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200649 – ÖSTRA KASERN 3, KRISTIANSTAD 

1 BAKGRUND 

Efterklang har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att utreda trafikbuller för en ny detaljplan med ny skola i Allö, 

Kristianstad. Trafikbuller kommer från närliggande vägar Snapphanevägen och Vattentornsvägen men även från 

spårtrafik och Allöverket.  Närmast Snapphanevägen finns en befintlig förskola som är inom detaljplanen. I plankartan 

föreskrivs en bullerskyddsskärm som är 2 m hög och längs med påfarten från Vattentornsvägen upp mot och även längs 

Snapphanevägen. Det beskrivs även i planbeskrivningen att skärmen behövs för att säkerställa god ljudmiljö för hela 

skolområdet inklusive förskolgården.  

2 SLUTSATS 

Riktvärden för buller på skolgård (50 dBA) enligt Naturvårdsverket innehålls för större del av den planerade skolgården. 

För övriga ytor innehålls riktvärde för ”övrig vistelseytor” (55 dBA). Riktvärden är mål och det är inte ett måste att kravet 

på 50 dBA ekvivalent ljudnivå ska innehållas för samtliga ytor på en skolgård. Kravet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå ska 

innehållas där pedagogisk verksamhet ska genomföras för övriga ytor som idrottsplaner räcker det med att innehålla 55 

dBA ekvivalent ljudnivå. Norr om idrottshallen, väster om basketplanen, är ekvivalent ljudnivå mellan 54-55 dBA, om 

pedagogisk verksamhet planeras där krävs en skärm vid vägen. Vid förskolgården kommer riktvärdet för befintlig 

förskolgård överskridas år 2040. De uppräknade trafiksiffrorna gör att ljudnivån på förskolgården är mellan 55-57 dBA. 

I dagsläget är ljudnivån närmre 55 dBA. 

Det är rimligt att utföra ett bullerskydd vid vägen i enlighet med vad planbeskrivningen säger, för att skydda hela 

skolområdet. Dock så kommer en 2 m hög skärm i den positionen som föreslagits vara en trafikfara för cyklister och 

gående som ska passera där påfarten ansluter mot Snapphanevägen. En 2 m hög skärm skulle täcka sikten helt för både 

cyklister och bilister. En kurvad genomsiktlig skärm kommer vara svår att se igenom när den blir smutsig, vilket sker fort 

vid väg och kräver mycket underhåll för att hållas ren. Detta bör utredas innan en 2 m hög skärm föreskrivs i plankartan 

och planbeskrivningen, speciellt då den inte är ett måste med den nya utformningen på skolbyggnaden. Risken bör 

bedömas speciellt då det kommer vara mycket barn som cyklar vid platsen och kanske inte har full uppsikt. 

En lösning som kan dämpa buller för hela skolområdet utan att skapa en trafikfara är att använda en låg skärm där 

vägräcket är idag. Skärmen bör då vara ca 1 m hög så man ser över den. Vägen ligger på terräng som är högre än 

skolgården, vilket är mycket gynnsam för denna typ av låga skärmlösning då det blir ljudskugga på skolgården.  

Utformningen på den planerade skolan har förändrats sedan förra trafikbullerutredningen. Skolbyggnaden skyddar nu 

skolgården mer och större delen av skolgården klarar riktvärdet. I planbeskrivningens text står det att skärmen även ska 

skydda den befintliga förskolgården, men inte i plankartan, så det är en fråga som bör diskuteras inom kommunen. En 

befintlig förskolgård inom en ny detaljplan behöver inte klara de riktvärden som gäller för en ny skolgård enligt PBL, 

samma gäller bostäder. Skärmen måste alltså inte föreskrivas och regleras i detaljplan för att kommunen ska uppfylla 

lagar och regler.  



 

PROJEKTNUMMER: 200649 - ÖSTRA KASERN 3, KRISTIANSTAD - REV: 1 Sida 3 av 17 

3 RIKTVÄRDEN 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från omgivande trafik. 

FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER: 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, som utfärdades 9:e april 

2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 

2017-07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska 

tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan. 

TABELL 1. RIKTVÄRDEN FÖR BOSTÄDER ENLIGT FÖRORDNINGEN OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS 
2017:359. 

Buller från spårtrafik och vägar 

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

RIKTVÄRDEN FÖR SKOLGÅRD: 

Naturvårdsverket har i rapport NV-01534-17 beskrivit bullerriktvärden som bör vara mål för skolgård och förskolgård. 

TABELL 2. RIKTVÄRDEN FÖR SKOLGÅRD ENLIGT NATURVÅRDSVERKETS RIKTVÄRDEN 

Buller på skolgård och förskolegård 

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

De delar av gården som är avsedda för  

lek, vila och pedagogisk verksamhet 

50  70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701) 

 

1) Nivån bör inte överskrida mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttas (exempelvis 07-18) 

  



 

PROJEKTNUMMER: 200649 - ÖSTRA KASERN 3, KRISTIANSTAD - REV: 1 Sida 4 av 17 

4 BERÄKNING 

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653) 

och spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4935) med SoundPlan 8.2. De ekvivalenta och maximala bullernivåerna har 

beräknats och redovisas i steg om 5 dBA. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. 

Noggrannheten för beräkning av vägtrafikbuller med beräkningsmodellen RTN 1996 är ca 3 dB på korta avstånd om ca 

50 m och sämre på längre avstånd. Noggrannheten för spårtrafikbuller med beräkningsmodellen NMT 1996 är ca 3 dB 

för avstånd under 300 m. Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m och upplösning 10x10 meter.  

Trafiksiffror baseras på bullerutredningen av Ramböll 2020-03-27.   

 

 

Figur 1. Indexering av vägar för området. Spåren syns i vänstra delen av bilden. Endast de tre nordligaste spåren har 

aktiv trafik. 
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TABELL 3. TRAFIKUPPGIFTER FÖR SPÅRTRAFIK PROGNOSÅR 2040 MED ÖKNING AV TRAFIKALSTRING FÖR NYA OMRÅDEN 

Gata  ÅDT 2040 Andel tung trafik Hastighet 

1. Snapphanevägen väster om påfarter 18000 10% 40 

2. Snapphanevägen öster om påfarter 13500 5% 40 

3. Kanalgatan  7400 4% 30 

4. Vattentornsvägen 7000 11% 40 

5. Påfart norr om Snapphanevägen  

(västlig körriktning) 

3800 13% 40 

6. Påfart söder om Snapphanevägen  

(östlig körriktning) 

3800 13% 40 

7. Avfart söder om Snapphanevägen 

(sydlig körriktning) 

3800 13% 40 

 

Påfarterna och avfarterna (5-7) har samma trafiksiffra som den som gäller för 5.  

 

TABELL 4. TRAFIKUPPGIFTER FÖR SPÅRTRAFIK PROGNOSÅR 2040 MED ÖKNING AV TRAFIKALSTRING FÖR NYA OMRÅDEN 

Tågtyp Antal (tåg/dygn) Medelllängd (m) Maxlängd (m) Hastighet [km/h] 

Godståg (lok+vagnar) 2,4 494 600 80 

S-X60 54 100 125 80 

 

På grund av det låga antalet godståg per dygn så används X60 som dimensionerande för maximal ljudnivå. För ny 

skolgård finns egentligen inga undantag. Maximal ljudnivå ska innehållas för samtliga händelser. Maximal ljudnivå 

innehålls även för godståg förutom vid basketplanen. De få passagerna är inte rimliga att dimensionera efter. Det är 

inte heller klart om de sker dagtid. 

 

Beräkning av industribuller har inte utförs men är redan utrett sedan tidigare. Ljudnivåer från Allöverket innehåller 

bullerriktvärden på skolgård enligt tidigare bullerutredning av Tyréns för Allöverket och detaljplanen. 
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5 RESULTAT  

Resultat redovisas i bilagor A01-A10 nedan.  

Ljudnivåer på planerad skolgård är mellan 44-54 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Ljudnivåer på befintlig förskolgård är mellan 54-57 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Maximal ljudnivå från godståg är över 70 dBA maximal ljudnivå på förskolgård. Under 70 dBA för X60. 

6 DISKUSSION 

Där bostäder eventuellt planeras är ekvivalent ljudnivå under 60 dBA. Riktvärden för buller enligt 

Trafikbullerförordningen innehålls för bostäder inom detaljplanen. 

Där skolgård planeras är ekvivalent ljudnivå till största del under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. På del av skolgården upp 

mot 54 dBA ekvivalent ljudnivå. Maximal ljudnivå 70 dBA innehålls utan åtgärder för vägtrafik och för X60-tåg men ej 

godståg. Dessa ljudnivåer kan anses som godkända då inte hela skolgården måste innehålla 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

För den befintliga förskolgården överskrids 55 dBA ekvivalent ljudnivå enligt prognostiserade trafiksiffror år 2040. 

Ekvivalent ljudnivå är mellan 54-57 dBA. Utan uppräknad prognos är resultatet närmare riktvärdet 55 dBA. Om 

kommunen avser använda riktvärden för ny skolgård även för den befintliga förskolgården så krävs en 

bullerskyddsåtgärd som dämpar 7 dB. Följande lösningsförslag har beräknats för: 

• En 2 m hög skärm över väg som är 250 m lång skärm och byggs i slänten längs med påfarten till Snapphanevägen 

och längs med Snapphanevägen gör att riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls för hela förskolgården. 

• En 1,5 m hög skärm över väg som är 250 m lång skärm och byggs i slänten längs med påfarten till 

Snapphanevägen och längs med Snapphanevägen gör att riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls för 50% 

av förskolgården och resterande 50% har ca 51 dBA ekvivalent ljudnivå. Stör dock siktlinjen för bilister. 

• En 1,0 m hög skärm där vägräcket är. Vägräckesskärmen är 200 m lång längs med påfarten till Snapphanevägen 

och längs med Snapphanevägen vilket gör att ljudnivån på skolgården sänks med ca 5-6 dB ned till 51-52 dB 

medans siktlinjer behålls. Resultatet blir troligtvis bättre än beräknat då bilkroppen ej är med i beräkning. 

De 250 m långa skärmarna kan dras ned till 200 m likt förslaget med en 1,0 m hög skärm. Bullret kommer öka delvis i 

den nordöstra delen av förskolgården men kommer vara godkänt över större delen av förskolgården. Skärmarna bör 

utföras genomsiktliga med avseende på risk. Speglar bör då sättas upp för att se runt hörnet. En slags varningssignal 

skulle kunna kopplas mot en sensor som märker när cyklist är på väg upp för backen. Risken bör bedömas speciellt då 

det kommer vara mycket barn som cyklar vid platsen och kanske inte har full uppsikt. 

Det är tekniskt komplicerat att bygga en skärm i en slänt intill väg. En låg kombinerad skärm med vägräcke ger tillräckligt 

bra dämpning i denna situation. Däckljudet kommer dämpas väldigt mycket men motorljudet som kan vara påtagligt 

vid acceleration i backar kommer vara kvar då det passerar över skärmen. En kombination av hög skärm och lägre 

”vägräckesskärm” i kurvan kan vara ett alternativ. Kostnad sjunker från ca 3 000 000 kr till 500 000 kr med vägräcke. 

Det finns inget krav på att man måste bygga skärm för att skydda förskolgården även om den är inom detaljplanen. Den 

befintliga förskolgården måste inte klara de nya riktvärdena. Kommunen bör göra något då ljudnivåerna beräknas 

överskrida riktvärde för befintlig förskolgård men kan göra något som är praktiskt rimligt och inte skapar trafikfara. 

Något som är ”good enough”. En låg skärm kan antinge byggas på befintlig vägräcke eller bytas ut mot en produkt som 

innehåller en skärm i vägräcket och är CE-märkt samt kraschtestad (t.ex. Easyrail från Volkmann & Rossbach). Produkten 

har testats i Danmark av danska Trafikverket. Efterklang har designat, beräknat och kontrollmätt låga bullerskydd i 

Helsingborg som har haft goda resultat. Genom att bygga vid vägräcket slipper man bygga skärm i slänt. 
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https://www.volkmann-rossbach.com/products/noise-absorbing-guardrail/ 

Bilden nedan är från Billund i Danmark. Mätningen visar mycket goda resultat på ca 4-5 dB dämpning i jämt plan. 

Högre dämpning fås om terrängen för platsen som ska skyddas är lägre än vägen. Dock så är dämpningen mest 

fokuserad för däckbuller som dominerar när bilar kör i konstant hastighet. När fordon växlar upp i backar kan 

motorbuller ta över och kommer inte skärmas. En rekommendation är att mäta ljudet på plats för att få en upplevelse 

av ljudets karaktär och hur mycket motorbullret påverkar. Man skulle även kunna testa effekten genom att fästa 

plywoodskivor mot de betongpelare som håller vägräcket under mätningen. 

  

https://www.volkmann-rossbach.com/wp-content/uploads/2019/08/VR-Erna-EN-082018.pdf  
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Ekvivalent ljudnivå utan åtgärder 
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Manne Friman 

Nicklas Engström 

Ekvivalent ljudnivå med 1,5 m hög skärm över vägbana 
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Ekvivalent ljudnivå med 2,0 m hög skärm över vägbana 

Manne Friman 

Nicklas Engström 
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Ekvivalent ljudnivå med 1,0 m hög skärm över vägbana vid vägräcke 

Manne Friman 

Nicklas Engström 
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Ekvivalent ljudnivå med 1,0 m hög skärm över vägbana vid vägräcke och lokal skärm 2 m 

Manne Friman 

Nicklas Engström 
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Maximal ljudnivå från väg utan åtgärder 

Manne Friman 

Nicklas Engström 

        



 

PROJEKTNUMMER: 200649 - ÖSTRA KASERN 3, KRISTIANSTAD - REV: 1 Sida 14 av 17 

  

Manne Friman 

Nicklas Engström 

        

Maximal ljudnivå från väg med 1,5 m hög bullerskyddsskärm 
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Manne Friman 

Nicklas Engström 

Maximal ljudnivå från X60 
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Manne Friman 

Nicklas Engström 

Maximal ljudnivå från godståg 



 

PROJEKTNUMMER: 200649 - ÖSTRA KASERN 3, KRISTIANSTAD - REV: 1 Sida 17 av 17 

 

 

Manne Friman 

Nicklas Engström 

Maximal ljudnivå från godståg med 1,5 m hög bullerskyddsskärm 


