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Soundcon har utfört en bullerutredning för ny detaljplan för Åkrabeget i Nässjö där 

planområdet skall innehålla bostäder samt förskola. I bullerutredningen framgick att 

de ekvivalenta ljudnivåerna i markplan i större delen av planområdet låg runt 50 

dBA. Riktvärdet för bostäders uteplatser samt skolgårdar är just 50 dBA, varför 

kommunen önskar utreda vidare hur riktvärdet kan uppfyllas. 

Då bullerutredningens beräkningar inte innehöll några byggnader inom planområdet 

och på så sätt inte fick den avskärmande effekten som bebyggelse ger så har nya 

beräkningar utförts på en illustrationsbebyggelse inom området. 

Beräkningarna är i övrigt utförda med samma förutsättningar som den tidigare 

bullerutredningen.  

Ljudnivåer vid uteplats 

I bilaga 01 framgår ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark från ljudnivåer av väg- 

och tågtrafik. Ljudnivåerna i den sydvästra delen av planområdet domineras av 

vägtrafiken medans ljudnivåerna i den nordöstra delen domineras av tågtrafiken. 

Av resultaten framgår att samtliga byggnader/bostäder bör kunna erhålla en sida där 

riktvärdet om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå uppfylls. 

I sydväst erhålls detta på den skyddade sidan från vägtrafiken, dvs i huvudsak på 

byggnadernas nordöstra sida. I nordöst är det motsatta förhållande där den 

skyddade sidan är bort från spårtrafiken, dvs i huvudsak på byggnadernas sydvästra 

sida. 
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Ljudnivåer på skolgård 

I bilaga 02 framgår ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark från ljudnivåer av väg- 

och tågtrafik på förskolans område. Bilagan visar fyra olika situationer: 

Alt 1 – Med byggnadsalternativ 1 

Alt 2 – Med byggnadsalternativ 2 

Alt 3 – Med 2 meter högt bullerskydd längs Vattenverksgatan 

Alt 4 – Med byggnadsalternativ 2 och komplementbyggnad 

Av resultaten framgår att det är svårt att hitta ett bullerskydd som ger en sådan 

ljuddämpning att hela skolområdet uppfyller riktvärdet 50 dBA. Bakom 

skolbyggnaderna uppfylls riktvärdet på en yta som skärmas av byggnaden.  

Man ser också att en förhållandevis hög bullerskyddsskärm endast ger en effekt i 

dess närmsta område och inte längre in i skolområdet. 

Med komplementbyggnader som förråd o d kan man öka området som uppfyller 

riktvärdet. 
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