre byggnader,
Kommunövergripande
som är skyddade och 60inventering, 1,5 o 5 m över mark, flera olika byggander
70 dBA för ytor som är
inom skolområdet.
se ritning 5.eq och 5_5.eq.
mer exponerade.

2012-10-12

Inga

Utifrån Ingemanssons bullerutredning föreslås en
30 m lång bullermur vid skolan intill väg E4/E20 där
bullermuren ska placeras utmed skolgårdens västra
sida. Höjd på bullermuren föreslås mellan 2,75 m 3,0 m. Nya beräkningar kan göras men det bedöms
inte vara nödvändigt.

7.10 Klastorpsskolan

Danderyd

Idé om åtgärd fönster och inomhusnivåer

Kommunövergripande
inventering, 2m över mark
samt
Klastorpsskolan, Stockholm.
Essingeleden. Mätning av
trafikbuller. Ingemansson, 1998
samt
Bygglovshandling 98-12-17,
förslag till bullerskydd E4/E20,
Klastorpsskolan.

55-60 dBA. Skolgården
vid fasaden i väst har
ljudnivåer mellan 60-65
dBA.

7.12 Kyrkskolan

Idé om åtgärd för skolgård

Sida 2(3)
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Norconsult AB uppdragsnummer: 102 27 66

Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar i Stockholm och Gotlands län

Bilaga 1

Sammanställning och analys av tidigare bullerutredningar
Kap.

Skola

7.13 Liljanskolan

7.14

Strandparksskolan
(Stensö skola)

7.15 Västerhejde skola

Thorildsplans
7.16
gymnasium

2012-10-12

Kommun

Ljudnivå mest
störd fasad

Upp till ca 75 dBA vid
fasaden närmast
Stockholm Essingeleden. Som lägst
ca 57-60 dBA vid fasad
mot vägen.

Ljudnivå skolgården i
markplan

Underlag

Antal våningar

Bullerkartläggning Söderort,
WSP Akustik, 2005. 2 o 4 m över
< 55 dBA från
mark
Stockholms
samt
bullerkartläggning. OBS!
Mätning och beräkning av
1-3 plan
Färgerna är missvisande.
trafikbuller vid Nybodahemmet,
Gården är helt omgärdad
Liljeholmen, Slb, 1996.
vilket den inte är i
samt
beräkningen.
Ljudnivåskiss Ingemansson
1996.

Beskrivning av
befintliga
bullerskyddsåtgärder

Idé om åtgärd för skolgård

Det finns en befintlig
skärm mellan två
huskroppar, ca 9 m hög,
Inga åtgärder behövs.
som skärmar av
innergården helt från
trafikbuller.

Idé om åtgärd fönster och inomhusnivåer

Beräkningar har tidigare utförts av
Ingemansson och Slb analys där effekten av
en 1,5m hög skärm längs Essingeleden har
analyserats. Med en 1,5m hög skärm skulle
ljudnivåerna sjunka med ca 4-5 dBA vid utsatta
fasader. En skärm längs vägen är enda
möjligheten att sänka bullernivåerna vid fasad
som annars är så höga att undervisningslokaler
enligt miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ( se
Slb:s rapport) inte bör lokaliseras mot demot
dessa fasader. En skärm kan placeras i
enlighet med tidigare utredningar alternativt
kan nya detaljerade beräkningar genomföras
för att kontrollera den bullersänkande effekten
samt dimensionera höjd och utsträckning för att
maximimera effekten av en sådan skärm.
Fönsteråtgärder under alla omständigheter
vara nödvändiga om de inte redan är
genomförda. Kontrollera om fönsterbyte är gjort
sedan 1996. Inga undervisningslokaler får enl.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (se Slb:s
rapport) lokaliseras mot fasad där
utomhusvärdena överstiger 65 dBA.

Om skärmar byggs för att sänka bullernivån
inom skolgården kommer detta även att sänka
ljudnivåerna vid fasad. Om detta inte
genomförs bör detaljerade beräkningar av
fasadnivåer genomföras och om nivåerna är
högre än 60 dBA vid fasad bör fönster
inventeras och ev. kan fönsteråtgärder komma
ifråga.

Nacka

En översiktlig trivector
beräkning ger 57 dBA i
vån 1 och 61 dBA i vån 2
och 63 dBA i vån 3. Detta
är räknat för gavelfasaden
närmast vägen.

från 63 till 61 dBA
beroende på avståndet
från vägen. Lmax upp till
62 dBA.

Inget från TRV. Norconsult gjort
överslagsräkningar i Trivector.

2 plan

Inga

Lång skärm i skolgårdens västra kant som skärmar
gården kan ha bra effekt men ev. är avståndet till
vägen för långt och höjdförhållandena inte
gynnsamma. Alternativt kan en skärm längs vägen
byggas. Detaljerade bullerberäkning bör
genomföras för dimensionering och placering av
skärmen.

Gotland

från 55 till 64 dBA
troligen <55 i plan 1, kring
beroende på avståndet
55 i plan 2 (gäller endast
från vägen. Lmax upp till
1 gavelfönster på plan2).
86 dBA.

Inget från TRV. Norconsult gjort
överslagsräkningar i Trivector.
Enkelt fall!

1 plan och gavel på 1,5
plan.

Inget.
Hastighetssänkningen
förbi skolan är dock
bullerminksande.

Ca 2 m skärm längs vägen. Ger god effekt och den
enda rimliga lösningen. Beräkningar bör
Inga fönsteråtgärder behövs.
genomföras för dimensionering av skärmen.

Inga

Större delen av skolgården på skolbyggnadens
södra sida består av parkeringsplatser, dock en
mindre del har sittbänkar utplacerade på
asfaltsgården. Denna sida kan skärmas med lång
skärm. Mot norr finns tre skolgårdar som på
vardera tre sidor omgärdas av de tre våningar hga
skolbyggnaderna. Den skolgård som ligger längst i
väster kan skärmas längs Essingeleden eller en
skärm byggas som en förlängning av skolhusets
fasad alternativt en sammanbyggnad av två
husfasader för att minska bullerinsläppet på den
annars väl inhägnade skolgården. Övriga två
skolgårdar bedöms inte behöva åtgärder.
Detaljerade beräkningar krävs där dimensionering
och effekt av olika skärmhöjder och utsträckningar
kan beräknas.

Stockholm

Vägtrafikbuller 2m över
mark: Ytor som ligger
utmed vägarna 60-65
Drottningholmsvägen och
dBA, de inre fasaderna
Essingeleden 2m över
mot de relativt skärmade
mark: Leq=60-65dBA
skolgårdarna 50-60 dBA.
Bullernivåer från
pendeltågstrafiken oklar.

Pendeltågen längs
Drottningholmsvägen
bedöms inte ge några
höga nivåer på
skolgårdarna.

Bullerkartläggning Stockholm,
Kungsholmen och Essingeöarna,
Ingemansson 2003, 2 m över
mark
Information om ljudnivå från
buller från pendeltrafik, SL,
saknas. Pendeltåget går i ca 4-5
m djup skärning och skärmas till
stor del.

3 plan

Sida 3(3)

Anmärkning

Skolverksamheten
kommer att flytta till
andra lokaler under
hösten 2012.
Förskoleverksamhet
en planeras finnas
kvar i lokalerna på
Strandparksskolan
ytterligare ett år.

Fönsteråtgärder kan vara nödvändiga för
fasaderna som vetter mot Drottningholmsvägen Ska hänsyn tas till
buller från
och Essingeleden. Inventering av befintliga
pendeltågen?
fönster bör genomföras samt detaljerade
beräkningar av fasadnivåer.
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182 30 Danderyd

Förskolechef, S2H Förskolor AB

Susan Hellström

0706-15 44 47

susan.hellstrom@s2hforskolor.se

Skolexpert, Utbildnings- och kulturkontoret

Maria Weståker

08-568 910 88

maria.westaker@danderyd.se

Bitr. Fastighetschef, Tekniska kontoret

Kristin Åberg Nilsson

08-568 912 04

kristin.abergnilsson@danderyd.se

Förvaltare, Tekniska kontoret

Harry Fagerström

08-568 912 11

harry.fagerstrom@danderyd.se
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Skolor i övriga kommuner
Strandparksskolan (Stensö skola), Nacka kommun

Flädervägen 4
138 30 Älta

Nacka Älta 20:1

Kommunal skola som förvaltas av kommunen. Ska flytta till
andra skollokaler-Stavsborgsskolan redan i augusti 2012.
Rektor

Lars Hultberg

08-718 88 02, 070-431 88 02

lars.hultberg@nacka.se

Tf Rektor

Mats Törnqvist

08-718 88 45, 070-431 88 45

mats.tornqvist@nacka.se

Miljöenheten

Anneli Castan

08-718 92 86

anneli.castan@nacka.se

Trafikplanerare, säkra skolvägar

Emelie Lindberg

08-718 92 05

emelie.lindberg@nacka.se

Trafikplanerare, trafikbullerfrågor

Emil Hagman

08-718 93 02

emil.hagman@nacka.se

Förvaltare fastighetskontoret

Michael Gustafsson

08-718 77 81

michael.gustafsson@nacka.se

Förskolan Björken, Haninge kommun

50 elever

Vallavägen 446
136 41 Handen

Haninge Slätmossen 1:126

Förskolechef

Maria Frykberg

08-606 74 80

maria.frykberg@pysslingen.se

Fastighetschef, Tornberget Fastighets AB

Bo Andersson

08-606 82 95, 070-656 82 95

bo.andersson@tornberget.se

Fastighetsförvaltare, Tornberget Fastighets AB

Tim Norberg

08-606 83 17

tim.norberg@tornberget.se

Landskapsarkitekt, SBF/ park och natur

Jenny Blom

08-606 84 34

jenny.blom@haninge.se

Hägernässkolan, Täby kommun

150 elever

Pilotvägen 1

Täby Skolplanet 1

Friskola med 6 avdelningar, Pysslingen Förskolor & Skolor
AB. Marken ägs av gatu- och park. Byggnaden ägs och
förvaltas av Tornberget

Friskola, åk F-5

183 59 Täby

Rektor
Förvaltare som ersätter Joakim Grönlund

Karin Järleby
Sofia Johansson

08-792 26 10
08-55 55 93 76

karin.jarleby@tabyfriskola.se
sofia.johansson@taby.se

SRMH, S:a Roslagens Miljö och hälsoskydd

Natalii Back

08-55 55 93 28

natalii.back@taby.se

Föräldrakooperativet Nalle Puh, Vaxholms kommun 16 elever

Kungsgatan 8A

Vaxholm Framnäs 8

Föräldrakooperativ som styrs och drivs av föräldrarna

185 34 Vaxholm

Föreståndare

Ingela Rydell

08-541 303 33

info@npuh.se

Utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen

Margaretha Rosén

08-541 708 50

margaretha.rosen@vaxholm.se

Teknisk chef, Fastighetsförvaltare

Sara Hultberg

08-541 709 84

sara.hultberg@vaxholm.se
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Västerhejde skola, Visby, Gotland

Bilaga 3

165 elever

Kommunal skola

Gotland Västerhejde Nygårds 3:1
621 48 Visby

Rektor och förskolechef

Tina Löttiger

0498 - 26 41 24

ann-cathrine.lottiger@gotland.se

Bitr. Rektor

Maria Wennström

0498 - 29 60 78

maria.wennstrom@gotland.se

Skoldirektör

Ann-Chatrin Norrevik

0498 - 26 94 18, 073-765 81 56

ann-chatrin.norrevik@gotland.se

Hälsoskydd

Johan Frendin

0498-26 93 50

johan.frendin@gotland.se

Fastighetsförvaltare kommunen

Stefan Hellström

0498-26 92 52

stefan.hellstrom@gotland.se
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Rektor
Skolans adress
Skolans adress

Datum

Kontaktperson Norconsult AB:
E-post:
Direkttelefon:

Johanna Gervide
johanna.gervide@norconsult.com
031-50 71 67

Uppdragsansvarig Norconsult AB:
Uppdragsansvarig Trafikverket:

Anna Lena Frennborn
Michelle Benyamine

Studier av eventuella bulleråtgärder
för skolor i Stockholms län

….skolans namn….
Trafikverket utreder möjliga bullersänkande åtgärder för skolor i Stockholms län
som utsätts för höga bullernivåer från Trafikverkets vägar. I detta arbete vill
Trafikverket ha ett nära samarbete med skolorna kring vilka åtgärder som inte bara
är effektiva ur bullersynpunkt utan även fungerar väl med tanke på hur skolgårdar
och skollokaler används.
Norconsult AB har fått i uppdrag att hjälpa Trafikverket i detta arbete. Vi
eftersöker därför information om hur skollokaler och skolgård används. Vi tar
också gärna emot tankar och synpunkter vad gäller bullersituationen idag och
eventuella synpunkter och förslag vad gäller bullerskyddsåtgärder.

o:\n-arkiv\102\27\1022766\u\brev till skolorna\skolbrev\skolbrev
utkast.docx

·

·

Bifogar en karta över …skolans namn…. Vi ber Er skriva, rita eller på
annat sätt beskriva hur skolgården används med avseende på t ex idrott,
lekytor, skolträdgård, lugna uppehållsytor mm.
Vi önskar också veta hur de olika byggnaderna används, dvs. var (vilka
fasader) undervisningslokaler och andra tysta rum är lokaliserade där höga
trafikbullernivåer inomhus kan vara störande.

Norconsult AB - Theres Svenssons gata 11, Box 8774, 402 76 Göteborg
031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10, Org nr 556405-3964, www.norconsult.se
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·
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·

Finns det klagomål på buller från trafiken, inomhus eller utomhus, så
beskriv gärna detta.
Finns det ytor på skolgården som skulle kunna användas men som är för
bullerutsatta idag?
Har ni själva tankar om hur bullerskärmar skulle kunna placeras så att de
även får ett mervärde för skolan och skolgården på andra sätt än som
bullersänkande åtgärder så ange det.

Vi önskar ert svar så snart det är möjligt men senast den 26 april för att ha
möjlighet att arbeta in era åsikter i processen. Returnera ert svar i bifogat frankerat
kuvert.
Har ni frågor så hör gärna av er. Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning

Norconsult AB
Väg och Bana
Trafik
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Anna Lena Frennborn
anna-lena.frennborn@norconsult.com

Johanna Gervide
johanna.gervide@norconsult.com
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