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Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 11 maj 2007 
 
Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv  

Sammanfattning 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) har på uppdrag av 
Kungälvs kommun gjort en bedömning av vägtrafikbuller vid Ängsblommans för-
skola i Kungälv. Beräknad ekvivalent ljudnivå dagtid på förskolans lekplats var 60 
dBA med maximal ljudnivå 75 dBA. Beräkning av bullernivåer för dygn samt buller-
mätning visar på ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärden för uteplats i 
anslutning till undervisningslokaler. Det är vår bedömning att bullerdämpande åt-
gärder skulle ge barnen en lugnare miljö för undervisning och lek utanför förskolan. 
 
 
Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har av sektor skola vid Kung-
älvs kommun fått en förfrågan angående bedömning av bullernivåerna vid Ängs-
blommans förskola i Kungälv. Rektor vid Ängsblommans förskola har till sektor 
skola framfört personalens oro för störande vägtrafikbuller vid förskolans utemiljö. 
Det finns önskemål från personalen att ett bullerplank sätts upp utanför förskolan. 
 
Ett besök på plats gjordes den 11 april av Sandra Johannesson och Peter Molnár från 
VMC. Vid besöket blåste det kraftigt varför mätning inte kunde genomföras. Ett åter-
besök gjordes därför den 2 maj då mätning av buller utanför förskolan gjordes.  
 
 
Ängsblommans förskola 
 
Det går idag 38 barn på förskolan och dessa är i åldrarna 1-5 år. Intill förskolan ligger 
en låg- och mellanstadieskola. Förskolans öppettider är 06:00 till 17:30, men varannan 
vecka öppnar de 06:30. Förskolan ligger i ett område som till större delen består av 
lägenheter och radhus. Mitt emot förskolan ligger en stor bilfirma samt en stor post-
terminal. Det finns även en del mindre företag i området. I området byggs en del nya 
bostäder och det planeras även för mer nybyggnation, exempelvis på tomten där 
postterminalen ligger idag.  
 

 
Karta över området kring förskolan 
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Ängsblommans förskola ligger på Floragatan 8, i hörnet mellan Floragatan och Troll-
hättevägen, se kartan ovan. Till förskolan hör en uteplats där barnen leker. Förskolans 
lekplats gränsar till Trollhättevägen, som tidigare var en genomfartsled. På Trollhätte-
vägen utanför förskolan passerar idag bland annat bilar på väg till respektive från 
centrala Kungälv, boende i området samt till företag eller affärer i närheten. Vägen 
fungerar enligt personal på förskolan även som en matargata till större leder utanför 
centrum. Enligt personalen tar många bilar en genväg här för att slippa större kors-
ningar när de ska ut på Romelandavägen. Utanför förskolan finns en rondell som 
sammanbinder den större Trollhättevägen med den mindre Floragatan där förskolan 
ligger samt Byggmästaregatan.  
 

 
Lekplatsen utanför Ängsblommans förskola 
 
 
Trafiken utanför förskolan 
 
Trafikdata har erhållits från Trafikkontoret i Kungälvs kommun. Trafikräkningen 
gjordes under en vecka i januari 2007 vid en punkt på Trollhättevägen öster om Selma 
Lagerlöfs gata, vilket är på andra sidan rondellen i förhållande till förskolan. Detta är 
den mest aktuella data som finns i närheten av förskolan. Antal fordon per dygn 
anges, uppdelat på dygnets timmar samt fordonsklassificering. Andel tung trafik var 
ca 4 %. 
 
Antal fordon per dygn var 5391 som medelvärde under veckodagarna, måndag till 
fredag. Antalet fordon mellan kl 06-18 måndag till fredag var 4452, dvs en betydande 
majoritet av den totala trafiken under hela dygnet.  
 
 
Riktvärden för buller och effekter på barn 
 
Riksdagen har antagit riktvärden för bullernivåer i samband med nybyggnationer av 
bostäder (proposition 1996/97:53). Dessa riktvärden finns angivna i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller 
 

Ljudnivå dB(A)  
30 Ekvivalentnivå inomhus under 24 timmar 
45 Maximalnivå inomhus nattetid 
55 Ekvivalentnivå utomhus vid fasad under 24 timmar 
70 Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2000) bör bullernivån inomhus i förskolor 
inte överskrida en medelljudnivå på 30 dB respektive en maxnivå på 45 dB under 
sovstunden. Bullernivån från externa ljudkällor på lekplatser utanför förskolor och 
skolor bör inte överskrida 55 dB i medelljudnivå. Vidare har Naturvårdsverket angett 
riktvärden för miljökvalitet avseende vägtrafikbuller där 55 dB för dygn anges som 
riktvärde utomhus vid permanentbostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler 
(Naturvårdsverket, 1991). Riktvärdet gäller även för uteplatser, lekplatser mm invid 
undervisningslokaler och bostäder.    
 
Kritiska effekter till följd av bullriga miljöer i skolor och förskolor är möjligheten att 
uppfatta tal och upplevelsen av att bli störd. Buller kan även leda till ökad trötthet hos 
barn och personal samt koncentrationssvårigheter. För barnen kan sömnen störas 
under sovstunden om vilorummet är beläget mot en starkt trafikerad gata (Social-
styrelsen, 2004).  
 
 
Mätning av buller 
 
Mätning av buller utanför förskolan genomfördes den 2 maj 2007 med en ljudnivå-
mätare av typ Brüel & Kjær 2260. Mätning gjordes under 10 minuter vid sandlådan 
(som får representerar lekplatsens centrum) kl 14:36 – 14:46. Ekvivalent ljudnivå 
uppmättes i denna punkt till 58,5 dBA och maximal ljudnivå till 75,1 dBA. Resultatet 
av mätningen redovisas nedan i figur 1. En mätning gjordes även invid förskolans 
fasad (ca 40 m från Trollhättevägens mitt) där ekvivalent ljudnivå 56,9 dBA respek-
tive maximal ljudnivå 73,5 dBA uppmättes. 
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Figur 1. Bullermätning på Ängsblommans förskolas uteplats (sandlådan). De blå 
staplarna representerar ekvivalent ljudnivå och de gröna maximal ljudnivå. A- och C-
vägda bullernivåer i staplarna längst till höger.  
 
 
Maximal ljudnivå kan anses representativ för när ett fordon passerar på vägen utanför 
förskolan. Mest buller genererar tung trafik som lastbilar eller bussar, bilar som acce-
lererar ut från rondellen samt mopeder och motorcyklar. 
 
 
Beräkning av buller 
 
Beräkningar av ekvivalent samt maximal ljudnivå har utförts i beräkningsprogrammet 
Trivector. Beräkningar gjordes för en punkt vid sandlådan, belägen ca 22 m från 
Trollhättevägens mitt samt vid klätterträdet invid staketet och vid förskolans fasad. De 
trafikdata som erhållits från Trafikkontoret användes i modellen. För att få den ekvi-
valenta ljudnivån för dagtid, dvs den tid förskolan är öppen, räknades antalet fordon 
per dygn upp efter det antal som passerade mellan kl 06-18. På detta sätt tas hänsyn 
till att det lägre antalet bilar som passerar nattetid annars drar ned dygnsmedelvärdet. 
Viktigt att poängtera är dock att denna ekvivalenta ljudnivå för dagtid inte kan jäm-
föras med antagna riktvärden för trafikbuller eftersom dessa är satta utefter hela 
dygnets bullerexponering. Beräknad ljudnivå dagtid ger dock en mer rättvisande bild 
av förhållandena under den tid som barnen vistas på förskolan. 
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Klätterträdet på lekplatsen samt rondellen utanför förskolan 
 
Enligt beräknad bullernivå vid sandlådan på förskolans uteplats var ekvivalent ljud-
nivå dagtid 60 dBA och maximal 75 dBA. Beräknad bullernivå på samma plats men 
med dygnsmedelvärde för trafik (5391 fordon per dygn) gav ekvivalent ljudnivå 58 
dBA och maxnivå 75 dBA.    
 
 
Tabell 2. Beräknade bullernivåer på tre platser på olika avstånd från Trollhättevägen. 
Ekvivalenta ljudnivåer för dagtid mellan kl 06-18. Avstånd räknat från vägens mitt. 
 

Plats Leq dagtid 
dB(A) 

Leq dygn 
dB(A) 

Lmax 
dB(A) 

Klätterträd (10 m) 64 61 82 
Sandlåda (22 m) 60 58 75 
Husfasad (35 m) 58 55 71 
 
 
Med hjälp av Trivector gjordes även en beräkning av bullernivån på lekplatsen med 
en i modellen inlagd bullerskärm vilket resulterade i betydligt sänkt ljudnivå på lek-
platsen.  
 
 
Diskussion 
 
Vid beräkning av bullernivåer har data från trafikräkning från Trollhättevägen på en 
punkt något väster om förskolan använts. Vid besöket då bullermätning genomfördes 
räknades antalet personbilar respektive lastbilar/bussar som passerade utanför för-
skolan under de 10 minuter som mätningen pågick. Antalet personbilar som passerade 
utanför på vägen samt genom rondellen var 66 st samt därutöver 5 lastbilar/bussar och 
3 mopeder. Uppräknat till en timma ger denna överslagsräkning ca 440 fordon vilket 
ligger i nivå med de 420 fordon som enligt trafikräkningen passerade mätpunkten på 
Trollhättevägen mellan kl 14-15 den aktuella mätveckan i januari. Detta talar för att 
dagen då mätningen genomfördes var representativ med hänsyn till trafikflödet utan-
för förskolan.  
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Beräknade bullernivåer överskrider det riktvärde på 55 dB som angetts av WHO och 
av Naturvårdsverket när det gäller uteplatser invid undervisningslokaler. Samma rikt-
värde har även regeringen angett för nybyggnation av bostäder och som gäller utom-
hus vid fasad. Uppmätt ekvivalent ljudnivå var 58,5 dBA som även det ligger över 
nämnda riktvärde. Vidare överskrider uppmätt maximal ljudnivå på 75 dBA riktvärdet 
på 70 dB för uteplats vid bostad (gäller för nybyggnation). Beräkning av bullernivåer 
på olika platser på förskolans lekplats visar att nivåerna sjunker med ökande avstånd 
från vägen. Mätningen som redovisas i figur 1 visar även C-vägd bullernivå vilken 
indikerar stor andel lågfrekvent buller från i detta fall främst vägtrafik.  
 
Den planerade nybyggnationen av bostäder i området kring förskolan kommer sanno-
likt att medföra en ökning av antalet tunga fordon (t ex arbetsmaskiner) som passerar 
under tiden byggnationen pågår. Detta skulle i sin tur kunna medföra ökat trafikbuller 
under tidsperioden.  
 
 
Bedömning 
 
Det är vår bedömning att Ängsblommans förskola, som är belägen invid Trollhätte-
vägen, har ett utsatt läge när det gäller närheten till trafikerad gata och därmed trafik-
buller. Beräkning samt mätning av buller vid en punkt centralt på förskolans lekplats 
visar att ekvivalentnivå samt maximalnivå överskrider de riktvärden som Naturvårds-
verket och WHO anger för uteplats i anslutning till undervisningslokaler. Det är känt 
att höga bullernivåer i skolor och förskolor försämrar inlärningsförmågan och att bull-
riga miljöer kan leda till ökad trötthet hos barnen. Åtgärder för att minska trafikbuller 
vid förskolan skulle ge barnen en lugnare miljö för lek och undervisning utomhus. 
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