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1 BAKGRUND
Staffanstorps kommun planerar för utbyggnad av ny F-6 skola med tillhörande idrottshall i
nordvästra delen av Staffanstorps tätort.

Översiktskarta med Norra skolans läge markerat. Källa: OpenStreetMap, © OpenStreetMaps bidragsgivare.

Den planerade skolan skall ha 550 elever från förskoleklass till klass 6, treparallelliga årskurser.
Skolan ska vid behov kunna användas upp till årskurs 9. Antalet personal har bedömts till ca 55
personer.

Planerad utbyggnad, utsnitt från detaljplanens illustrationskarta i samrådsskedet, källa: Staffanstorps kommun.

I samband med utbyggnaden kommer Genvägen förbi skolan flyttas något söderut och
omgestaltas till en 6,3 m bred lokalgata istället för dagens 8,2 m.
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Uppdraget består i att genomföra en trafikbullerutredning för den planerade Norra Skolan i
Staffanstorp avseende trafikbuller från den närliggande Genvägen söder om skolområdet.
Beräkningar skall göras för nuläget och en framtida situation med Genvägen i ett nytt läge söder
om skolan med tillskott av trafik från den planerade skolan. Resultatet redovisas i
utbredningskartor och punktberäkningar.

2 RIKTVÄRDEN
Utvärderingen av bullerberäkningarna görs mot de ljudkrav för inomhusnivån som anges i BBR
baserat på grundkravet att ljudklass C enligt SS 25268:2007 för yttre ljudkällor (trafik) skall
innehållas.

Följande ljudkrav anges för inomhusnivån.

Skolor och undervisningslokaler Ekvivalentnivå
inomhus

Maximalnivå
inomhus

Undervisningsrum, aula/samlingssal 30 dBA 45 dBA

Utöver dessa krav används följande ljudkrav, bl a redovisade i Trafikverkets riktlinjer för buller
och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, som utvärdering av
utomhusnivån från trafik. Värdena är en rekommendation, vid avsteg kan innemiljön upplevas
som bullrig vid fönstervädring.

Skolor och undervisningslokaler Ekvivalentnivå
utomhus

Maximalnivå
utomhus

Utanför fönster till
undervisningsrum
(även grupprum, hemvist eller motsvarande
utrymmen inom förskolor)

55 -

På skolgård 55 70

För den befintliga bostadsbebyggelsen utmed de delar av Genvägen som flyttas söderut används
riktvärdena för väsentlig ombyggnad av infrastruktur i enlighet infrastrukturpropositionen
1996/1997:53, vilka bl a finns redovisade i TDOK 2014:1021 enligt ovan.

Bostäder Ekvivalentnivå
utomhus

Maximalnivå
utomhus

Utomhus vid fasad/på uteplats 55/55 -/701

Inomhus 30 452

1. Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger på timme dag- och kvällstid.
2. Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt.
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3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 KARTUNDERLAG

Primärkarta och höjdunderlag för nuläget har erhållits från Staffanstorps kommun.

Den planerade utbyggnaden och höjdunderlag för planområdet har erhållits från Staffanstorps
kommun.

3.2 TRAFIKFLÖDEN

3.2.1 BEFINTLIG TRAFIK

Trafikräkningar har genomförts inom ramen för framtagandet av trafik- och mobilitetsplanen för
Staffanstorps kommun.

Trafikflödet på Genvägen som passerar söder om planområdet uppgår, omräknat till
årsdygnstrafik, till 1850 fordon per dygn med en andel tung trafik på knappt 3%.

Trafikflödet på villagatorna norr om planområdet har uppskattats baserat på en antagen
trafikalstring på 5 bilrörelser per bostad och dygn. Trafikflödet på villagatorna beräknas uppgå
till som mest ca 200 fordon vid anslutningen till Genvägen.

Hastighetsbegränsningen på Genvägen är idag 50 km/tim, men har i bullerberäkningarna
antagits sänkas till 30 km/tim förbi den befintliga förskolan.

3.2.2 FRAMTIDA TRAFIK

Den planerade skolans trafikalstring och fördelning på gatunätet i Staffanstorp har beräknats
inom ramen för projektet med trafik- och mobilitetsplanen. Skolans totala trafikalstring uppgår
till ca 850 fordon per dygn.

Den planerade skolan beräknas ge ett tillskott på Genvägen på ca 700-800 fordon i höjd med
skolbyggnaden.

Totalt i höjd med skolbyggnaden antas därmed trafikflödet uppgå till 2500-2700 fordon per
dygn efter att skolan har byggt ut. Andelen tung trafik antas till maximalt 3%.

För att spegla en framtida situation med ytterligare exploateringar i Staffanstorp och en
eventuell allmän trafikökning har trafikflödet på Genvägen räknats upp med 1% per år till
prognosåret 2036, 20 år framåt i tiden, vilket ger ett trafikflöde på 2260 fordon per dygn år
2036. Med tillskott från Norra skolan uppgår trafikflödet på Genvägen i höjd med skolan till
2960-3060 fordon per dygn. Andelen tung trafik antas uppgå till maximalt 3%.

Hastighetsbegränsningen på Genvägen är idag 50 km/tim men planeras sänkas till 30 km/tim
förbi skolområdet. För år 2036 antas hastighetsbegränsningen på Genvägen vara 40 km/tim,
men att den även fortsättningsvis sänks till 30 km/tim förbi skolområdet.

3.3 ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräkningsmodell för
vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar
genomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer och ger
resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser. Modellen avser avstånd upp
till 300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden, 0-3 m/s.

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta samt den
maximala bullernivån som mått på störningen från vägtrafiken, där ekvivalentnivån är den
genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen av ett
enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg.

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På samma
sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet
till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå. För varje decibels ökning av bullernivån
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från vägtrafiken bedöms störningen öka med 20%. En ökning av den ekvivalenta bullernivån med
4 dBA medför enligt Trafikverket (fd Vägverket) att den upplevda bullerstörningen fördubblas.

Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPLAN, version 7.4, som är en tillämpning av
den nordiska beräkningsmodellen enligt ovan. För maximalnivån från vägtrafiken görs
beräkningarna för 5:e högsta maximala ljudnivå nattetid med antagandet att ca 1% av antalet
tunga fordon passerar nattetid 22-06, baserat på underlag från genomförd trafikräkning på
Genvägen.

4 RESULTAT
Resultatet av beräkningarna redovisas i utbredningskartor i bilaga samt punktberäkningar.

Punktberäkningarna har genomförts för de punkter som redovisas i bilden nedan.
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4.1 PUNKTBERÄKNINGAR

I tabellen redovisas punktberäkningar för nuläget, nollalternativet år 2036,
utredningsalternativet samt utredningsalternativet år 2036. De beräknade nivåerna avser
frifältsvärden dvs utan reflexer i egen fasad.

Den nya Norra skolan beräknas utsättas för bullernivåer som klarar riktvärdet för
ekvivalentnivån vid fasad och på skolgård, 55 dBA. Den högsta beräknade nivån vid fasad erhålls
vid fasaden mot Genvägen, 52 dBA.

Denna fasad beräknas emellertid utsättas för maximala bullernivåer vid fasad som innebär att
man bör ställa högre krav på fasadens och fönstrens dämpning för att klara riktvärdet för
maximalnivån inomhus, 45 dBA.

Det kan konstateras att den befintliga bostadsbebyggelsen kring skolområdet inte beräknas
utsättas för bullernivåer överstigande gällande riktvärden vid bostadsbebyggelse.

Trafikökningen till år 2036 beräknas medföra att ekvivalentnivån ökar med 0-1 dBA.
Bebyggelsen norr om skolan skärmas av skolbyggnaden och får istället en sänkning av
bullernivåerna vid fasad.

För de bostäder som berörs av flyttningen av Genvägen, beräkningspunkterna 5-9, kan det
konstateras att samtliga beräknas klara riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad vid
prognosåret 2036.

Maximalnivån är hänförbar till passagen av ett tungt fordon. De beräknade maximalnivåerna vid
fasad ligger högre än 70 dBA, vilket indikerar att riktvärdet för inomhusnivån nattetid riskerar
att överskridas. Detta får emellertid överskridas med 5 dBA fem gånger per natt. Enligt
trafikräkningarna uppgår det genomsnittliga antalet passager nattetid (22-06) till färre än 1

Beräkningspunkt Våning Leq  dB(A) LMax  dB(A) Leq  dB(A) LMax  dB(A) Leq  dB(A) LMax  dB(A) Leq  dB(A) LMax  dB(A)
1 1 45 66 46 66 43 64 44 64

2 48 69 49 69 46 67 47 67
2 1 39 59 40 59 35 57 36 57

2 42 62 43 62 38 61 38 61
3 1 38 56 38 56 36 50 36 50

2 39 58 40 58 36 56 36 56
4 1 33 50 34 50 30 49 30 49

2 36 54 36 54 31 50 31 50
5 1 35 55 36 55 36 55 36 55
6 1 49 72 50 72 53 75 53 75

2 52 74 53 74 53 76 54 76
7 1 47 68 47 68 54 70 54 70

2 51 73 52 73 54 74 55 74
8 1 50 74 51 74 52 75 53 75

2 51 74 52 74 52 75 53 75
3 51 74 52 74 52 76 52 76

9 1 42 64 43 64 49 70 49 70
2 46 69 47 69 50 72 51 72
3 48 70 49 70 51 73 52 73

10. Skolgård mark 42 65 43 65 29 53 29 53
11. Norra skolan,
mot skolgård

1  -  -  -  - 28 52 28 52

2  -  -  -  - 32 56 32 56
12. Norra skolan,
fasad mot öster

1  -  -  -  - 36 61 37 61

2  -  -  -  - 40 64 40 64
13 Norra skolan,
fasad Genvägen

1  -  -  -  - 52 75 52 75

2  -  -  -  - 52 75 52 75

Nuläge Nollalt 2036 Utredningsalt Utredningsalt 2036
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passage, varför bedömningen är att det inte krävs några åtgärder. Med 76 dBA vid fasad
(beräkningspunkt 6 och 8) kan det dock vara så att maximalnivån inomhus överskrids med mer
än 5 dBA, beroende på vilken dämpning befintliga fönster har.

Uteplatserna vid enfamiljshusen ligger delvis skärmade av huskroppen och vissa hus har även
mer eller mindre byggt in sina uteplatser. Flerfamiljshusen längre österut har antingen inga
uteplatser mot vägen, eller helt eller delvis inglasade balkonger. Riktvärdet 70 dBA maximalnivå
på uteplats kan överskridas med 10 dBA fem gånger per timma. Trafikräkningarna visar att
antalet passager per timma inte överskrider fem gånger, varför det inte krävs några åtgärder.

5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
För Norra skolan föreslås att den nya skolans fönster- och fasaddämpning säkras för att
riktvärdet för maximalnivån inomhus ska klaras.

Baserat på antagandet att 30% av fasadens yta mot Genvägen utgörs av fönster ställs följande
krav på fasaden och fönstrens dämpning:

Ljudreduktion Ljudreduktion med
anpassningstal stadstrafik

Fönster/fönsterdörr Rw 38 dB Rw+ctr 33 dB

Vägg R’w 48 dB R’w+ctr 43 dB

Kraven på fasadens och fönstrens dämpning skall revideras allteftersom projekteringen av den
nya skolan framskrider och fördelningen på fönster och vägg etc fastställs.

Bostadsbebyggelsen söder om Genvägen kommer att hamna närmare vägen och
bullernivåerna blir högre, även om man i stort sett klarar riktvärdena med de avsteg som tillåts
vad gäller maximalnivån inomhus och på uteplats. Boendemiljön förändras också såtillvida att
befintlig växtlighet som utgör en visuell skärm mellan vägen och bebyggelsen sannolikt tas i
anspråk för Genvägens nya läge.

För att försäkra sig om att husen faktiskt klarar riktvärdet för maximalnivån inomhus, 45 dBA,
kan en inventering av befintliga fönster och fasader göras i samband med ombyggnaden av
Genvägen, och vid behov kompletterande fasadåtgärder som montering av tilläggsrutor,
fönsterbyten etc genomföras.

Ett alternativ som dels bidrar till att säkra inomhusnivåerna på bottenvåningen, dels bidrar till att
kompensera för den förändrade boendemiljön med Genvägen som ett mer markant inslag, är att
anlägga en bullerdämpande skärm utmed vägen, mellan denna och gång-och cykelvägen. Med
en 1,2 m hög skärm utmed vägen på hela sträckan kan man komma ner till 70 dBA vid fasad på
bottenvåningen. På våning 2 och däröver kan dock fönsteråtgärder krävas.

6 SLUTSATS
Det kan konstateras att trafikbullernivåerna på skolgården och vid de fasader som inte ligger
direkt mot Genvägen beräknas understiga riktvärdena för skolor och undervisningslokaler.

Vid fasaden mot Genvägen beräknas de ekvivalenta trafikbullernivåerna klara riktvärdet vid fasad
medan den maximala nivån vid fasad pekar på att det ställs högre krav på fasadens dämpning
för att klara inomhusnivåerna.

Bostadsbebyggelsen på Genvägens södra sida klarar i princip riktvärdena med de avsteg som
tillåts vad gäller maximalnivån inomhus och på uteplats. Maximalnivån inomhus nattetid kan
överskridas med mer än 5 dBA beroende på befintliga fönsters dämpning, däremot är antalet
överskridande färre än fem per natt. För att säkra att inomhusnivåerna klaras bör en inventering
av fastigheterna genomföras i samband med utbyggnaden.
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Vägen kommer dock närmare husen och befintlig växtlighet utgår sannolikt vilket i sig påverkar
boendemiljön. För att mildra denna påverkan kan man överväga att anlägga bullerdämpande
skärmar utmed vägen.

Malmö 161222

Rev 170126

Tyréns AB
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BILAGOR
Utbredningskartor ekvivalentnivå och maximalnivå

· Nuläge 2016

· Nollalternativet år 2036

· Utredningsalternativet 2016

· Utredningsalternativet 2036



ÄTA 1 Bullerutredning Norra Skolan
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