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Abstract 
The purpose of this Master Thesis has been to investigate the possibilities for a new type of 
noise reduction solution that could decrease the negative effects resulting from larger traffic 
roads. The idea has been to construct a noise barrier with a roof – like a tunnel placed on a 
road. The choice of material has been focused on transparent materials in order to lower 
visual intrusion and barrier effects. This project idea is called the Noise tunnel. 

After having investigated the current offer of noise solutions, it has been concluded that these 
solutions rarely provide a sufficient level of noise reduction – at least not when government 
regulations of acceptable noise levels are applied. To reach these acceptable noise levels at 
large traffic roads, noise barriers must be constructed at a larger scale or else the roads must 
be built below ground level. The Noise tunnel has therefore been investigated as an alternative 
noise solution.  

With the reduced noise levels resulting from the Noise tunnel, it will be possible to exploit 
new land for construction –something which would contribute to the funding of the Noise 
tunnel. 

In order to investigate the Noise tunnel in a more concrete way, a part of Nynäsvägen has 
been studied. Nynäsvägen is a large road situated south of Stockholm, and some parts of the 
road, as well as its surroundings, suffer from severe noise problems. Moreover, there is 
unexploited land available near Nynäsvägen, and this could be used for constructions. 

The result of the investigations shows that the Noise tunnel is approximately 10 times more 
expensive than a noise barrier, but 10 times cheaper than decking over the road. Furthermore, 
it has been found that it is possible to construct the Noise tunnel with today’s production 
methods. This conclusion is supported by both primary research and observations from 
similar projects conducted abroad. 

It has been found that the Noise Tunnel represent an alternative solution at large traffic roads 
in urban environments where noise problems are of concern. This thesis concludes that 
although there are no technical problems preventing the Noise tunnel from becoming reality, 
the incentives to implement it are likely to represent a greater barrier.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts i syftet att utreda möjligheterna till en ny typ av bullerlösning 
för att minska olägenheterna från främst större trafikleder. Projektidén har varit en form av 
bullerplank som även har tak – likt en tunnel placerad på en väg. Vidare så har materialvalet 
starkt fokuserats på transparanta material för att minska det visuella intrånget och 
barriäreffekter. Denna projektidé har döpts till Bullertunneln. 

Efter utredningar kring dagens bullerlösningar har slutsatsen dragits att de normalt inte ger 
tillräckliga bullerminskningar. I varje fall om man skall följa regeringens riktvärden gällande 
acceptabla bullernivåer. För att nå dessa nivåer vid motorvägar som går genom städer, måste 
antingen bullerplanken byggas mångfaldigt högre eller så måste områden däckas över. Därför 
har Bullertunneln utretts som ett alternativ lösning.  

Tanken är även att med Bullertunnelns minskning av bullernivåerna skall ny mark bli möjlig 
att exploatera vilket bidrar till finansiering av konstruktionen.  

För att applicera idén på verkligen har en sträcka längs Nynäsvägen, i de södra delarna av 
Stockholm, studerats. Denna sträcka har stora bullerproblem samt även mark som kan bli 
aktuell för ny exploatering. 

Resultatet av detta arbete pekar på att Bullertunneln kostnadsmässigt blir cirka 10 gånger 
dyrare än ett bullerplank samt 1/10 så dyr som en överdäckning. Vidare så anses den fullt 
genomförbar både efter egna studier samt efter utredningar utomlands.  

Slutsatsen är att Bullertunneln är ett alternativ vid stora trafikleder i urbana miljöer där 
bullerproblemen är utbredda. Rent tekniskt tyder denna utredning på att det inte finnas några 
hinder för Bullertunneln, utan hindret från att bli verklighet kommer troligen att ligga i 
drivkrafterna att implementera den.  
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1.	  Inledning	  
Buller är idag en av mänsklighetens största miljöförstöring1. Buller från transportsektorn står 
för en stor del av problemen. Åtgärder görs men ändå kvarstår problemen. Vem har inte 
upplevt ljudnivån från en trafikled som störande oavsett om du bor i närheten eller bara 
passerar förbi. Dagens lösningar på problemet är bullerplank eller överdäckningar för att 
minska problemet i utemiljön. Det borde finnas en annan lösning, ett sorts mellanting mellan 
dessa två lösningar. Bullerdämpningen från en överdäckning men utan dess kostnader, 
applicerat på ett bullerplank. Lösningen är Bullertunneln. 

Bullertunneln är ett bullerplank med tak. Bullertunneln är en överdäckning till en tiondel av 
kostnaderna. Bullertunneln stänger inte in ögat utan öppnar dem både för trafikanterna som 
för omgivningen. Bullertunneln är framtiden för trafikleder i urbana miljöer. 

1.1	  Syfte	  
Syftet med projektet är att utreda en lösning som kan ge en bättre miljö kring Nynäsvägen 
framförallt för de boende i området, men även för naturen. Ett annat syfte är att utöka 
Stockholms bostadsbestånd genom att möjliggöra ny exploatering området närmast vägen. 
För mig personligen är syftet att lära mig hur en förstudieprocess går till samt att få kunskap i 
hur man driver ett projekt.  

1.2	  Mål	  
Målet med examensarbetet är att presentera en lösning som kan ligga till grund för en fortsatt 
studie kring möjligheterna att minska problemen med buller och föroreningar längs 
Nynäsvägen. Fokus kommer att ligga på att studera om Bullertunneln kan implementeras på 
aktuell plats samt huruvida projektet är ekonomiskt försvarbart. 

1.3	  Avgränsning	  
Eftersom detta projekt kan göras mycket omfattande avgränsas det till att inbegripa en 
förstudie kring möjligheterna till att praktiskt genomföra projektet. Sträckan som är tänkt att 
analyseras begränsas till 570 meter av Nynäsvägen med en början söder om Sockenvägen. 
Arbetet är skrivet som en rapport från en konsult som har till uppgift att utföra en förstudie av 
detta projekt i praktiken. 

1.4	  Frågeställning	  
Frågan började som en uppgift: 

• Utred möjligheterna till en alternativ bullerlösning vid trafikleder. 

Som senare utvecklades till undersökningsfrågan: 

• Vilka möjligheter finns det att använda Bullertunneln som en alternativ bullerlösning vid 
trafikleder?  
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2.	  Fakta	  Bakgrund	  

2.1	  Buller	  
”Buller definieras som oönskat ljud och kan påverka människors hälsa och möjligheter till en 
god livsmiljö”2. Eftersom ”oönskat ljud” är en individuell bedömning gäller att samma 
bullernivåer betecknas av vissa som störande men av andra som acceptabelt3. För att ändå få 
fram någonting mätbart finns i huvudsak två mätmetoder: ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån avser ett medelvärde av ljudet under en viss tidsperiod, 
oftast ett dygn. Medan den maximala ljudnivån avser det högsta uppmätta värdet under en 
viss tidsperiod4. 

2.1.1	  Vad	  orsakar	  buller	  
Det finns olika källor som orsakar buller bland annat vägar, spårvägar, flygtrafik industrier 
m.m. men det som är aktuellt i denna rapport är vägbuller varvid fokus kommer ligga på detta.  

Faktorer som ökar bullernivån från en väg är bland annat ökad hastighet, fler tunga fordon, 
ökad trafikmängd m.m. Vid låga hastigheter hos ett fordon dominerar bullret från motorljudet 
medan vid högre hastigheter kommer det dominerande ljudet från friktionen mellan däck och 
vägbana. Var exakt denna gräns ligger varierar mellan fordonstyp, fordonsmodell, samt 
fordonets ålder, dock kan sägas att en ungefärlig gräns ligger vid 50 km/h. D.v.s. över 50 
km/h är den dominerande bullerkällan friktionen mellan däck och vägbana medan under 50 
km/h är det motorljudet4 5. 

2.1.2	  Bullers	  skadlighet	  
Socialstyrelsen har i en rapport från 2009 skrivit följande: ”Samhällsbuller är den 
miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Närmare var tredje svensk utsätts för 
trafikbuller över ett eller flera av de riktvärden som gäller. Trenden pekar mot att fler kommer 
att besväras av buller, framför allt från vägtrafik.”1. Där omkring 80 % av trafikbullret kan 
härledas från just vägtrafiken6. Enligt NMHE 07 (Nationell miljöhälsoenkät 2007) blir drygt 
800 000 personer Sverige störda av trafikbuller minst en gång i veckan där buller från 
vägtrafik är den dominerande källan, detta är en ökning med cirka 200 000 personer jämfört 
med år 1999. Samtidigt har omkring 250 000 svenskar svårt att somna eller väcks för tidigt 
p.g.a. buller från flyg-, tåg- eller väg buller1 6. Problemen verkar fortsätta över tiden då ingen 
minskning verkar ske och samhällsbullret verkar snarare öka än minska inom en överskådlig 
framtid6. 
Flertalet studier, både nationella och internationella, tyder på att en långvarig exponering för 
buller från främst trafik kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Dock krävs vidare forskning 
för att ett entydigt samband kan säkerställas1. 

Risken för att få hörselskador uppkommer enligt svensk standard då en person utsätts för mer 
än åtta timmar exponering av ljudnivåer över 85 dB(A) eller vid kortvarig exponering av 
högre nivåer. Dessa ljudnivåer uppkommer inte vid svenska trafikleder varvid hörselskador 
inte är ett problem vid exponering av trafikbuller4. 

Samhällsbuller är ett samlingsnamn för allt buller som kommer från samhället såsom trafik, 
ventilation, grannar, restauranger etc. där trafikbuller är den största källan till störningar. 
Samhällsbuller kan leda till ett antal problem eller svårigheter men en av de allvarligaste är 
effekten av sömnstörningar. Ostörd sömn är en förutsättning för fysik och mental hälsa och 
blir denna störd finns risk för minskad sömnkvalitet vilket kan leda till trötthet, nedstämdhet, 
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olustkänslor eller minskad prestationsförmåga1. Nedan visas en tabell från Socialstyrelse där 
en kvantitativ uppskattning av bullers hälsoeffekter hos den svenska befolkningen är 
illustrerad. 

 

Bullers hälsoeffekter på befolkningen 

Exponering  Självrapporterade besvär Trend 

20-25 % exponeras 12 % störs av vägtrafik Antalet besvärade 
för trafikbuller över 4 % har svårt att somna av trafikbuller  
gällande riktvärde p.g.a. trafikbuller ökar 

Tabell 1 - Tabell över bullers hälsoeffekter på befolkningen 1 

2.1.3	  Decibelskalan	  
Det mänskliga örat har ett enormt omfång av vad vi kan uppfatta som ljud, som exempel kan 
sägas att de högst ljud vi kan höra är 100 000 000 000 gånger högre än det lägsta uppfattbara 
ljudet. För att undvika mycket stora tal används därför en logaritmisk skala för att mäta 
ljudnivåer som kallas för decibelskalan4. Det är denna skala som används vid mätning av 
buller. Skalan sträcker sig mellan 0 dB (lägsta uppfattbara ljudnivå) till 194 dB (högsta 
uppfattbara ljudnivå)7. Eftersom skalan är logaritmisk beter sig inte de numeriska värdena 
som man intuitivt kan anta. T.ex. en upplevelse av en fördubbling/halvering av ljudnivån 
motsvarar 8-10 dB ändring i decibelskalan. Däremot är 3 dB en knappt hörbar ändring4 7. 
Vidare fungerar decibelskalan så att en addition av buller från två olika lika starka källor leder 
till 3 dB ökning. Exempelvis två källor som vardera har 55 dB ljudnivå blir tillsammans 58 
dB på decibelskalan4. För att vidare få en uppfattning om olika ljudnivåer visas nedan en 
illustration av olika ungefärliga ljudnivåer. 

 Figur 1 - Förklarande bild över olika decibelnivåers upplevelse7 



 

 10 

2.1.4	  Bullerkrav	  
För att ha något att arbeta efter inom byggbranschen gällande akustik beslutade Riksdagen 
1997 i en infrastrukturproposition att en tabell med riktvärden för bullerkrav skulle införas 
gällande nybyggnationer. Motivet till dessa riktvärden var att det tidigare endast fanns praxis 
utan några tydliga regler. Nedan är resultatet och dessa skall betraktas som riktvärden, och ej 
gränsvärden, vilka ej bör överskridas vid nybyggnad av bostäder2. 

Riktvärden för trafikbuller i boendemiljö från vägtrafik 

Utrymme  Ekvivalentnivå dB(A) Maximalnivå dB(A) 

Inomhus  30  45 
Utomhus  55  70 
 

Tabell 2 - Tabell över riktvärden för buller i Sverige1 

Inomhusvärdet på maximalt 30 dB(A) ekvivalentnivå gäller vid bostadsrum (vardagsrum 
& sovrum) i permanent- och fritidsbostad. Riktvärdet gäller med stängda fönster och öppet 
uteluftsdon8. 

Inomhusvärdet på maximalt 45 dB(A) maximalnivå gäller vid bostadsrum i permanent- 
och fritidsbostad dock endast nattetid dvs. mellan kl. 22.00 – 06.00. Detta riktvärde får 
överskridas maximalt fem gånger under denna period. Riktvärdet gäller med stängda fönster 
och öppet uteluftsdon8. 

Utomhusvärdet på maximalt 55 dB(A) ekvivalentnivå gäller vid fasad vid permanent- och 
fritidsbostad utan hänsyn till fasadreflektion8. 

Utomhusvärdet på maximalt 70 dB(A) maximalnivå gäller vid uteplats vid permanent- och 
fritidsbostad utan hänsyn till fasadreflektion. Detta riktvärde får överskridas maximalt fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.008. 

Vidare så bör varje bostad ha tillgång till en uteplats, antingen gemensam eller privat. Om det 
finns flera uteplatser räcker det med att en klarar riktvärdena. En helt inglasad balkong klassas 
inte som uteplats medan i enskilda fall en halvinglasad gör det och även tre 
fjärdedelsinglasningar i särskilda fall8. 

Dock ledde dessa riktvärden till problem i urbana miljöer där det blev problematiskt att bygga 
nära aktiviteter som skapade mycket buller såsom trafikerade vägar eller spårvägar Som 
exempel kan sägas att när det är över ungefär 1000 fordon per dygn vid en väg intill en 
fastighet överskrids riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå2. På flertalet av gatorna i Stockholms 
innerstad passerar fler fordon än så vilket leder till att bostadsbyggandet kraftig försvåras i 
dessa områden9. 

Med bakgrund av detta skapades år 2000 två stycken avstegsfall till Riksdagens riktvärden, av 
gruppen ”Trafikbuller och Planering” som bestod av Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och 
Stockholms Stadsbyggnadskontor10 11. Gruppens slutsats blev att det kan vara rimligt att göra 
avsteg från riktvärdena då en förutsättning är att bebyggelsen är belägen i centrala delar av 
städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär.  Samt att avsteg även kan 
motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större 
städer11 7. Nedan beskrivs avstegsfallen. 
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Avstegsfall	  A	   
Innebär att ena sidan på en bostadsbyggnad kan ha en högre bullernivå än 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vid fasad samt 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats, förutsatt att det finns en 
”tyst sida” där minst hälften av boningsrummen (vardagsrum & sovrum), i samtliga 
lägenheter, har en betydligt lägre ekvivalentnivå än 55 dB(A). En tyst uteplats skall även 
anordnas i anslutning till bostaden11. 

Avstegsfall	  B 
Samma villkor gäller för avstegsfall B som för avstegsfall A, men med den skillnaden att den 
”tysta sidan” endast behöver ha högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. Samt att en tyst uteplats ej 
behöver anordnas11. 

Enligt gruppen skall dock avstegsfallen användas restriktivt med huvudregeln att dessa främst 
används vid utbyggnad av bostäder i centrala lägen med goda kollektivförbindelser. 
Bakgrunden till dessa avstegsfall är att utredningar tyder på att det är mer hälsosamt för en 
människa att ha ett boende med en ”tyst sida” för vila och umgänge samt en ”bullrig” sida åt 
andra hållet än att ha en medelhög ljudnivå överallt11. 

Tyst	  sida 
En tyst sida innebär att är den mindre buller störda sidan av en byggnad har en ljudnivå som 
understiger 45 dB(A) ekvivalent nivå samt 70 dB(A) maximal nivå. Den tysta sidan bör även 
vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på7. 

Som komplement till en tyst sida har en ljuddämpad sida skapats som innehar samma 
definition som en tyst sida med den skillnaden att ljudnivåer upp till 50 dB(A) ekvivalent nivå 
accepteras. 

Även ett ytterligare sätt att komma runt riktvärdena har föreslagits i ”Trafikbuller och 
Planering”. Detta går ut på att man summerar den buller störda sidan med den tysta sidan 
vilket tillsammans inte får överskrida 110 dB(A), detta kommer från att det bör vara 55 dB(A) 
vid alla sidor på en byggnad enligt Riksdagens riktvärden. Exempelvis kan det vara 65 dB(A) 
vid ena sidan vilket ger att den andra maximalt får ha 45 dB(A), dock kan ett högre värde 20 
dB(A) skillnad vara svårt att uppnå i praktiken11. 

Ett tillägg som kommer från boverket gällande dessa regler är att enkelsida lägenheter inte bör 
tillåtas vid buller störda miljöer då de inte har möjlighet att få tillgång till en tyst sida. Detta 
gäller i synnerhet om ljudnivån överstiger 60 dB(A)7. 

Allt detta har i praktiken lett till något olika slutsatser från dels kommun till kommun men 
även från fall till fall. Det har alltså blivit en skillnad mellan olika län i landet vad som 
accepteras som högsta ljudnivå vid fasad samt vid den tysta sidan. Nedan visas en tabell från 
Riksrevisionen vad Sveriges olika län svarar vad de accepterar för ljudnivåer vid 
nybyggnation. 
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Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå 

Länsstyrelse  Vid fasad dB(A) Vid den ”tysta” sidan dB(A) 

Stockholm  >65 55* 
Uppsala  61-65 50 
Södermanland  61-65 50 
Östergötland  56-60 Ej Bestämt** 
Jönköping  61-65 50 
Kronoberg  56-60 50 
Kalmar  56-60 55 
Gotland  55 
Blekinge  56-60 40*** 
Skåne  56-60 Se fotnot**** 
Halland  55 
Västra Götaland  56-60***** 50 
Värmland  61-65 45 
Örebro  56-60 55 
Västmanland  56-60 40 
Dalarna   Vet ej****** 
Gävleborg  55 
Västernorrland  56-60 50 
Jämtland  56-60 45 
Västerbotten  61-65 45 
Norrbotten  >65 Se fotnot******* 
 
*Stockholms länsstyrelse Buller i planeringen I-III 
**Svaret har tolkats, Östergötland svarade: ”Beror på bullrets omfattning på den störda sidan” 
***Svaret har tolkats, Blekinge svarade: ”20 lägre än på den bullrande sidan” 
****Enligt Skånes länsstyrelse följs boverkets allmänna råd 
*****Västra Götalands länsstyrelse uppger att vid faktagranskning att 61-65 dB(A) stämmer bättre överens med verkligheten 
******Svaret har kortats ned, Dalarnas länsstyrelse svarade: ”Vet ej, få ärenden – dessutom situationsberoende”  
*******Norrbottens länsstyrelse svarade: ”Boverkets allmänna råd följs” 
 

Tabell 3 - Tillåtna bullervärden för att bygga bostäder vid olika län i Sverige12 

Av detta kan utläsas att vissa län accepterar över 65 dB(A) vid den bullriga sidan medan 
andra följer riktvärdena på 55 dB(A). Även vid den ”tysta sidan” finns det stora skillnader 
från 55 dB(A) ner till 40 dB(A). Detta tyder på att reglarna inte är entydiga samt att det finns 
stora utrymmen för tolkningsmöjligheter. 

2.1.5	  Mätmetoder	  
Ljudmätningarna utomhus vid fasad skall anges i så kallade ”frifältsvärden” detta innebär att 
ingen inverkan av ljudreflektion får påverka värdet. När man mäter ljud vid fasad kommer det 
oundvikligen reflekterande ljud varför man har löst problemet att man mäter ljudnivån 2 m 
från fasadväggen och då tillåter ett 3 dB(A) högre värde, vilket skall motsvara 
fasadreflektionen4. 

Men eftersom människans uppfattning av ljudnivån inte bara besår av decibelnivån utan även 
vilken frekvens ljudet ligger på har man skapat främst två olika vägningar för olika 
frekvensnivåer. Den vanligaste är A-vägningen som är ett försök att efterlikna hur det 
mänskliga örat uppfattar olika frekvenser. Det innebär främst att den dämpar ljudnivåer vid 
låga frekvenser.  
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Idag är det enbart A-vägningen som används vid trafikbuller där mätvärdena betecknas 
dB(A). Den andra vägningen, C-vägningen, dämpar relativ lite och används huvudsakligen 
vid mätning av ljudnivåer från installationer inomhus. C-vägningen betecknas dB(C)4 7. 

Det som även borde nämnas är att dagens mätmetoder för buller inte är mer noggranna än ±2 
dB(A) vilket gör att noggrannare mätresultat än heltalsvärden är irrelevanta10. 

2.1.6	  Bullerregn	  
Bullerregn är fenomen som innebär att ljudet från en väg transporteras med vinden och faller 
ner på en plats längre bort från en väg. Detta gör att bullret från en väg kan bli svårt att 
komma bort ifrån även på stora avstånd trotts att bulleråtgärder vid vägen är uppförda10. 
Därav kan en tyst sida på 45 dB(A) bli mycket svårt att genomföra praktiskt på vissa platser. 

Avstånd till 45 dB(A) ekvivalentnivå med avseende på bullerregn 

Fordon per dygn  70 km/h 90 km/h 110 km/h 

20 000  400 m 600 m 800 m 
50 000  700 m 1 000 m 1 500 m 
100 000  1 000 m 1 800 m 2 000 m 
 

Tabell 4 - Avstånd till 45 dB(A) från trafikled men avseende på bullerregn10 

Exempelvis kan jämförelsen göras vid Nynäsvägen där ca 100 000 fordon passerar av en 
skyltad hastighet på 70 km/h vilket skulle innebär att bostäder på 1000 meters avstånd får 
svårt att klara en ”tyst sida” på 45 dB(A): 

2.1.7	  Ljudklasser	  
Det finns klassificeringar av nybyggda fastigheter för att upprätthålla en viss standard. Dessa 
standarder gäller vid bostäder (SS 25267) samt för lokaler (SS 25268) som är normalt inredda 
vid en normal användning13. De fyra klasserna (A, B, C & D) är utvalda från vissa kriterier 
där klass A är den bästa klass och klass D den sämsta. Ljudklass C är satt som minimikrav 
från Boverket vid nybyggnationer13. Dessa ljudklasser finns delvis till för att till viss del 
kompensera för den höga ljudnivån utanför fasaden men en tystare innemiljö d.v.s. en högre 
ljudklass. 

  

Högsta bullernivåer inomhus i bostäder   
gäller i boningsrum 

  
  

  Ekvivalentnivå dB(A) Maximalnivå dB(A) (kl. 22-06) 
      Ljudklass D 34   49   
Ljudklass C 30  45   
Ljudklass B 26  41   
Ljudklass A 22   37 

 

 

 
     Tabell 5 - Högsta tillåtna bullernivåer inomhus i bostäder2 

2.1.8	  Avstånd	  för	  att	  uppnå	  riktvärdena	  
För att skapa en uppfattning vilka avstånd som krävs för att uppnå riktvärdena för buller vid 
fasad visas tabellen nedan. Det skall tilläggas att avstånden även beror på andra faktorer 
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såsom lokala förutsättningar, topografi samt skärmeffekter men kan ändå ses som vägledande. 
Avstånden är det mellan vägens mitt till fasades början. 

Avstånd till 55 dB(A) vid olika hastigheter samt trafikmängder 

Fordon per dygn  50 km/h 70 km/h 90 km/h 

1 000  10 m 20 m 25 m 
2 000  20 m 30 m 40 m 
5 000  30 m 50 m 70 m 
10 000  50 m 80 m 110 m 
20 000  75 m 120 m 160 m 
50 000  150 m 230 m 330 m 
80 000  200 m  320 m 450 m 
100 000  240 m 370 m 520 m 
130 000  280 m 440 m 620 m 
 

Tabell 6 - Tabellen visar det ungefärliga avståndet från en trafikled ner till 55 dB(A) vid olika 
hastigheter och trafikmängder14 

Som exempel kan sägas att vid Nynäsvägen passar det cirka 100 000 fordon per dygn med en 
hastighet av 70 km/h vilket enligt tabellen skulle leda till att 370 m skulle krävas enligt 
riktvärdena innan bostäder får uppföras. 

2.1.9	  Hur	  man	  skall	  skydda	  sig	  mot	  buller	  
Det finns tre huvudalternativ för att minskar buller: 

• Minska	  bullret	  vid	  källan	  
• Skydda	  källan	  
• Skydda	  mottagaren	  

När man planerar för bullerdämpande åtgärder bör prioritering ske i ovan nämna ordning. Det 
första som borde göras är att minska bullret från själva källan för att minska problemet i sig. 
Går det inte att på ett tillfredställande sätt minska bullret vid källan bör åtgärder som syftar till 
att skydda källan från buller. Dessa åtgärder är i dagsläget bullerskärmar, bullervallar eller 
överdäckningar. Som ett sista alternativ är åtgärder som skyddar mottagaren såsom 
fasadåtgärder på byggnaderna eller i värsta fall hörselskydd på mottagaren. 

Eftersom denna rapport syftar till att fokusera på att skydda källan kommer störst fokus ligga 
på att beskriva befintliga åtgärder inom det området. Men även övriga åtgärder kommer att 
beskrivas översiktligt. 

2.1.9.1	  Minska	  bullret	  vid	  källan	  
Det mest önskvärda alternativet är varken att uppföra en varken bullerskärm eller bullervall, 
eller ens en överdäckning utan att minska bullret från källan. Det mest uppenbara men lätt 
bortglömda är att flytta källan, i lägen där en väg redan är byggd kan detta vara svårt men i de 
fall en väg planerar att anläggas kan alternativa sträckningar utredas med avseende på 
minskade bullerstörningar. 

I de fall där källan ändå för med sig bullerstörningar finns en del åtgärder som bör analyseras 
och utvärderas innan åtgärder mot att skydda källan inleds. 
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Minskning	  av	  trafiken 
En åtgärd att överväga är en minskning av trafikmängden. Det kanske finns möjlighet att leda 
om trafiken till en mer lämplig väg eller kanske anlägga en helt ny vägsträckning. Här gäller 
dock försiktighet så att det inte enbart sker en förflyttning av problemet. Som referenspunkt 
kan sägas att en fördubbling/halvering av trafiken ger cirka 3 dB(A) skillnad i ekvivalent 
ljudnivå14. 

Minskning	  av	  hastigheten 
Nästa åtgärd syftar till att minska hastigheten vid gällande problemområde. Om hastigheten 
minskas minskar även bullernivåerna. En tumregel är att en hastighetssänkning med 20 km/h 
ger 3 dB(A) lägre bullernivå. Det skall dock has i åtanke att enbart en ändring värdet på 
hastighetsskylten inte automatiskt medför en ändring i verkligheten15 5. 

Undvik	  lutningar 
Vägens lutning spelar en betydande roll vid bullerpåverkan, för varje decibel vägen lutar ökar 
bullernivåerna med 0,5 dB(A) 5. 

Asfalten 
Det finns olika typer av asfalt som ger olika bullernivåer från fordonen. Dränsasfalt är en tyst 
beläggning som ger 3-6 dB(A) lägre ljudnivå än en standardbeläggning5. Likaså finns det mer 
bullrande beläggningar som exempelvis gatsten som ger 2-3 dB(A) högre ljudnivåer5. 

Däck 
En åtgärd som oftast utförts för att minska partikelhalterna är ett minskat användande av 
dubbdäck, detta leder dock även till minskade bullernivåer. Om inga fordon med dubbdäck 
skulle framföras på vägen skulle ljudnivåerna minska med 2-3 dB(A) medan en ändrad 
användning från 80 % dubbdäck ner till 20 % skulle ge cirka 1 dB(A) förbättring15. 
Nackdelen med att enbart fordon utan dubbdäck framförs på en väg i nordiskt klimat är att 
isbildningen på vägen ligger kvar och inte rivs upp som annars är en bieffekt av dubbdäck. 
Detta leder i sin tur till halare vägar15. 

Tung	  Trafik 
Ytterligare en åtgärd kan vara att minska den tunga trafiken på vägen, antingen genom 
totalförbud eller under vissa delar av dygnet då behovet av bullerminskning kan vara större. 
Ett förbud mot tung trafik ger 2-3 dB(A) lägre ekvivalent ljudnivå men upp emot 10 dB(A) 
minskning av den maximala ljudnivån14.  

Kombinationer 
Var och en av dessa åtgärder brukar i praktiken inte ge tillräckliga effekter men flera åtgärder 
tillsammans kan ge goda resultat. Dock skall påpekas att alla åtgärder inte är additiva p.g.a. de 
inte minskar samma typ av buller15. 

2.1.10	  Skydda	  källan	  
I dagsläget finns det ett begränsat antal lösningar som används för att skydda mot buller dock 
finns det olika varianter på dessa. När åtgärder för att minska bullret vid källan inte anses 
tillräckliga eller av andra orsaker inte erhåller önskad effekt tillser man olika typer av 
skyddsåtgärder.  

Med detta som bakgrund skall dessa olika bullerlösningar studeras mer i detalj nedan. 

2.1.10.1	  Bullerskärm	  
En bullerskärm utgörs vanligvis av trä, plast, stål eller glas enskilt eller i kombinationer och 
då i formen av en vägg.  Man kan även uppföra en bullerskärm i formen av en mur och då är 
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vanliga material betong eller tegel16. En bullerskärm kan även konstrueras som absorberande 
eller som reflekterande. En absorberande skärm är att föredra, framförallt vid bebyggelse på 
båda sidor vägen, då den absorberar bullret och inte reflekterar tillbaka det så att störningarna 
ökar på andra sidan vägen5. 

Tillstånd	  
Att uppföra en bullerskärm kräver normalt sett bygglov, detta söks då via ansvarig kommun. 
Ligger däremot bullerskärmen inom detaljplanelagt område eller gäller under en arbetsplan 
krävs det att den uppförs i enlighet med gällande plan och behöver då inte bygglov3 5. Om 
bullerskärmen väsentligt kommer att påverka miljön skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas enligt samråd med länsstyrelsen. 

Nedan tas ett antal faktorer upp som bör beaktas vid anläggandet av en bullerskärm. 

Placering 
Grundprincipen är att placera bullerskärmen så nära vägen som möjlig då den ger bäst effekt i 
detta läge. När denna princip blir svår i praktiken kan istället placeringen ske nära 
skyddsobjektet. Det bör undvikas att placera skärmen i ett mellanläge5. Vid val av placeringen 
bör snö problematiken beaktas i den form att det kan bli problem ur plogningssynpunkt om 
bullerskärmen placeras alltför nära vägen3. 

Höjden 
En bullerskärm bör minst vara så pass hög att den bryter den så kallade siktlinjen mellan 
bullerkällan och mottagaren5. Men dämpningen blir bättre ju högre över siktlinjen skärmen 
sträcker sig, alltså ökar den effektiva skärmhöjden he

16. 

 
Figur 2 - Illustration över siktlinjen mellan en bullerkälla och en mottagare16 

Däremot bör höjden ändå hållas nere dels av estetiska skäl dels att upplevelsen av en hög 
skärm kan upplevas som otrygg och instängd15. Detta innebär att det blir svårt att skydda hög 
bebyggelse mot buller med bullerskärmar eftersom siktlinjen blir svår att bryta, framförallt då 
bebyggelsen är placerad nära vägen5. 

Utsträckningen 
För att uppnå önskad effekt bör en bullerskärm ha en tillräckligt stor utsträckning i längdled. 
En tumregel är att längden på skärmen minst skall vara lika lång som området den skall 
skydda plus avståndet mellan skyddsobjektet och vägen åt båda riktningarna, detta gäller då 
skärmen placeras nära vägen3.
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Figur 3 - Illustration över en bullerskärms minsta behövliga utbredning för att fungera 
tillfredställande3 

Täthet 
Tätheten är mycket viktig för att en bullerskärm skall få önskad effekt, även små springor 
framförallt i horisontalled ger en markant försämring av skärmen16. Även mellan mark och 
skärm är det viktigt att det är helt tätt. Detta kan vara svårt att uppnå praktiskt men är en 
viktig del för funktionaliteten hos skärmen. Detta leder till att skärmar av betongelement, 
träplankor eller liknande bör konstrueras överlappande för att minska risken för otätheter. 
Även underdelen av skärmen bör föras ner en bit i marken för att undvika risken för otätheter 
där alternativt kan ett lagar makadam som täcker en del av skärmen användas5. 

Tjocklek 
En bullerskärms tjocklek är av mindre vikt ur akustiskt synvinkel utan dimensioneras i första 
hand av konstruktionsmässiga krav. Detta beror på att det ljud som passerar genom skärmen 
oftast är försumbart i förhållande till det ljud som passerar över eller tar sig runt längs 
kansterna3 5. Vilken tyngd en bullerskärm bör ha styrs därmed vanligtvis av hållfasthetskrav, 
men ur akustisk synvinkel bör materialet överstiga 15 kg/m2 för att ge en god dämpning16. 

Estetiken	  
Övriga frågor som borde betraktas vid uppförandet av bullerskärmar är estetiken. Långa 
enformiga skärmar bör undvikas då de kan ge en monoton upplevelse5. En annan aspekt som 
skall beaktas är det visuella intrånget för de boende som skärmen ger upphov till. Ett sätt för 
att minska det visuella intrånget är att uppföra en helt eller delvis genomskinlig skärm5. 

2.1.10.2	  Bullervall	  
En bullervall är en lång vall som en upphöjning av marken. Den består vanligtvis av 
naturmaterial såsom sten, schaktmassor eller jord i olika kombinationer. Samma funktionalitet 
ställs på en bullervall som ett bullerplank vad gäller utformningen. Då en bullervall är som en 
upphöjning av marken behöver man inte, ur akustisk synvikel, bekymra sig över tjocklek eller 
vikt då dessa faktorer faller sig naturligt. Däremot det stora problemet med bullervallar är att 
de tar, av naturlig orsak, mer plats än bullerskärmar och således är svåra att utnyttja i 
tätbebyggda områden eller andra platser där det är platsbrist. 

Tillstånd	  
För bullervallar gäller samma krav på bygglov som för bullerskärmar dock med den 
skillnaden att bullervallar oftast även kräver marklov17. 

Estetiken	  
En fördel med en bullervall är att den i glesbebyggda områden lätt kan smälta in med 
omgivningen. Bullervallar upplevs även allmänt som trevligare och ger ett mindre avtryck i 
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landskapet än bullerskärmar15. Andra positiva effekter är att växtlighet kan anläggas på 
bullervallen vilket ur estetisk synpunkt ofta är fördelaktigt men ur bullersynpunkt har en låg 
inverkan5 16. 

2.1.10.3	  Gällande	  både	  bullervall	  och	  bullerskärm	  
Vidare bör bullerskyddet utformas så att den anpassas till omgivningens karaktär. Exempelvis 
kan bullerskärmens anpassas till befintlig bebyggelses material, färg och arkitektur medan 
bullervallen kan käls med traktens huvudsakliga växtlighet. Även valet mellan bullerskärm 
och bullervall bör betraktas då bullerskärmar kan te sig mer passande i tätortslandskap medan 
bullervallar är mer anpassade till landsbygden16. 

Det finns även möjlighet att kombinera bullervallar och bullerskärmar exempelvis för att 
antingen minska bullervallens höjd eller att öka bullerdämpningen3. 

Något som intuitivt kan antas minska buller är olika form av vegetation exempelvis 
skogsområden eller buskar. Dock är tätheten en så pass viktig faktor för bullerdämpningen att 
detta inte ger nämnvärd numerisk dämpning. Däremot kan vegetation ge en upplevd 
minskning av bullret då störningsupplevelsen kan minska av att sikten till källan försvinner14. 

2.1.10.4	  Överdäckning	  
Ett alternativ till att bygga bullerskärm eller bullerskydd är att göra en överdäckning över 
området. Detta alternativ är att föredra då bullret helt kapslas in och inte ger någon störning 
alls på omgivningen. Däremot kan andra miljöstörningar uppkomma såsom ökade 
partikelhalter vid tunnelmynningarna18.  

En fördel som uppkommer med en överdäckning är att marken ovanför vägen blir tillgänglig 
för annat ändamål. Problem är det i dagsläget saknas ett utförligt regelverk för vad som gäller 
vid byggelse på överdäckningar, främst med avseende på farligt gods, detta håller dock på att 
utvecklas i takt med att denna rapport genomförs19. 

Nackdelen med överdäckningar är att de tenderar till att bli mycket kostsamma och inte 
samhällsekonomiskt lönsamt. Detta kan leda till att åtgärderna skjuts på framtiden och att 
problemen kvarstår under en längre period. 

2.1.10.5	  Skydda	  mottagaren	  
När ovanstående åtgärder ändå inte är tillräckliga bör åtgärder som syftar till att skydda 
mottagren för buller att appliceras. Den längsta åtgärden är att skydda det mänskliga örat med 
olika typer av hörselskydd. 

Däremot finns andra åtgärder som syftar till att minska bullret inomhus i byggnader. Oftast är 
det fönster, dörrar samt ventilationsdon som är den svagaste länken i bullerisoleringen och där 
insatser bör utföras. Att göra åtgärder på fönster kan vara att antingen byta en glasruta eller 
byta hela fönstret, båda dessa åtgärder relativt lönsamma åtgärder som gör en stor skillnad i 
bullernivåer20. Problemet med dessa åtgärder är att de inte påverkar ljudnivåerna utanför fasad 
vilket innebär att fler åtgärder krävs om samtliga regerings riktvärden skall följas. 

2.2	  Farligt	  gods	  
Farligt gods innefattar föremål som innehåller eller består av explosiva ämnen, gaser, 
brandfarligt ämnen, oxiderade ämnen, giftiga ämnen, frätande ämnen, radioaktiva ämnen samt 
övriga farliga ämnen21. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram rekommendationer för att minimera risken för 
olyckor vid farligt godsleder (se bild nedan). 

 
Figur 4 - Avstånd mellan en farligt gods väg och bebyggelse22 

Bilden visar minimi avstånden för olika typer av bebyggelse från väg med farligt gods22: 

0-25 meter Ingen bebyggelse 
> 25 meter Parkeringar m.m. 
> 40 meter Kontor & liknande 
> 75 meter Bostäder 
< 100 meter En riskanalys skall uppföras 

Dock kan avsteg från detta kunna göras i tätbebyggda områden där det finnas ett starkt 
intresse av att uppföra ny byggelse. Vid en sådan situation skall en riskanalys visa att den 
planerade bebyggelsen blir lämpligt med avseende på olycksrisker från farligt gods22. 

När bedömningen om avsteg skall göras är följande faktorer styrande: 
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Typ	  av	  bebyggelse 
Det är lämpligare att lokalisera kontor nära en transportled för farligt gods eftersom de 
personer som oftast vistas där snabbt kan nås med information och utan hjälp snabbt kan ta 
sig till säkerhet. Mindre lämpliga byggnader är bostäder, ålderdomshem, sjukhus m.m. där 
personer kan ha svårare att uppfatta information samt ta sig till säkerhet. 

Utformningen	  av	  bebyggelsen 
Bebyggelsen utformas så att utrymningsvägar, personintensiva utrymmen (exempelvis 
sovrum eller vardagsrum) samt stora fönsterytor vänds bort från riskkällan. 

Riskkällan 
Det är en skillnad och transportleden är primär eller sekundär transportled för farligt gods. 
Primära används i högre utsträckning än de sekundära. 

Lanskapsutformning 
Hur landskapet är utformat påverkar olycksrisken och skall beaktas. 

Tekniska	  åtgärder 
Genom olika former av tekniska åtgärder kan olycksrisken minska. Detta skulle kunna vara 
förstärkta väggar och fönster samt brandtålig fasad eller att ventilationen förses med 
säkerhetsanordningar mot olika former av gaser. 

Alternativa	  lösningar 
Kan man flytta de farliga transporterna till en alternativ väg eller delar av dem. Går det att 
tidsstyra transporterna till vissa tider på dygnet för att minska riskerna. 

Räddningstjänstens	  insatsmöjligheter	  
Hur snabbt räddningstjänsten kan ta sig till platsen samt hur åtkomlig den är. Detta är faktorer 
som skall beaktas. 

Det krävs ofta att flera av ovanstående kriterier talar för ökad säkerhet för att avsteg skall 
tillämpas22. 

I dagsläget finns inget tydligt regelverk angående farligt gods i vägtunnlar men Trafikverket 
arbetar med framtagandet av ett19. 

2.3	  Partiklar	  
Ett annat problem som kommer från trafiken är olika former av partiklar som är skadliga för 
människan. Vissa partiklar kommer ifrån fordonens motorer via avgassystemen såsom COx 
(koloxider), NOx (kväveoxider) samt SOx (svaveloxider). Medan andra partiklar främst PM10 
samt PM2,5 kommer från att fordonens däck river upp partiklar från asfalten. 

Vidare så kommer fokus att ligga på PM10 samt PM2,5 då det visat sig att de är dessa 
partikelhalter som är mest kritiska vid större trafikleder. 

2.3.1	  Partikelstorleken	  
Det finns olika typer av partiklar i luften dels stora partiklar med en storlek över 10 µm, dessa 
partiklar är ofta synliga och är märkbara för människan. Den andra typen av partiklar är de 
fina partiklarna som således har en storlek mindre än 10 µm23. 

Dessa mindre partiklar är uppdelade i olika fraktioner: 

Grov fraktion (2,5-10 µm) 
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Fin fraktion (0,1-2,5 µm) 

Ultrafin fraktion (<0,1 µm) 

Genom dessa fraktioner har man sedan satt upp olika gränsvärden för tillåtna halter. Det första 
gränsvärdet som sattes upp gällde det så kallade PM10 partiklarna vilken innebär alla partiklar 
under 10 µm dvs. alla tre fraktionerna. Men vidare forskning har visat på att de finare 
fraktionerna kan vara skadligare varpå man skapade PM2,5 vilket innebär partiklar under 2,5 
µm dvs. de fina och ultrafina fraktionerna23. 

2.3.2	  Gränsvärden	  
Sedan 2010 finns i Sverige en luftkvalitetsförordning som skall se till att utomhusluften 
uppfyller vissa normer och krav. Utomhusluft avser i förordningen all luft med undantag av 
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik24. 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) säger följande: 

”18 § För att skydda människors hälsa får partiklar (PM10) inte förekomma i utomhusluft 
med mer än: 

1. I genomsnitt 50 µg/m3 luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och 
2. I genomsnitt 40 µg/m3 luft under ett kalenderår (årsmedelvärde) 

   Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår”24 

Gränsvärdena för PM2,5 börjar gälla först den 1 januari 2015 och säger att 25 µg/m3 är 
gränsen under ett kalenderår24. 

2.3.3	  Partiklars	  skadlighet	  
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det en väl belagd forskning att långvarig 
exponering för luftförorening kan öka risken att dö i hjärtsjukdom eller lungcancer25. 

I Stockholms län så har 302 00018 personer en luftkvalité, vid sin bostad, som inte uppnår det 
nationella miljömålet för inandningsbara partiklar (PM10). Trafiken är den största källan till 
luftföroreningarna med ett bidrag på 86 % av partiklarna26. 

”Luftföroreningar orsakar en mängd skador på naturen, däribland växtskador, försurning och 
övergödning. De påskyndar även nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, och 
skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar.”27 

Åtgärder	  
Samhället har i dagsläget få lösningar på problemen med farliga partiklar. Det som ändå görs 
är forskning och förbättringar gällande motorn för fordonen. Däremot löser detta inte 
problemen med PM-halterna. Den mest beprövade metoden för detta är att införa 
dubbdäcksförbud på vissa vägar. 

2.4	  Vibrationer	  
Detta är ett område som kan vara problematiskt vid vissa trafikleder framförallt där 
markförhållandena består av mycket lera28. Dock har detta bedömts vara en mindre problem 
vid undersökt område via en översiktlig kartgranskning29. Av detta skäl samt av 
avgränsningsskäl har detta område valds att inte studera utförligare.   
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Det som kan sägas är att den dimensionerande faktorn avseende placering av ny bebyggelse 
nära vägen troligtvis kommer att bestå av buller eller av säkerhetsskäl av farligt gods och inte 
av vibrationer. Varpå vibrationer inte borde vara den avgörande faktorn. 

2.5	  Ekonomi	  
Enligt lagen skall den som är utförare av en miljöfarlig verksamhet även bekosta de åtgärder 
som måste utföras för att den miljöfarliga verksamheten inte skall skada omgivningen30. 
Gällande en väg är det väghållaren som är ansvarig och skall således bekosta åtgärder mot 
olägenheterna. Däremot gäller detta enbart på befintlig situation. Om situationen skulle 
ändras, exempelvis ny bebyggelse kommer till, blir den som ändrar situationen ansvarig att 
det som tillkommer uppfyller gällande lagar31. Detta innebär i praktiken att det regleras i 
detaljplanen vem som skall bekosta åtgärderna mot den miljöfarliga verksamheten, i det här 
fallet vägen. 

Oavsett vem som är ansvarig för kostnaderna så finns ett flertal olika finansieringsmöjligheter 
som skulle kunna appliceras på gällande projekt. Dessa är beskriva nedan. 

2.5.1	  Statligt	  bidrag 
År 1998, efter förordning SFS 1997:744, möjliggjordes det för kommuner att få statligt bidrag 
för bullerminskade åtgärder på det kommunala vägnätet6. 

2.5.2	  Fastighetsägarna	  bekostar 
Eftersom fastighetsägarna får bättre miljö kring sina hem med höjda husvärden som följd kan 
det tänkas att de skall stå för hela eller delar av kostnaden för åtgärderna. Likheter kan dras 
till när en ny väg eller VA skall dras till ett område och att då kan alla fastighetsägare blir 
tvingade att bekosta anläggningen. 

2.5.3	  PPP	  
Private Public Partnership (PPP) eller Offentlig Privat Samverkan (OPS) är en avtalsform där 
en privat aktör projekterar, producerar, driver och finansierar ett projekt under ett bestämt 
antal år där sedan den offentliga aktören sedan hyr anläggningen av den privata aktören. Med 
denna typ av upphandling får den offentliga sidan möjlighet att investera i sådant de 
egentligen inte har råd att köpa utan enbart hyra. Istället för att bekosta den stora 
investeringen i ett tidigt skede, sett till hela anläggningens livslängd, läggs istället kostnaderna 
ut jämnare på hela anläggningens livslängd i form av hyra till en privat aktör. Huruvida denna 
lösning är finansiellt fördelaktig eller ej för den offentliga sidan är omdebatterat och tas inte 
upp inom ramen för denna rapport. Fakta är i varje fall att denna typ av finansiering används 
både i Sverige och utomland, dock i en liten utsträckning32. 

2.5.4	  Brukaravgifter 
En möjlighet skulle vara att ta ut brukaravgifter från de som använder anläggning som i detta 
fall skulle vara trafikanterna. Detta har gjorts på vissa större infrastrukturprojekt t.ex. 
Öresundsbron samt inom vissa områden t.ex. Stockholms innerstad. 

2.5.5	  EU	  finansiering 
Inom EU finns det ett antal olika former av finansiering att söka där transport och innovation 
är områden som rankas högt vid utvärderingen av projektstöden. 

Ett projektstöd är en del de så kallade strukturfonderna där budgeten för området Sverige 
ligger på 15 miljarder kronor mellan åren 2007-2013. Insatsområdena där är: innovation och 
förnyelse, kompetensförsörjning och ökad arbetskraftutbud, tillgänglighet samt strategiskt 
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gränsöverskridande samarbete. Skulle ett projekt antas av strukturfonden finansierar EU 50-
75 % av projektets kostnader33. 

2.6	  Planprocessen	  
För att genomföra det föreslagna projektet behöver kunskap om vilka lagar som styr 
planprocessen och är således styrande för att ett bygglov skall godkännas. Då förslaget 
innehåller både bostäder samt en väganläggning blir det främst två lagar om kommer styra 
planprocessen 

Dessa två är väglagen samt plan- och bygglagen där väsentliga delar för denna rapport är 
beskrivna nedan. 

2.6.1	  Väglagen	  
I Väglagen (1971:948, VägL) regleras bland annat byggandet av allmänna vägar där 
Trafikverket är den myndighet som är ansvarig för byggandet samt driften av dessa vägar. 
Trafikverket står således för den strategiska och fysiska planeringen av Sveriges vägar där den 
strategiska planeringen baseras på Riksdagens trafikpolitiska mål34. 

 
Figur 5 - Processbild över arbetsflödet i planprocessen av ett vägprojekt35 

Bilden ovan illustreras processen vid uppförandet byggandet av en väg, omläggning av en väg 
eller ombyggnad av en väg35. Enligt VägL:  
” 10 § Till byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning 
samt ombyggnad av väg. 
   Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän samfärdsel eller annars kan antas få 
synnerlig betydelse för det allmänna. 
   Omläggning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg får ske, när det är påkallat från 
allmän synpunkt. Lag (1987:459).”36 

Idéskede 
Det första steget i planprocessen är idéskedet, det är i detta skede som en idé skapas om vad 
som skall byggas. Trafikverket är den som leder arbetet och gör avvägningar mellan allmänna 
och enskilda intressen för att få fram ett väl avvägt förslag. 

Förstudie 
En förstudies skall göras för är att klargöra förutsättningarna för den fortsatta 
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vägplaneringen36. Syftet med förstudien är att belysa problem och intressekonflikter såsom 
brister på befintliga vägar. För att få in olika aspekter och synpunkter görs samråd med 
kommuner, länsstyrelser, relevanta föreningar och allmänheten m.f.34. Om projektet enligt 
länsstyrelsen bedöms ha en betydande miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas34 36. Därefter bedöms det om projektet är av större omfattning, i så fall skall 
projektet ansöka om tillåtlighet av regeringen35. Slutligen skall det ha klarlagts om det finns 
alternativa vägsträckningar, skulle så vara fallet skall en vägutredning göras annars kan 
projektet gå vidare till arbetsplanefasen36. 

Vägutredning 
Vägutredningens huvudsyfte är att utreda de olika alternativa vägsträckningar som förstudien 
klarlagt. Vidare skall de alternativen jämföras sinsemellan men också med det så kallade 
”nollalternativet dvs. alternativet att ingenting görs samt med alternativet att förbättra 
befintlig lösning36. Det skall även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som syftar till att 
jämföra de olika alternativens miljöpåverkan. Denna miljökonsekvensbeskrivas skall 
godkännas av länsstyrelsen innan den tas in i vägutredningen36. Vägutredningen skall 
slutligen komma fram till ett alternativ som skall ha tillåtlighet av regeringen innan 
arbetsplanen kan påbörjas35. 

Arbetsplan 
När sedan en föreslagen sträckning har beslutats börjar arbetat att mer i detalj studera 
sträckningen. Arbetsplanen skall bland annat innehålla slutgiltig sträckning samt mark-, ägar- 
och ersättningsförhållanden av den eventuella mark som måste tas i anspråk men även en 
kostnadsuppskattning för att uppföra vägen skall finnas med i arbetsplanen. Vidare skall en 
mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning finnas med som skall godkännas av länsstyrelsen. 

Ett samråd skall utföras med berörda fastighetsägare, myndigheter och övriga intressenter 
som kan ha väsentligt intresse i projektet. Dock kan vid en ombyggnad av en väg detta 
förfarande förenklas men ägare till fastigheter som kan tas i anspråk skall alltid ges tillfälle att 
yttra sig36. 

Därefter skall arbetsplanen planen ställas ut för granskning. Detta gäller ej för en arbetsplan 
som endast avser en ombyggnad om: 
” 1. mark eller annat utrymme inte behöver tas i anspråk med vägrätt eller rätt som avses i 35 
§, eller 
2. sådant ianspråktagande som avses i 1 skriftligen har medgetts av berörda fastighetsägare 
och innehavare av nyttjanderätt eller servitutsrätt.”36 [17 § tredje stycket] 

Därefter fastställer Trafikverket arbetsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Efter detta kan 
arbetsplanen endast överklagas genom prövning hos regeringen. 

Bygghandling 
I bygghandlingen tas de slutgiltiga handlingarna fram och de tekniska lösningarna specificeras 
ytterligare35. Bygghandlingen måste stämma överens med arbetsplanen och får enbart 
innehålla obetydliga avvikelser annars måste arbetsplanen göras om eller en helt ny 
upprättas35. 

Byggskede 
Det är i detta skede själva konstruktionen och det synliga arbetet för gemene man sker. 
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2.6.2	  Plan-‐	  och	  Bygglagen	  
För att få till stånd bebyggelse krävs det i Sverige i regel bygglov. Ansvaret att utfärda 
bygglov ligger på kommunerna och till sin hjälp har dem lagtext i form av Plan- och 
bygglagen. Denna lag beskriver tillvägagångssätt för uppförande, ändring och rivning av 
bebyggelse. Nedan beskrivs delar av den lagen för att få en övergripande förståelse för 
processen. 

Till sin hjälp har kommunerna fyra olika typer av planer. 

 
Figur 6 - Vilka planer som kan framtagas gör att genomföra ett byggprojekt34 

Regionplan 
En regionplan är en plan där områden för flera kommuner översiktligt behandlas om det kan 
behövas samordning, exempel på sådana samordningsbehov kan finnas inom trafikleder, 
mark-, vatten- eller grönområden som sträcker sig över flera kommuner. Regionplaner är inte 
obligatoriska att upprätta för en kommun och är främst aktuella i storstadsregioner34 17. 

Översiktsplan 
Inom varje kommun skall det finnas en översiktsplan som omfattar hela kommunen och 
beskriver hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras samt ge vägledning för hur 
mark- och vattenområden skall användas17. I översiktsplanen skall framgå vilka riksintressen 
det finns inom kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning till vidare beslut men är inte 
juridiskt bindande34. 

Nästa steg i processen är delad där tre olika alternativ kan väljas. Antingen upprättas en 
detaljplan, utfärdas områdesbestämmelser eller så ansöks det direkt med bakgrund av 
översiktsplanen; bygglov, marklov eller rivningslov34. 

Detaljplan 
En detaljplan skall upprättas vid större byggprojekt eller omvandling av bebyggelseområden. 
Eller som Plan- och bygglagen uttrycker det: 

”2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang, och 



 

 26 

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
 
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och 
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan på området för bebyggande.”17 

Vidare har lagtexten en relativt utförlig beskrivning av vad en detaljplan skall innehålla och 
maximalt får reglera varvid endast utvalda delar nämns i denna rapport. 

En detaljplan är juridiskt bindande vilket innebär att om man vill uppföra ett byggnadsverk 
inom en detaljplan och uppfyller kraven från detaljplanen har man rätt att göra detta utan att 
söka bygglov34. Det som krävs är dock att man äger mark inom området samt att man 
genomför arbetet inom den genomförandetid som skall anges i detaljplan som skall vara 
mellan 5 och 15 år. 

Vid markexploatering av väsentlig betydelse upprättas alltid en detaljplan34. 

Områdesbestämmelser 
För områden som ej är detaljplanelagda men där kommunen ända vill reglera kan vid vissa 
avseenden områdesbestämmelser upprättas. Bestämmelserna reglar ett mindre antal frågor än 
detaljplanen men ger till skillnad mot detaljplanen inte automatiskt bygglov34. Vad exakt som 
får regleras i områdesbestämmelserna återfinns i Plan- och bygglagen 4 kap. 41-43 §. 

Kommunen kan även ta beslut att varken detaljplan eller områdesbestämmelser behövs, vilket 
främst sker i glesbebyggda områden, där hanteras varje tillståndsprövning av bygg-, mark- 
eller rivningslov enskilt från fall till fall enbart baserat på översiktsplanen34. 

  



 

 27 

3.	  Metod	  
Genomförandet av detta examensarbete vid Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska 
Högskolan har skett i samarbete med konsultföretaget Faveo Projektledning. Faveo 
Projektledning valdes då de har kunskap inom de områden som berör Bullertunneln och har 
därför används som en informationskälla. Detta har underlättats av att merparten av arbetet 
har skett på plats hos Faveo Projektledning och där har interaktiv kontakt kunnat ske 
fortlöpande. 

Resultat av arbetet är denna rapport som utförts likt en förstudie med kvalitativa metoder för 
att skapa en deduktiv analys. 

3.1	  Data	  
Merparten av den insamlade datan är sekundär och består av redan befintliga uppgifter som 
har används för att utveckla och beskriva Bullertunneln. Primärdata har dock insamlats i form 
av att ett antal intervjuer genomförts samt egna illustreringar har skapats. 

3.2	  Litteratur	  
Första steget i arbetet har varit att samla in information om nuvarande situation inom det 
aktuella området. Detta har gjorts genom sökningar på Internet samt bibliotek för att få fram 
relevant kunskap som utgjort en kunskapsbank för vidare utredning.  

3.3	  Intervjuer	  
För att få en djupare kunskap och få fram information som är svårt att läsa sig till har 
dessutom 18 intervjuer genomförts. Dessa intervjuer ligger till grunden för de resultat som 
presenteras senare i rapporten. Intervjuerna har valts ut efter kompetensområde, alltså när en 
kunskapslucka har uppkommit kring någonting har frågor skapats och relevant person har 
intervjuats rörande dessa. Strukturen på intervjun har varit semistrukturerad då intervjufrågor 
har funnits men har anpassats och utvecklats beroende på den intervjuades kompetensområde. 
Tanken från början var att intervjuerna skulle spelas in men då detta uppfattades som störande 
för den svarande gjordes detta enbart vid första intervjun. Under intervjun gjordes 
anteckningar som sedan låg till grund för en sammanfattning som gjordes på varje intervju. 

3.4	  Studieresor	  
Efter en tids forskande i ämnet insågs att det inte finns motsvarande projekt i svenskt kontext, 
men för att skapa en ökad trovärdighet ansåg författaren att det ändå behövdes jämförelse med 
liknade projekt. När sedan två olika typer av projekt utanför Sveriges gränser identifierades 
togs beslutet att besöka dessa två platser. 

Det första studiebesöket gjordes till Tyskland där konstruktionen av att liknande projekt var i 
slutskedet. I Tyskland skedde både en intervju samt ett besök på själva bygget. Därifrån 
intogs många insikter om problem och lösningar som kan tänkas användas vid ett uppförande 
av Bullertunneln. Även en del förklaringar kring regelverk som har används vid analyser och 
diskussion har inhämtas härifrån. 
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En bit in i arbetet hittades även en projektidé från Nederländerna som var ett koncept mycket 
likt Bullertunneln. Detta projekt har inte blivit verklighet ännu varför ingen plats kunde 
besökas för att se resultatet men en intervju med idéskaparen har utförts. Här kunde många 
paralleller dras till Bullertunneln och koncepten är mycket snarlika. Härifrån har mycket 
inspiration tagits till både diskussionen samt till resultat delen. 

3.5	  Tidsplan	  
Nedan beskrivs en tidsplan för att beskriva arbetets gång. 
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4.	  Resultat	  

4.1	  Bakgrund	  
Nynäsvägen (väg 73) är en motorled söder om Stockholm. Nedan visas en karta över vägens 
sträckning från Stockholm i norr till Nynäshamn i söder. 

Bild 1 - Översiktskarta över Nynäsvägen där det röd markerade är den aktuella vägen38 

Buller har länge varit ett problem vid Nynäsvägen, särskilt på sträckningen närmast 
Stockholm som även är den sträckningen som detta arbeta syftar till att studera.  

Allteftersom vägen vuxit i betydelse har antalet trafikanter ökat och därmed bullernivåerna. 
Enligt mätningar från 1998 ligger trafikmängden på 83 000 fordon per dygn9 vid den aktuella 
sträckningen och trafikmängden väntas öka kontinuerligt fram till åtminstone 2030 då 
mängden beräknas vara 115 000 fordon per dygn39. Denna stora mängd trafik leder till olika 
former av obehag för de boende längs vägen, dels är det mycket höga bullernivåer men även 
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höga partikelhalter av bland annat PM10 är ett ökande problem. Dessa problem väntas öka 
med en ökad trafikvolym och insatser börjar bli akuta.  

 
Bild 2 - Översiktskarta över norra delen av Nynäsvägen där den röda delen är studerat 
område i detta arbete och den lila delen är aktuellt åtgärdsområde tillika tidigare studerat 
överdäckningsområde38 

Området kring Nynäsvägen är tätbebyggd och bostäderna ligger nära den sex-filiga 
motorleden, i vissa fall på avstånd ner mot 15 meter från motorleden. Öster om Nynäsvägen 
och söder om Sockenvägen ligger världsarvet Skogskyrkogården som idag är ett område som 
utsätts för höga ljudnivåer från Nynäsvägen. I övrigt består området främst av bostäder där en 
stor del är enfamiljshus medan bostäderna närmast vägen vid det lila området består av 
flerbostadshus. 

Med de ökade problemen med framförallt buller genomförde Stockholms stad en utredning att 
däcka över delar av Nynäsvägen, den lila markerade delen på karta. År 2004 stod rapporten 
klar som hade ett flertal förslag på åtgärder för att minska olägenheterna för de boende i 
området. Slutsatsen av rapporten visade dock på höga kostnader samt lång konstruktions tid 
mycket p.g.a. svårigheter att lägga om trafiken.  Det hela resulterade i att förslaget lades ned 
då det inte var samhällsekonomiskt lönsamt att bekosta en överdäckning för 2,3 - 2,8 
miljarder kronor (2003 års prisnivå) för ca 1 km överdäckning39. 
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4.2	  Nuvarande	  situation	  
Problemen med miljöstörningarna från Nynäsvägen kvarstår i dagsläget. Dock är åtgärder i 
form av bullerplank under konstruktion på det område som är markerat lila på Bild 2 ovan. 
Planerna är att konstruera olika typer av bullerplank vid olika delar av sträckningen där den 
större delen består av ett tre meter högt bullerplank som vid vissa sektioner är transparant men 
där merparten består av akustisk betong40. Enligt beräkningar skall ljudnivåerna minska från 
77 dB(A) ner till 63 dB(A), vid översta våningen samt från 76 dB(A) ner till 60 dB(A), vid 
första våningen40. Kostnaderna för arbetet beräknas till 150 miljoner kronor40 för ungefär 
2350 meter bullerplank där konstruktionstiden beräknas till 9-10 månader. 

Bulleråtgärderna finansieras av Stockholms kommun eftersom kommunen är ägare av vägen 
(norr om Örbyleden) och således tillika ansvariga för miljöförstöringen som vägen skapar34. 

Åtgärderna vid denna stäcka är både behövliga och efterlängtade, dock kvarstår faktum att 
även om bullernivåerna når beräknade värden med bullerplanket klarar inte bostäderna 
uppsatta riktvärden för buller. Likväl skulle troligen inte heller byggnaderna få uppföras om 
de skulle byggas idag även med bullerplanket då boverket i skriften ”Buller i planeringenen” 
säger att: ”Enkelsida lägenheter mot trafiksidan bör i princip inte accepteras, i synnerhet 
gäller detta om ljudnivån överstiger 60 dB(A).”41 Enkelsidiga lägenheter existerar på flera 
ställen vid den aktuella sträckan och ljudnivåerna där beräknas bli 60-63 dB(A)40. 

Åtgärderna för bullerplank är tydligen inte tillräckliga och alternativet att däcka över vägen 
ansågs för kostsamt. Alternativet att leda om trafiken eller att minska hastigheten bedöms inte 
genomförbart eller realistiskt. Därför beskrivs nedan ett förslag som kombinerar ett 
bullerplank och en överdäckning som kan användas som ett alternativ vid situationer likt 
denna för att minska miljöförstöringarna från en trafikled samt även möjliggöra ny 
exploaterbar mark. 

4.3	  Bullertunneln	  
Idén till Bullertunneln uppkom vid en promenad i Skogskyrkogården där ljudet från 
Nynäsvägen är påtagligt störande flera hundra meter in i den unika kyrkogården. Borde inte 
ett världsarv förtjäna bättre och borde det inte finnas en bättre lösning för att minska buller 
från stora trafikleder. Då skapas bilden av ett bullerplank med tak ovan eller med andra ord en 
tunnel man ställer på en väg i syfte att minska buller. Vidare uppkom tankar om att materialet 
skulle vara transparant för att minska det visuella intrånget samt även innehålla en lösning för 
att filtrera de farliga partiklarna från trafiken. 

4.3.1	  Beskrivning	  
Bullertunneln är en form av bullerskydd som lämpar sig vid stora trafikleder i urbana miljöer. 
Detta för att den är mer kostsam än traditionella bullerskärmar men skapar bättre 
bullerdämpning. En möjlig finansiering genom att exploatera ny mark uppkommer då marken 
nära vägen får lägre bullernivåer vilken möjliggör ny bebyggelse på attraktiv mark. Nedan 
illustreras en bild av möjligt utförande för att ge en uppfattning om utformningen. 
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Bild 3 - Illustration av Bullertunneln37 

Bilden skall ses som en preliminär skiss då utformningen ännu är i en förstudie samt att 
skillnader i höjdled p.g.a. av markförhållanden inte är illustrerade i denna skiss. Vidare skall 
förklaras att bredden på Bullertunneln är avsevärt bredare än bredden på motorleden, detta 
p.g.a. att även påfartslederna bör täckas in av konstruktionen för att få en tillräcklig 
bullerdämpning. Öppningen i mitten av illustrationen existerar därför att en tunnelbanebro 
passerar över vägen på aktuell plats. Tunnelbanebron kommer i detta fall att fungera som en 
del av ”tunneln” och byggs in som en del av Bullertunneln. 

4.3.2	  Omfattning	  
För att testa hur konstruktionen fungerar i verkligen valdes en sträckning på 570 meter av 
Nynäsvägen som analysområde för projektet. Denna sträcka lämpar sig väl för en applicering 
av Bullertunneln då trafikleden är mycket trafikerad samt att bebyggelse nära inpå vägen. Det 
finns även ett oexploaterat område intill sträckningen som med Bullertunneln på plats skulle 
kunna exploateras och på så vis kunna bidra till finansieringen. 
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Bild 4 - Karta över aktuellt område av Nynäsvägen där det röda området är det tänkta 
området för Bullertunneln medan det blåa området är möjligt exploaterings område38 
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Bild 5 - Förslag över aktuellt område av Nynäsvägen med Bullertunneln samt ny bebyggelse 
applicerad37 38 
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Bilderna ovan visar området för Bullertunneln samt densamma applicerad tillsammans med 
ny bebyggelse. Detta är tänkt att ge en bild hur området kan utvecklas med Bullertunneln som 
grund. 

Bredden på konstruktionen varierar från längs sträckan från ca 50 meter bredd i norr till ca 80 
meter bredd i söder. Detta beror på att även på/av-fartslederna till Nynäsvägen bör täckas in 
för att få en önskvärd bullerminskning. Höjden på konstruktionen bör vara ca 6 meter. Denna 
höjd är satt så låg som möjligt av kostnadsskäl men måste ändå vara tillräcklig höjd för att 
möjliggöra att höga fordon kan passera.  

Ytterligare faktorer som påverkar höjden är att marken varierar i höjd över havet längs 
sträckan där den södra delen är högre än den norra. Detta i kombination med att 
avfartslederna kring den södra delen går upp på ramper gör att den södra delen av 
Bullertunneln blir betydligt högre än den norra inte bara i meter över havet utan även i 
konstruktionshöjd över Nynäsvägen. 

Materialet som främst består av glas är en lätt konstruktion och beräknas väga 1300 kg/m 
dock tillkommer vikt från installationer m.m. vilket resulterar i en totalvikt kring 2500 kg/m. 

4.3.3	  Mervärde	  	  
Bullertunnelns huvudsyfte är att minska buller för de boende i närområdet kring 
konstruktionen. Men en bieffekt av projektet blir att bullernivåerna minskar till så pass låga 
nivåer att det blir möjligt att bebygga nya områden nära vägen som tidigare varit 
oexploaterbara för bostäder p.g.a. för höga bullernivåer. Denna mark bör med ett uppförande 
av bullertunneln kunna användas på ett mer effektivt sätt. Eftersom marken ligger i ett centralt 
läge i ett attraktivt område med goda kommunikationsmöjligheter lämpar den sig utmärkt för 
exploatering. 

Vid gällande sträckning finns möjligheter att exploatera ny mark till väster om Nynäsvägen, 
även illustrerat på bilden ovan. Denna mark föreslås bli bostäder då det skulle överensstämma 
med redan befintlig bebyggelse samt att det finns stor efterfrågan på bostäder i området. 
Marken som frigörs rör sig cirka 5000 m2. Marken närmast Nynäsvägen är borträknat ur 
farligt gods synpunkt (mer om detta under 4.3.7.1). Via diskussioner med Stockholmsstad 
samt lanskapsarkitekter har antagits att ett fem-våningshus skulle vara lämpligt på denna 
plats. För att inte bygga alltför tätt föreslås ett exploateringstal (exploateringstal = totala 
bruttoarean av bebyggelsen/bebyggd markyta) 1 ett, vilket skulle innebära att 20 % av marken 
bebyggs. Det skall även belysas att om redan borträknad mark för säkerhetsavstånd skulle 
medtas i beräkningen skulle exploateringstalet minskas avsevärt.  

4.3.4	  Miljöpåverkan	  
Bullertunneln har som ett av sitt syfte att minska miljöpåverkan från en trafikled. Nedan 
beskrivs därför de tre huvudsakliga problemområdena: Buller, Partiklar och Vibrationer. 

4.3.4.1	  Buller	  
Detaljerade bullermätningar har inte genomförts på det aktuella området men mätningar har 
gjorts på området norr om platsen för bullertunneln där det skall uppföras bullerplank. Där är 
bullernivåerna, som tidigare nämnts kring 77 dB(A), därför har denna nivå även antagits vid 
platsen för den möjliga nya bebyggelsen. Detta antagande baseras på att avstånden från 
Nynäsvägen är likartade samt att trafikmängden är i stort sett densamma. För att vidare få en 
uppfattning om en ungefärlig bullerminskning av Bullertunneln kontaktades Leif Åkerlöf som 
har skrivet att flertal böcker om trafikbuller lösningar, varit delaktig i åtskilliga bullerprojekt 
samt medverkat vid flera utredningar som numera anses vara branschpraxis42. Med Leifs hjälp 
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gjordes en simulering i nordisk beräkningsmodell som är det program som används för att 
beräkna bullernivåer i Sverige. Detta resulterade i att Bullertunneln beräknades minska 
bullernivåerna med 30 dB(A)42. Vilket skulle innebär att bullernivåen vid den nya 
bebyggelsen vid Nynäsvägen skulle ligga kring 47 dB(A) om Bullertunneln skulle konstrueras 
på platsen. 

Detta värde skulle då alltså vara vid fasaden på de nybyggda lägenheterna och då de redan 
befintliga husen ligger bakom dessa, från vägen sett, skulle de befintliga bostäderna få änne 
lägre ljudnivåer. Dock skall dessa siffror ses med försiktighet då Bullertunneln aldrig uppförts 
i verkligheten och därför är osäkerheterna kring verkliga bullerminskningar inte helt 
fastställda. Däremot bör beräkningarna vara så pass noggranna att ljudnivån inte överstiger 
riktvärdet på 55 dB(A). 

Det skall även nämnas att det finns en risk att det blir ökade bullernivåerna vid mynningarna 
av Bullertunneln vilket skulle leda till problem främst vid den norra mynningen där bostäder 
ligger nära vägen. Detta undviks med att Bullertunneln byggs på där den befintliga 
bullerskärmen slutar samt att akustik betong används vid mynningarna, se kapitel 4.3.5. 

4.3.4.2	  Partiklar	  
Den andra miljöförstöringen som Bullertunneln var tänkt att minska var de höga 
partikelhalterna från trafiken, främst PM10 samt NOx. Detta visade sig vara ett större problem 
än väntat. I dagsläget finns det nämligen inga ”fungerande” lösningar för att minska partiklar 
från trafiken. 

Det som görs åt partikelproblematiken i Sverige vid tunnlar, bland annat beprövat i Södra 
Länken och planerat i Norra Länken samt Förbifart Stockholm, är att man på vissa platser 
ventilerar ut luft samt partiklar via cirka 15 meter höga avluftningstorn. Då höjden på tornen 
är så pass hög späds partiklarna ut så att gränsvärdena i närområdet inte överskrids. Dock 
leder detta till ökade halter av partiklar vid tunnelmynningarna eftersom avluftningstorn inte 
finns på alla platser eller för med sig alla partiklar. 

Däremot har det byggts tunnlar med filtrering av partiklar i andra länder och vidare forskning 
pågår. I Norge t.ex. har sex stycken tunnlar byggts till och med 200143 med olika typer av 
ventilation i syfte att minska partikelhalten. I alla tunnlarna fungerar ventilationen men det är 
bara i en tunnel där ventilationen används och där används den endast några timmar per dag. 
Detta beror på att dagens filteranordningar är så pass energikrävande att det är så kostsamt att 
det inte blir lönsamt att filtrera luften från partiklar43. 

Vidare så tyder Holländska mätningar (från 2008) på att partikelhalterna från PM10 samt NOx 
minskar relativt kraftigt de senaste åren och att trenden verkar fortsätta44. Dessa mätningar är 
visserligen baserade på situationen i Nederländerna men det är rimligt att antaga att 
situationen ser liknade ut i Sverige vilket skulle leda till att filteranordningarnas nytta skulle 
minska i framtiden. 

Sammantaget gör detta att filteranordningar mot farliga partiklar inte kommer att finnas i 
Bullertunneln. Andra åtgärder mot dessa partiklar bör prioriteras såsom minskat användande 
av dubbdäck, skonsammare asfalt samt filtreringen i avgassystemen. Däremot skall 
utvecklingen följas och om framsteg sker inom filterringsmetoder bör dessa övervägas i 
Bullertunneln. 

Detta kan således leda till förhöjda halter av partiklar vid mynningarna där de största 
problemen blir vid den norra mynningen eftersom bostäder ligger närmast vägen vid detta 
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parti. Problemen antas minska då bullerskärmarna som blir en fortsättning av Bullertunneln 
stoppar en viss del av partiklarna. 

4.3.4.3	  Vibrationer	  
Detta är en del som inte vidare studerats i detta arbete. Dock kan översiktligt nämnas att 
problemen med vibrationer ligger i markens uppbyggnad och eftersom Bullertunneln inte 
kommer påverka detta kommer situationen vara densamma som innan ett eventuellt 
uppförande. 

4.3.5	  Tekniska	  detaljer	  
Det skall klargöras att inga konstruktionsmässiga beräknar har gjorts i detta arbete men 
däremot har ingenjörsmässiga bedömningar gjorts via samtal med experter inom aktuellt 
teknikområde. 

4.3.5.1	  Glasmaterialet	  
En av grundidéerna till Bullertunneln var att den inte skulle ge för stor visuell påverkan, 
varken från trafikanternas sida eller från de boendes sida. Därför består större delen av 
konstruktionen av ett transparant material. Detta material är en polykarbonatskiva som är 
sammanfogad mellan stålreglar. Polykarbonat är en transparant termoplast som har mycket 
hög hållbarhet. Det normala användningsområdet är olika former av fönstertyper som skall 
var stöttåliga såsom butiksfönster, visir, flygplansfönster, bullerskärmar etc. 

Polykarbonatskivan som har studerats i detta arbete är en speciell variant som kallas 
Hammerglass. Den är en reptålig med en beläggning av kiseloxid för att skydda skivan mot 
kemiska angrepp samt skadegörelse45. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96 % 
vilket gör att glaset inte grumlas eller på annat sätt åldras med tiden45. Glaset är av 
skyddsklass P8B vilket innebär högsta skyddsklassen för inbrottsgaller45. Som provmetod 
användes en maskin som simulerade yxhugg på exakt samma ställe på skivan. Efter 72 
yxhugg var man ej igenom skivan där gränsen för P8B ligger vid 70, därefter avslutade man 
testet45. Testet utfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut45. Den uppskattade 
livslängden på skivan är beräknad till 40 år45. Materialet finns i olika tjocklekar där 12-17 mm 
är vanligast för bullerdämpande åtgärder. Exakt vilken tjocklek som bör användes avgöras via 
hållfasthetsberäkningar samt mer ingående bullerberäkningar. Jämfört mot glas är 
Hammerglass 300 gånger starkare och även hälften så tungt vilket ger goda 
konstruktionsegenskaper. Det är även det material som skall användas i delar av bullerplanket 
som byggs vid Nynäsvägen. 

4.3.5.2	  Akustik	  betong	  
Då polykarbonatskivan är ett reflekterande material skulle ett användande av enbart 
polykarbonatskivor i tunneln leda till att ljudet skulle studsa runt i tunneln vilket skulle 
medföra en ökad ljudnivå såväl i tunneln som för omgivningen. Därför bör vissa delar av 
tunneln konstrueras av ett absorberande material, förslagsvis akustisk betong. Den akustiska 
betongen fungerar så att den absorberar ljudet istället för att reflektera det. Önskvärt ur 
akustik synvinkel vore att ha minst 50 %42 absorberande material i Bullertunneln. Detta kan 
dock bli svårt att uppnå om man samtidigt vill skapa en transparant konstruktion. Resultat har 
blivit att mittenväggen i tunneln, mellan körfälten, bör bestå av akustik betong samt de 
nedersta 0,8 meterna på ytterväggarna av Bullertunneln. Även en del av mynningarna bör 
bestå av akustik betong för att minska bullerökningen där. Vidare kan platser där det blir 
korsande broar som i detta fall med tunnelbanebron kläs med absorberande material. 
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En annan effekt med att använda akustisk betong i konstruktionen är att vikten ökar. Utan 
denna viktökning skulle det kunna uppstå problem med lyftkraften från vind. Med andra ord 
blir Bullertunneln som ett segel och lyfter. Men med akustisk betong i mynningarna bedöms 
denna risk liten. 

4.3.5.3	  Ventilation	  
För att luftkvalitén i en tunnel skall klaras behövs det stundtals ventilering. Den vanliga 
lösningen i tunnlar är att använda impulsfläktar som driver luften vidare genom tunnel och 
antingen ut genom mynningen eller upp via ett avluftstorn. 

Bild 6 - Impulsfläktar i en tunnel46 

Men dessa fläktar är endast igång då halterna av partiklar blir för höga i tunneln. För normalt 
sett pressar trafiken själv luften genom tunneln så att erforderlig ventilation uppnås via den så 
kallade kolvverkan47. Däremot vid trafikstockningar då trafiken själv inte klarar att pressa 
luften genom tunneln eller vid vissa delar av året då partikelhalterna är extra höga behövs 
impulsfläktarna för att klarar ventilationsbehovet. 

Impulsfläktar är följaktligen en möjlig lösning i Bullertunneln för att klara ventilationskraven, 
dock är dessa impulsfläktar kostsamma, de drar mycket el samt har en hög vikt vilket gör att 
alternativa lösningar är att föredra. Därför föreslås att ett öppningsbart tak anläggs instället, 
dvs. att delar av taket öppnas när ventilationsbehov uppkommer i Bullertunneln. En sådann 
metod har beprövats i praktiken vid ett projekt i Tyskland (kan läsa mer i sektion 4.7.2). Vid 
detta projekt används det som en kompletterande ventilationslösning. Metoden med ett 
öppningsbart tak borde utredas vidare för att utreda om möjligheterna finns att använda den 
som enda ventilationslösning för Bullertunneln. 
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Det negativa med öppningsbart tak är att ljudnivån från vägen till omgivningen ökar då 
Bullertunneln inte längre blir en inkapsling. Men behovet att öppna taket kommer främst att 
ske vid köbildning och då är inte ljudnivån lika hög från fordonen då det är friktionen mellan 
vägbana och däck som är det stora problemet. Alltså bör inte ett öppningsbart tak påverka 
bullerdämpningen från Bullertunneln nämnvärt. 

En annan faktor är att koncentrationen av partiklar blir högre vid mynningarna. Skulle 
utredningar visa på att halterna av farliga partiklar blir för höga vid mynningarna föreslås att 
Bullertunnel antingen förlängs och mynningarna förläggs där inga bostäder finns eller att 
tvärventilering installeras. Tvärventilering finns av olika typer men en beprövad metod från 
Tyskland är genom stora konstruktioner där självdrag utnyttjas. Denna tvärventilering släpper 
igenom luft och partiklar uppåt men släpper inte igenom vatten nedåt vilket gör att vägbanan 
inte blir våt vid nederbörd. 

Bild 7 - Till vänster ses flertalet tvärventilationsdon från ett bullerprojekt i Tyskland37 

4.3.5.4	  Övriga	  installationer	  
Eftersom Bullertunneln blir en inkapsling kommer den troligtvis att gälla under samma lagar 
som bestämmer kraven för en tunnel. Detta kommer leda till att liknande installationer 
kommer att krävas dock möjligen med vissa undantag. T.ex. Belysningen i Bullertunneln 
behöver inte vara lika omfattande som i en tunnel då ljus från omgivningen kan ta sig igenom 
konstruktionen. Bullertunneln kommer alltså att behöva belysning men inte i samma 
omfattning samt att belysningen inte behöver användas i samma utsträckning. 

Dräneringen behöver inte heller utföras i samma dignitet som för en tunnel då möjligheterna 
att ta sig från området vid en olycka inte är lika begränsade som för en tunnel samt att 
översvämningsrisken är mindre då Bullertunneln befinner sig i markplan till skillnad från en 
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tunnel som vanligtvis är nergrävd. Befintlig dränering av vatten finns redan vid 
vägsträckningen och antas även klara kraven med Bullertunneln byggd då vattenmassorna på 
stäckningen till och med förväntas bli lägre än tidigare eftersom vägsträckningen numera får 
ett tak. 

4.3.5.5	  Tvärsnittet	  
Ur hållfasthets synpunkt borde inte taket vara rakt som illustrerat på tidigare bild utan 
antingen luta något eller konstrueras i en annan form. Denna utformning bör göras i samarbete 
med konstruktörer och arkitekter för att få en tillfredställande utformning. Några möjliga 
tvärsnittslösningar visas nedan för att belysa möjligheterna och problematiken. 

Bild 8 - Möjliga tvärsnittsvarianter av Bullertunneln37 

4.3.6	  Geologiska	  data	  
Grundläggningen är en viktig fråga, framförallt tids- och kostnadsmässigt då osäkerheter i 
markförhållanden ofta leder till problem vid byggprojekt. I denna förstudie har 
markförhållandena studerats på en översiktskarta tillhandahållen av Stockholmstad, denna är 
långtifrån tillräckligt detaljerad för att ligga till grund för några beslut utan vidare geotekniska 
utredningar bör göras, dock ger det en uppfattning av markförhållandena. 

Tillvägagångsättet blev att finna ett antal punkter på kartan som motsvarade koordinater för 
att finna var Bullertunnelns sträckning var och sedan bedöma markförhållandena därefter. 
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 Bild 9 - Tillvägagångssätt och resultat av markförhållandena48 37 38 

Resultatet blev att markförhållandena under Bullertunneln består av cirka: 60 % morän, 35 % 
växellagring och 5 % berg i dagen men för området för möjligt exploateringsområde är 50 % 
morän och 50 % växellagring. En fyllnadszon går även igenom området, främst över 
Bullertunneln. 

Slutsatser av detta är att markförhållandena är relativt gynnsamma då uppkomsten av lera, 
jord och silt verkar liten vilket förenklar grundläggningen. Baserat på dessa data samt den 
relativt låga vikten hos Bullerskärmen föreslås betongfundament som grundläggningsmetod. 
Detta förslag bör utredas vidare men ligger som grund i resten av arbetet och blir främst 
gällande vid kostnadsuppskattningen. 

En annan viktig aspekt vid grundläggning är att analysera hur konstruktionen påverkar 
grundvattennivån. I detta fall då Bullertunneln planerar att grundläggas med platta på mark 
kommer det inte bli någon påverkan på grundvattennivån men om en annan 
grundläggningsmetod skall denna aspekt utredas noggrant.  

4.3.7	  Trafiksäkerhet	  
En viktig aspekt är hur trafiksäkerheten påverkas vid ett anläggande av Bullertunneln. Den 
stora skillnaden i trafiksäkerhet mellan nuläget och med Bullertunneln är att sträckningen får 
ett tak. Detta har både negativa och positiva konsekvenser. De positiva är att vägbanan inte 
blir lika våt vid regn som vid en öppen väg vilket leder till ökad trafiksäkerhet. Nästa aspekt 
är att det inte kommer samma mängd snö på stäckningen vilket även det borde öka 
trafiksäkerheten. Även den ökade temperaturen i Bullertunneln p.g.a. taket leder till något 
ökad trafiksäkerhet eftersom risken för isbildning minskar. Däremot leder en inkapsling till 
minskad trafiksäkerhet vid en eventuell olycka då utrymningsvägarna blir färre än vid en 
öppen väg samt ett eventuellt utsläpp av brandgaser leder till en ökad risk för personskador. 
Även en faktor som bländningsrisk bör tas i beaktande så att inte trafiksäkerheten försämras 
av detta skäl.  
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Gällande säkerhetsanordningar kommer de att vara liknande som i dagsläget. Mitträcket i 
mellan söder-/norrgående vägbana skyddar påkörningsrisken mellan körbanorna. På sidorna 
konstrueras betongfundament som är cirka 0,8 meter höga och fungerar både som 
påkörningsskydd samt absorberande delar av Bullertunneln. Trafiksäkerheten för gående och 
cyklister intill vägen ökar tack vare dessa Bullertunnelns avskiljningseffekt då 
påkörningsrisken minskar och risken att komma ut på bilvägen blir minimal. 

4.3.7.1	  Farligt	  gods	  
Eftersom Nynäsvägen är en farligt gods led måste denna aspekt tas i beaktande. Resultatet av 
detta påverkar främst avståndet till bebyggelse. Då Bullertunneln varken bedöms försämra 
eller förbättra förödelsen vid en explosion av farligt gods antas samma situation som vid en 
öppen väg. För att få ett avstånd till bebyggelse i siffror har en liknande situation49 studerats 
från år 2009 där 35 meter blev dimensionerande. Slutsaten har därför dragit att samma 
situation borde gälla vid aktuell vägsträcka vid Nynäsvägen alltså har 35 meter setts som 
dimensionerande. Det skall påpekas att detta inte är ett beslutat avstånd utan enbart observerat 
från ett enskilt fall. 

4.3.7.2	  Tunnelsäkerhet	  
Trafikverket har gett ut skriften TRVK Tunnel 11 och TRVR Tunnel 11 där kraven och 
rekommendationer kring utformningen av en tunnel och eftersom Bullertunneln troligtvis 
kommer klassas som en tunnel kommer dessa krav att följas. De mest grundläggande beskrivs 
nedan: 

• Räddningsövningar skall ske var fjärde år i full skala 
• Övningssimuleringar skall ske varje år 
• Det skall finnas dubbla tunnelrör 

P.g.a. detta är det viktigt att det finns en vägg mellan norr/södergående trafik 
• Inom 500 meter från tunnelmynningarna skall vändzoner mellan färdriktningarna 

finnas. 
Detta kommer leda till trafikomläggning på Nynäsvägen 

• Ljus i form av: vanlig belysning, reservbelysning samt nödbelysning 
• Varje 150:e meter skall finnas: 

o Nödutgång 
o Nödskåp med telefon samt två brandsläckare 
o Brandvattenförsörjning 
o Nödutgångsskylt 
o Larmknapp samt radio 

• Kameraövervakning 
• Utrymningslarm 
• Branddetektering 
• Mekanisk ventilation 
• Körfälts skyltar samt infoskyltar 

Uppfylls dessa punkter bör säkerheten likställas med en tunnel och Bullertunneln borde 
godkännas ur säkerhetssynpunkt. 
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4.3.8	  Kostnadsuppskattningar	  
En viktig del av ett projekt är kostnaden. Därför har nedan en översiktlig 
kostnadsuppskattning gjorts. Då projektet ännu befinner sig i en förstudiefas finns en del 
osäkerheter kring exakta lösningar vilket gör att kostnadsuppskattningen troligen kommer 
ändras allteftersom projektet utvecklas, men denna kostnadsuppskattning ger ändå ett 
preliminärt riktvärde. 

	  

4.3.8.1	  Kostnader	  
Indata	  

Längd	   570	   meter	  
Bredd	   55	   meter	  
Höjd	   6	   meter	  

 

Beräkningar	  
Grundläggning	   13	  000	  000	   kr	  
Skärmen	   125	  000	  000	   kr	  
Installationer	   11	  500	  000	   kr	  
	  	  

	  
	  	  

Projektering	   22	  500	  000	   kr	  
Tillstånd	   1	  500	  000	   kr	  
Övriga	  kostnader	   7	  500	  000	   kr	  
Risk	   7	  500	  000	   kr	  
	  	  

	  
	  	  

Summa	   188	  000	  000	   kr	  
	  	  

	  
	  	  

Per	  meter	   330	  000	  	   kr/m	  
Per	  "tunnelrör"	   165	  000	   kr/m	  

Hänvisningar	  till	  siffrorna	  
Nedan beskrivs hur siffrorna räknats fram: 

Längden på Bullertunneln är beräknat med hjälp av mätverktyg på karttjänsten Eniros 
hemsida50. 

Bredden är även den baserad på mätningar via Eniros hemsida, dock är bredden varierande 
över sträckningen så värdet på 55 meter är ett medelvärde av hela sträckningen. 

Höjden är främst baserat på att alla fordon även i fortsättningen skall kunna framföras på 
vägen samt utrymme för installationer i undertaket. 

Grundläggningen är baserad på siffror från en intervju med Trafikverket där en normal 
grundläggning står för 40-50 % av kostnaderna vid traditionella bullerplank och kostnaderna 
för bullerplank ligger mellan 10 000 – 15 000 kr/m51. Eftersom Bullertunneln beräknas bli en 
lätt konstruktion antas samma grundläggningsmetod som bullerplank användas. Detta leder 
till att grundläggningen för Bullertunneln uppskattas till 7500 kr/m. Grundläggningen 
kommer behövas på tre ställen, dels på sidorna om konstruktionen men även i mitten, därför 
blir det 1710 meter grundläggning. 
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Skärmens kostnadsuppskattning kommer efter samtal med en tillverkare som lämnat ett 
offererat pris på 18 000 kr/m för en sex meter hög bullerskärm i samma material, detta ger ett 
pris på 3000 kr/m2 vilket sedan har multiplicerats med totalarean på Bullertunnels yta52. 

Installationer är en vagt baserad uppskattning då vilka typer av installationer som bör vara i 
Bullertunneln inte är fastställt. Värdet är en bedömning mellan kostnaden för ventilationen vid 
Norra länken: 8 200 kr/m19 samt kostnaden för alla installationer vid Södra Länken: 47 000 
kr/m19. Därefter bedömdes siffran till 20 000 kr/m efter ingenjörsmässiga uppsakatingar samt 
diskussioner med tekniskt kunniga handledare. 

Dessa tre kostnadsposter kommer sammantaget betraktas som entreprenadsumman och 
kommer ligga till grund för vidare bedömningar. 

Projekteringen är bedömd till 15 % av entreprenadsumman baserat dels på förstudien till de 
bullerplank som idag byggs vid Nynäsvägen där projekteringen är estimerad till 15 % av 
entreprenadsumman53 samt en uppskattning av projektledaren vid Norra Länken som bedömer 
att kostnaden för projektering där ligger mellan 10 – 12 %19. 

Tillstånd är bedömd till 1 % av entreprenadsumman baserat på siffror från Norra Länken där 
tillstånden kostade ca 1 % av entreprenadsumman.  

Övriga kostnader är bedömda till 5 % av entreprenadsumman där är dock osäkerheten 
mycket stor. Kostnader som ingår här är omläggningar av vägar samt övriga ej kartlagda 
kostnader som troligtvis kommer uppkomma. 

Risker är bedömda till 5 % av entreprenadsumman baserat på att erfarenheter dragna av 
skribenten under arbetes gång. 

Detta leder fram till en summa presenterad som; totalkostnad, kostnad per meter samt kostnad 
per ”tunnelrör” där antaget att Bullertunneln består av två ”tunnelrör”. Kostnaden per meter 
”tunnelrör” är framräknat för att kunna jämföra siffrorna med kostnader för traditionella 
tunnlar, överdäckningar samt bullerplank. Jämförelser mellan olika typer av bullerlösningar 
beskrivs i kapitel 4.3.10. 

4.3.8.2	  Intäkter	  
Som tidigare beskrivits finns tanken att finansiera Bullertunnel med att exploatera ny mark 
som tidigare inte varit tillgänglig av bullerskäl. Därför beskrivs nedan intäkter som skapas 
med ett eventuellt genomförande av Bullertunneln. 
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Indata	  
Markareal	   5	  000	   m2	  

 

Beräkningar	  
Markvärde	   8	  000	   kr/m2	  BTA	  
Exploateringstal	   1	   -‐	  
Antal	  våningar	   5	   stycken	  
Bebyggd	  mark	   20	   %	  
BTA	   5	  000	   m2	  
Intäkter	   40	  000	  000	   totalt	  
Erhållet	  värde	   90	   %	  
	  	  

	  
	  	  

Summa	   36	  000	  000	   kr	  

Hänvisningar	  till	  siffrorna	  
Nedan beskrivs hur siffrorna räknats fram: 

Markarealen är beräknat med hjälp av mätverktyg på karttjänsten Eniros hemsida där den blå 
triangeln som visas i Bild 4 är uppskattad med verktyget. Säkerhetshetsavståndet på 35 meter 
från Nynäsvägen är med i beräkningen. Detta leder till att 5000 m2 mark blir möjlig att 
exploatera. 

Markvärdet är baserat på en triangulering av försäljningssiffror från närområdet, se bild 
nedan. 

Bild 10 - Pris per BTA såld mark i närområdet. Den lila stjärnan är platsen för möjlig 
exploatering54 38 
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Vidare är bedömningen baserad på skribentens erfarenheter om områdets kostnadsläge. 
Därefter gjorden uppskattningen på 8 000 kr/m2 BTA (BTA är den totala bruttoarean som 
begränsas av byggnadens utsida). 

Exploateringstal är antal BTA dividerat med markarealen och detta värde sattes till 1 på 
grunden att fem våningar är rimligt med områdets karaktär som då leder till 20 % bebyggd 
mark i området. Alltså antas 5000 m2 BTA är möjligt att exploatera i området. 

Av dessa intäkter uppkommer vissa kostnader för exploateringen, därför erhålles inte hela 
värdet av intäkterna utan efter genomgång av ett antal markanvisningsavtal görs bedömningen 
att 90 % av intäkterna kan tillgodogöras. 

4.3.9	  Samhällsekonomisk	  analys	  
Normalt vid dessa typer av projekt är att det görs en samhällsekonomisk analys som tar in fler 
faktorer än bara kostnader och intäkter. Minskat buller för de som redan bor i området är ett 
exempel på ett ökat värde som skapas men som inte genererar direkta pengar. Även ett mindre 
bullerstört världsarv i form av Skogskyrkogården ger även de ökade värden som är svåra att 
mäta i kronor. En samhällsekonomisk analys bör utföras på Bullertunneln innan ett 
genomförande för att man skall få insikt i det totala värdet av projektet. 

4.3.10	  Kostnadsjämförelse	  
För att få en uppfattning av kostnaderna måste de jämföras med motsvarande lösningar. 
Därför ges nedan en tabell där olika åtgärder jämförs. 

Kostnadsjämförelse	  
Bullertunneln	   Denna	  sträckning	   165	  000	   kr/m	  
Bullertunneln	   Med	  intäkter	   135	  000	   kr/m	  
Bullertunneln	   Enbart	  Nynäsvägen	   105	  000	   kr/m	  
	  	  

	   	  
	  	  

Bullerplank	  
	  

15	  000	   kr/m	  
Bullerplanket	  vid	  Nynäsvägen	  

	  
65	  000	   kr/m	  

Traditionell	  tunnel	  
	  

1	  000	  000	   kr/m	  
Överdäckning	  av	  Nynäsvägen	   	  	   1	  350	  000	   kr/m	  

Hänvisningar	  till	  siffrorna	  
Nedan beskrivs hur siffrorna räknats fram: 

Bullertunneln (denna sträckning) är den framräknade kostnaden för åtgärden vid aktuell 
sträckning vid Nynäsvägen. 

Bullertunneln (med intäkter) är den kostnaden Bullertunneln väntas kosta efter att intäkterna 
från försäljning av mark är borträknade från kostnaderna. 

Bullertunneln (enbart Nynäsvägen) är den uppskattade kostnaden projektet skulle få om 
enbart Nynäsvägen täcktes med Bullertunneln och inte påfartslederna. Denna siffra skall inte 
ses som relevant i detta fall men om möjlig applicering skulle ske på annan plats kan denna 
siffra bli gällande. 

Bullerplank är den ungefärliga kostnaden för att uppföra ett bullerplank51. 
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Bullerplanket vid Nynäsvägen beräknas få en kostnad på 65 000 kr/m, detta är baserat på 
den totala kostnaden på 150 miljoner kronor samt sträckningen 2350 meter som är uppmätt 
enligt kartor från Stockholmstad40. 

Traditionell tunnels kostnader baseras på ett ingenjörsmässigt antagande på kostnaderna för, 
Norra- samt Södra länken som kostade 530 000 kr/m samt 1 130 000 kr/m19. 

Överdäckning av Nynäsvägen baseras på den förstudie som gjorts kring en eventuell 
överdäckning av Nynäsvägen där kostnaderna bedömdes till 2,4 miljarder kronor som i 
dagens penningvärde blir omkring 2,7 miljarder kronor för 2 000 meter ”tunnelrör”53. 

Med tanke på stora osäkerheter i kostnaderna då det är mycket svårt att generalisera kostnader 
från olika projekt till en kostnad per meter skall dessa siffor ses som riktvärden. Men en 
analys att Bullertunneln är omkring 10 gånger dyrare än bullerplank och en överdäckning är 
10 gånger dyrare än Bullertunneln är ett rimligt antagande. 

4.3.10.1	  Exploaterad	  mark	  
Nedan beskriv hur mycket mark som måste exploateras ifall man vill att intäkterna skall väga 
upp kostnaderna. Alla värden är baserade på ett markpris på 8 000 kr/m2 BTA. 

 

Krävda	  areor	  
För	  =	  Nynäsvägen	   8	  000	   m2	  BTA	  

Nuvarande	  situation	  
För	  plus/minus	  noll	   26	  000	   m2	  BTA	  
Per	  meter	  

	  
46	   m2	  BTA	  

Per	  sida	  
	  

23	   m2	  BTA	  
+	  35	  meter	  

	  
58	   m	  

Enbart	  22	  meter	  väg	  
Per	  meter	  

	  
28	   m2	  BTA	  

Per	  sida	  
	  

14	   m2	  BTA	  
+	  35	  meter	   	  	   49	   m	  

Hänvisningar	  till	  siffrorna	  
Nedan beskrivs hur siffrorna räknats fram: 

För = Nynäsvägen innebär hur många BTA som måste exploateras för att kostnaderna för 
Bullertunneln skall bli lika stora som kostnaderna för bullerplanket vid Nynäsvägen relaterat 
till kronor per meter. 

Nuvarande	  situation	  
För plus/minus noll innebär hur många BTA som måste exploateras för att kostnaderna för 
Bullertunneln skall bli lika stora som utgifterna. Alltså när projektet rent ekonomiskt går 
”break even”. 

Per meter innebär hur många meter BTA som måste exploateras per meter Bullertunnel för 
att projektet skall gå ”break even”. 

Per sida innebär samma sak som per meter bara att BTA: n är uppdelat på vardera sidan om 
Bullertunneln. 
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+ 35 meter innebär hur många meter fritt utrymme det bör finnas på vardera sidan om 
Bullertunneln som kan exploateras, när en säkerhetsmarginal på 35 meter är medräknad, för 
att projektet skall gå ”break even”. 

Enbart	  22	  meter	  väg	  
Dessa siffror har samma beräkningsbakgrund som de för nuvarande situation med undantaget 
att kostnaden för projektet är baserat på ett enbart kapsla in Nynäsvägen med Bullertunneln 
och inte påfartslederna. Detta för att få en uppfattning hur Bullertunnel skulle kunna 
appliceras ekonomiskt på andra platser. 

4.3.10.2	  Kostnadsjämförelse	  med	  likande	  projekt	  
För att även kunna jämföra kostnaderna med liknade projekt har tabellen nedan tagits fram 
där kostnaderna för Bullertunneln jämförs med dels ett koncept från Holland skapad av en 
Holländsk ingenjör från Movares (en ingenjörskonsultfirma med 1400 anställda). Men även 
ett projekt som anläggs just nu i Tyskland. Mer info om dessa projekt under kapitel 4.7. 

 

 

Kostnadsjämförelse	  med	  liknade	  projekt	  
Bullertunneln	   	  	   165	  000	   kr/m	  
Skärm+grundläggning	   121	  000	   kr/m	  
Installationer	  

	  
20	  000	   kr/m	  

Övrigt	  
	  

24	  000	   kr/m	  
	  	  

	   	  
	  	  

The	  Sustainable	  Highway	   215	  000	   kr/m	  
Skärm+grundläggning	   107	  000	   kr/m	  
Installationer	  

	  
108	  000	   kr/m	  

	  	  
	   	  

	  	  
Tysklands	  projektet	  

	  
600	  000	   kr/m	  

varav	  Installationer	   	  	   80	  000	   kr/m	  
 

Bullertunneln är mycket lik i utformningen av The sustainable Highway varför man kan anta 
att kostnaderna för konstruktionen borde vara liknade. Beräkningarna visar också att gällande 
Skärm+grundläggning ligger kostnaderna mycket där Bullertunneln till och med ligger högre 
i pris. Detta styrker att kostnaderna för Bullertunneln inte är underskattade vilket stärker 
projektets trovärdighet. 

Däremot syns att det är stora skillnader i installationskostnader mellan främst Bullertunneln 
och de andra två. Detta kan till stor del förklaras av att vilka installationer som ingår i de olika 
projekten skiljer sig rejält. Dock kan detta ge en fingervisning att uppskattat värde för 
installationer i Bullertunneln kan vara underskattat och borde således utredas utförligare. 

Totalkostnaden för Tysklandsprojektet och Bullertunneln är i storleksordningen mycket olika 
och detta kan delvis förklaras att Tysklandsprojektet innehåller fler åtgärder än bara en 
överbyggnad men även att den konstruktionen är mer lik än tunnel än vad Bullertunneln är 
vilket också syns på siffrorna. 
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4.3.11	  Drift	  och	  Underhåll	  
Bullertunneln kommer på olika vis att påverka driften och underhållet av Nynäsvägen. På den 
positiva sidan kommer att mindre snöplogning kommer att behöva ske då Bullertunnelns tak 
hindrar snö från att lägga sig på vägen. Även mindre saltning kommer att behövas då 
Bullertunnelns tak kommer att ge en ökad temperatur på vägen vilket leder till minskat behov 
av saltning. En positiv aspekt som dock är en osäker faktor är hur hållbarheten hos asfalten 
påverkas, enligt Movares analyser blir förslitningen på asfalten mindre än i en tunnel vilket 
leder till att livscykeln hos asfalten blir längre och därmed minskar underhållskostnaderna55. 

Däremot kommer ökade underhållsåtgärder i from av t.ex övervakning via kameror på 
Bullertunneln och räddningsövningar och simuleringar vid olycksscenarier. Men även 
underhållet av Bullertunneln, såsom underhåll av installationer samt rengöring. 

Angående rengöringen så finns en risk att den inte görs tillräckligt ofta vilket leder till att 
insidan av Bullertunneln blir nedsmutsad och den tappar sin effekt som en minskad visuell 
barriär. Detta motverkas genom att den nedre delen av Bullertunnelns utsida består av 
akustisk betong som inte behöver hållas lika rena som Bullertunneln i övrigt. Däremot är det 
viktigt att det fastställs hur långa cyklerna bör vara mellan tvättningarna av Bullertunneln. 
Hur ofta detta bör ske är inte vidare utrett men exempel kan tas från Södra länken där tunneln 
tvättas ungefär två gånger i månaden längs sidobarriärerna samt två gånger per år där en 
”heltvätt” görs då hela insidan tvättas47. Skulle således Bullertunneln tvättas i samma cykler 
väntas det transparanta material fortsätta behålla sina egenskaper under större delen av året. 

Bild 11 - Tvättningscykler samt bild på genomförande av tvättning i Södra länken47 

Sammantaget kommer detta rent ekonomiskt troligtvis leda till en ökad underhållskostnad. 
Denna kostnad har inte utretts yterligare. 

4.3.12	  Finansiering	  
Då det är Stockholmsstad som är väghållare på aktuell vägsträcka vid Nynäsvägen är det 
Stockholmsstad de som är ansvariga för miljöförstöringen vägen skapar. Således borde 
Stockholmsstad bekosta Bullertunneln. Däremot gäller andra regler när ny mark skall 
exploateras för då kan byggherren bli ansvarig för att miljönormerna uppfylls för den nya 
bebyggelsen. Vem som skall bekosta detta regleras vanligtvis i detaljplanen. Av denna 
anledning föreslås att byggherren bekostar en rimlig andel av Bullertunneln och 
Stockholmstad bekostar resterande delar. 
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4.3.13	  Jämförelse	  med	  traditionella	  bullerlösningar	  
Här jämförs Bullertunneln mot befintliga lösningar som i detta fall antas vara bullerplank eller 
en överdäckning. 

4.3.13.1	  Bullerminskning	  
Om man bara ser till bullerminskning så står sig Bullertunneln väl. Den är avsevärt bättre än 
ett bullerplank tack vare överbyggnaden. Den är även i samma klass som en överdäckning, 
dock torde överdäckningen vara något bättre då betong samt jord ger en ännu bättre 
ljuddämpning en enbart en polykarbonatskiva som i Bullertunneln. 

4.3.13.2	  Ekonomin	  
Denna del har redan tagits upp och resultat blev att Bullertunneln är avsevärt dyrare än 
bullerplank samt avsevärt billigare än en överdäckning. 

4.3.13.3	  Installationer	  
Då bullerplanket inte behöver några särskilda installationer berörs inte detta vidare. Men i en 
jämförelse mellan Bullertunneln och en överdäckning finns det en del aspekter att titta på. De 
stora skillnaderna mellan dessa två är att överdäckningen har en betydligt större vikt med en 
stor mängd material ovanpå vanligtvis av jord. Detta kan användas som en fördel för 
bullertunneln då möjligheten att ventilera luft vertikalt istället för i horisontellt görs möjlig, 
vilket är en vinst ur ventilationssynpunkt. 

4.3.13.4	  Exploatering	  
Vid bullerplank blir sällan ny mark möjlig för exploatering. Däremot med Bullertunneln blir 
mark som tidigare varit bullerstörd möjlig att exploatera medan en överdäckning även 
möjliggör mark ovanpå vägen. 

4.3.13.5	  Övriga	  aspekter	  
Man skulle kunna se bullerlösningarna i tre steg. Bullerplanket är minst kostsam och är 
lämplig där mindre åtgärder behövs. Överdäckningen är lämplig där höga markvärden finns 
möjliga att exploatera men är en väldigt kostsam metod. Bullertunnel finns som ett mellanting 
där bullerplanket inte är tillräckligt men en överdäckning inte anses lönsam. Bullertunneln 
lämpar sig således bäst i centrala delar av städer längs stora trafikleder. 

4.4	  Intressentanalys	  
Nedan har intresseanalys utförts basserat på författarens egna kunskapar. 

Identifierade inblandade parter 

• Stockholmsstad 
o Trafikkontoret 
o Exploateringskontoret 
o Stadsbyggnadskontoret 
o Miljöförvaltningen 

• Länsstyrelsen 
• Arkitektkontor 
• Projektörer 
• Entreprenör 
• Boende i området 
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• Intresseorganisationer 
• Trafikanterna 
• Trafikverket 

4.4.1	  Tillvägagångssätt	  
Intressenterna är analyserade från följande punkter: 

• På vilket vis är intressenten involverade 
• Har intressenten en positiv/negativ syn på projektet 
• Har intressenten inflytande/påverkande på projektet 
• Vilken info behöver intressenten 

4.4.2	  Stockholms	  stad	  –	  Trafikkontoret	  
Eftersom den studerade vägen är kommunal är det Trafikkontoret som är väghållare. De borde 
således ha ett intresse av att vägen blir lättare att underhålla och eftersom de är just väghållare 
är det ansvariga för den miljöförstöring vägen skapar. 

Dock är det troligen de som får stå för en stor del av kostnaden för projektet vilket gör att 
deras syn på projektet blir mer negativ. 

Trafikkontoret har stort inflytande på projektet då de blir beställaren. 

Denna intressent skall hållas uppdaterad med främst beräkningar i form av tid och pengar. 

4.4.3	  Stockholms	  stad	  –	  Exploateringskontoret	  
Exploateringskontoret blir involverade om aktuell mark blir exploaterad då staden är 
markägare över detta område. 

Exploateringskontoret sköter enbart det ekonomiska kring exploateringen och är således inte 
en direkt intressent till själva överbyggnaden över vägen. De borde således varken ha en 
negativ eller positiv ståndpunkt. 

Inflytandet direkt på projektet är lågt men eftersom det blir förhandlingspartner med en 
eventuell entreprenör kan misslyckade förhandlingar dem emellan leda till att projektet 
fördyras eller i värsta fall inte blir av överhuvudtaget. 

Exploateringskontoret bör hållas uppdaterad med bullernivåer kring marken som är tänkt att 
exploateras men i övrigt skall de själva sköta kontakten med entreprenören. 

4.4.4	  Stockholms	  stad	  –	  Stadsbyggnadskontoret	  
Stadsbyggnadskontoret är de som tar beslut gällande detaljplaner och eftersom en ny 
detaljplan måste upprättas för detta område blir de involverade i planläggandet. 

Om Stadsbyggnadskontoret är positivt eller negativt inställda till projektet beror mycket på 
utformningen varför nära kontakt under förstudien och projektering skall ske för att få fram en 
utformning av detaljplanen som Stadsbyggnadskontoret är positivt inställd till. 

Då Stadsbyggnadskontoret är handläggare av detaljplanen har de ett stort inflytande på 
projektet främst gällande utformningen av områdets karaktär. 

Stadsbyggnadskontoret bör involveras i ett tidigt skede och hållas uppdaterad med främst 
arkitektritningar inom området. 
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4.4.5	  Stockholms	  stad	  –	  Miljöförvaltningen	  
Eftersom detta är en fråga som rör miljön, främst buller och eventuellt luftkvaliteten, blir 
miljöförvaltningen inblandade. 

Som grundinställning borde miljöförvaltningen vara positivt inställda till projektet då syftet är 
i deras linje, att minska miljöproblemen. Dock kan nya miljöproblem uppstå i samband med 
Bullertunneln varvid miljöförvaltningen kan bli mer negativ inställda. 

Miljöförvaltningens inflytande bör göras stort då de har stor kunskap inom miljöproblemen 
som projektet syftar till att minska.  

Denna intressent skall uppdateras med miljöfrågor och skall även lämnas stor utrymme att 
lämna synpunkter och förslag för förbättringar. 

4.4.6	  Länsstyrelsen	  
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i landets olika län. De är på så vis ansvariga att 
regeringens lagar följs och efterlevs. 

De borde ha en positiv inställning till projektet då det syftar till att förbättra bullermiljön 
enligt regeringens riktlinjer.  

Länsstyrelsen har ett stort inflytande då de kan stoppa projektet om det inte uppfyller 
regeringens krav. Projektet syftar till att uppfylla dessa krav men nya komplikationer kan 
uppkomma. 

Intressenten behöver information om föreslagna planer och främst hur de påverkar 
människors vistelsemiljö i området. 

4.4.7	  Arkitektkontor	  
Då utformningen visuellt sett av bullerlösningen är viktig för att uppnå önskat resultat bör ett 
arkitektkontor ges möjlighet att med stor frihet utforma Bullertunneln med kravet att den skall 
klara bullerkraven. 

Om arkitektkontoret ges utrymme att förverkliga deras idéer borde de få en positiv inställning 
till projektet. Dock är detta inte av avgörande vikt då möjligheten finns, men bör undvikas, att 
byta arkitektkontor. 

Arkitektkontoret har det dominerande inflytandet på utformning av Bullertunneln dock har de 
ingen beslutande funktion. 

För att Arkitektkontoret skall få möjlighet att skapa någonting attraktivt bör de få fri händer 
inom bestämda ramar. Bullerkraven m.m. skall klaras men övrigt är de fri i designen. 

4.4.8	  Projektörer	  
För att projektet skall kunna genomföras behövs det projekteras, om detta görs via projektörer 
från entreprenören eller externa konsulter spelar mindre roll för slutprodukten. 

Vilken syn projektörerna har på projektet påverkar mestadels arbetsmoralen vilket i sig bör 
hållas hög men hur inställningen är till projektet är av mindre vikt. 

Då det är projektörerna som skapar bygghandlingarna utifrån arkitektens idéer kan de påverka 
konstruktionen vilket kan i sig kan påverka bland annat totalkostnaden och tidsplanen. 
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Projektörerna bör ha ett nära samarbete med arkitektkontoret då projektörerna skall utveckla 
arkitekternas förslag till byggbara handlingar. En god sammanhållning mellan dessa parter 
bör skapas för att projektet skall flyta smidigt genom hela processen. 

4.4.9	  Entreprenör	  
Entreprenören är den som utför själva byggandet. 

De borde ha en positiv inställning då det troligtvis har vunnit ett anbud att utföra 
entreprenaden. De får själva anses vara ansvariga för deras inställning till projektet vilket 
enbart torde påverka arbetsmoralen. 

Om entreprenören även ansvarar för projekteringen finns möjligheter till påverkan på 
projektet. Men skall de enbart utföra själva konstruktionen kommer de ha lågt inflytande samt 
påverkande om de inte utför någonting på ett felaktigt sätt. 

Entreprenörer behöver ha tillgång till alla bygghandlingar för att kunna utföra sitt jobb. 

4.4.10	  Boende	  i	  området	  
Detta projekt kommer att påverka de boende i området i form av ändrad närmiljö samt 
möjliga komplikationer under byggtiden. 

Hur de boende ställer sig projektet skall vara en huvudfråga. Detta eftersom det är till just de 
personerna som åtgärderna främst utförs. 

Det är även mycket viktigt att de boende i närheten får möjlighet att både påverka och känna 
sig involverade då det dels finns studier som tyder på att ju mer de boende är nöjda med 
utformningen av åtgärderna desto mer upplever de en förbättrad miljö. Men även för att 
eventuella överklaganden i det längsta skall undvikas. 

De boende skall kontinuerligt underrättas med information kring projektet för att ha möjlighet 
att påverka samt känna sig involverade. 

4.4.11	  Intresseorganisationer	  
Olika former av intresseorganisationer kan tänkas involvera sig i projektet av olika 
anledningar. 

De vanliga är att de motsätter sig förslaget och vill ändra någonting varvid man bör ta deras 
åsikter i beaktande. 

Då möjligheten att överklaga byggprojekt är stor i Sverige bör intresseorganisationer som 
engagerar sig i projektet ses som en möjlighet till nytänkande istället för ett problem. 

Intresseorganisationer som involverar sig bör få samma information som de boende i området 
och även samma möjlighet att påverka. 

4.4.12	  Trafikanterna	  
Trafikanterna är nog de som blir mest drabbade under byggtiden beroende på hur väl de 
tillfälliga trafiklösningarna planernas. 

Troligtvis borde de flesta trafikanter ha en negativ syn på projekt då de påverkar dem negativt 
genom längre restider p.g.a. trafikomläggningar. 
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Trafikanterna har en lågt inflytande på projektet, dock är aktuell vägsträcka en så pass viktig 
transportled att trafikomläggningar i det längsta skall undvikas. 

Informationen trafikanterna behöver är egentligen ingen alls men för att kommunicera ut 
projektets syfte på ett tillfredställande sätt bör trafikanterna få information om kommande 
trafikomläggningar. 

4.4.13	  Trafikverket	  
Egentligen borde inte Trafikverket ha någon direkt involverande i projektet eftersom vägen är 
kommunal. Dock kan tänkas att väghållaren ändras om vägsträckan klassas om till tunnel eller 
möjligen av andra orsaker. 

Trafikverkets syn borde vara delad, å ena sidan blir det en förhöjd avgift för underhåll av 
anläggningen men å andra sidan blir även minskat underhåll av annan sort samt troligtvis 
även en säkrare väg. 

Eftersom de i dagsläget egentligen inte har något med projektet att göra kan de inte påverka 
någonting, dock så besitter de stora kunskaper inom vägsektorn därför borde deras inflytande 
ändå vara stort. 

Informationen Trafikverket behöver är egentligen om vägen skall övergå till en statlig väg 
eller fortsätta vara kommunal. Övergår den till statlig behöver de mycket mer information 
annars är de enbart en rådgivande part i projektet.  

4.5	  Risker	  i	  projektet	  
Nedan beskrivs ett antal risker som Bullertunneln medför som kan ligga till grunden för 
antingen en utförligare riskanalys eller som vidare bör utredas. 

4.5.1	  Explosion	  samt	  Brand	  
Nynäsvägen är en huvudled för farligt gods. Detta innebär att transporter med stora mängder 
sprängämnen passerar över den aktuella sträckningen. Möjligheterna att förlägga dessa 
transporter på alternativa vägar bedöms liten alltså bör förutsättningen att farligt gods kommer 
passera genom Bullertunneln ligga som grund. 

Nedan jämförs scenariot som händer vid en olycka från en farligt gods transport mellan att 
Bullertunneln är byggd eller inte. Skulle en explosion av en farligt gods transport ske i 
Bullertunneln skulle troligtvis de delarna av konstruktionen närmast explosionen att förloras 
och de skulle flyga iväg olika långt beroende på explosionen. Detta skulle medföra fara för 
tredje man, alltså för de personer som skulle vistas nära vägen vid explosionen. Skulle 
däremot Bullertunneln inte vara konstruerad skulle människor kunna skadas av själva 
explosionen samt tryckvågen vid en olycka. 

Totaltsett bedöms Bullertunneln skapa en något ökad risk vid en större explosion. 

Ett annat scenario är vad som sker vid en brand. Utan Bullertunneln skulle brandgaserna 
passera rakt upp utan ökad risk för personskada samt att personer har möjlighet att undkomma 
i alla riktningar. Om branden skulle ske med uppförd Bullertunnel skulle det öppningsbara 
taket leda de flesta av brandgaserna uppåt men då enbart vissa delar av taket är öppningsbart 
finns risken att Bullertunneln fylls med brandgas vid mycket stora bränder. Detta scenario 
skulle då främst ske vid mycket utvecklade bränder som då antas skapa mycket höga lågor. 
Om dessa lågor blir så höga att de når takkonstruktionen faller polykarbonatskivorna ur sitt 
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fäste och faller ned i stora chok vilket skulle hjälpa att öka ventilationen. Dessa skivor skulle 
kunna göra stora skador på en människa om de blev träffade. Men att kunna vistas i en fullt 
utvecklad brand med sex meter höga lågor bedöms vara av mindre sannolikhet. En annan 
nackdel med Bullertunneln är att nödutgångarna blir begränsade till mynningarna samt 
nödutgångarna var 150: onde meter. Några faktorer som däremot ökar säkerheten är den 
konstanta kameraövervakningen, branddetekteringen samt brandvattenförsörjning m.m. 

Totaltsett bedöms Bullertunneln skapa en något ökat risk vid ett brandscenario. 

4.5.2	  Skadegörelse	  
Vid tidigare erfarenheter från traditionella bullerplank men även från transparanta bullerplank 
finns det en stor risk för skadegörelse i form av klotter, ristningar samt krossade 
konstruktioner. Denna risk finns i allra högsta grad då Bullertunnelns är lokaliserad i en urban 
miljö. Denna risk minskas med kameraövervakning i tunneln som kan upptäcka brott. Även 
egenskaperna hos polykarbonatskivan är lämpliga mot skadegörelse. Materialet är mycket 
starkt vilken gör att risken att det krossas minskas betydligt. Även beläggningen med 
kiseloxid gör det starkt mot att repas. Ytterligare ett alternativ finns att lägga på en 
repskyddsfolie som är ett polyesterlaminat vilket är en plastfilm som kan beläggas på de mest 
utsatta ytorna. Skulle klotter eller ristningar ske på denna film kan den enkelt bytas ut utan att 
polykarbonaten påverkas. Detta skulle medföra en ökad initial kostnad men skulle löna sig i 
ett längre perspektiv. 

4.5.3	  Nytt	  projekt	  
Erfarenheter av nya typer av projekt är att de ofta är underfinansierade och går på så vis ofta 
över budget för att bli verklighet, Bullertunneln är inget undantag. Eftersom det är en helt ny 
typ av lösning som inte testats tidigare skall denna risk inte bortses ifrån. För att minska denna 
risk borde noggranna kostnadsuppskattningar göras innan projektet initieras för att inte få 
detta problem. 

4.5.4	  Reaktionen	  hos	  användarna	  
Användarna av produkten ses som; de som bor i området, de som möjligen flyttar in i det ny 
exploaterade området samt trafikanterna. Hur dessa kommer uppleva Bullertunneln kommer 
ha stor inverkan på slutresultatet. Idén är ju att bullret skall minska samtidigt som den visuella 
miljön inte skall upptas av bullerskyddet. Dock kanske varken trafikanterna eller de boende 
upplever det på detta viset utan ser det på ett annat vis. För att minska denna risk bör samtal 
föras med de boende där Bullertunneln planerar att uppföras samt försöka göra en bedömning 
hur trafikanterna upplever denna lösning. 

4.5.5	  Överklaganden	  
Om Bullertunneln planeras i ett område skulle det troligtvis bli mycket skriverier och åsikter 
om projektet. Skulle då många motsätta sig projektet finns en hög risk för överklaganden som 
kan leda till långa ledtider för projektet med ökade kostnader som följd. För att undvika detta 
bör alla intressenter ges möjlighet att uttrycka sig och på så vis få en positiv syn på projektet. 
Det är av denna anledning inte mer mark har tagits i beaktande till exploatering då det 
möjligen kan stöta sig med de boende i området. 

4.5.6	  Utformningen	  
Utformningen kommer troligtvis i vilken form den än ser ut att ogillas av vissa personer. 
Detta eftersom Bullertunneln är en så utmärkande konstruktion. Det viktiga är att 
kommunicera ut resultatet av utformningen och i ett tidigt skede informera och involvera alla 
parter som kan vara viktiga i beslutsfattningen. 
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4.5.7	  Nedsmutsning	  
Hur smutsig Bullertunneln blir av vägtrafiken är en osäker fråga. Skulle det visa sig att 
möjligheten att se igenom den är minimal har den förlorat sitt syfte, därför är det viktigt att 
noga testa hur nedsmutsningen kommer te sig över tid och bedöma underhållsåtgärder 
därefter. 

4.5.8	  Finansieringen	  
Eftersom Bullertunneln är en dyr investering finns risken att den anses för dyr att konstruera 
och således är ingen villig att finansiera den. I det skedet krävs antingen att ett organ över 
kommunen, exempelvis Länsstyrelsen tvingar, kommunen att vidta åtgärder eller att 
finansiering sker på annat vis. 

4.5.9	  Drivkrafter	  
Risken finns att det inte finns några tillräckligt starka drivkrafter till projektet då finansiären 
är samma instans som bör driva projektet till verklighet. 

4.6	  Tidsplan	  
Detta är en punkt som inte vidare har analyserats utan lämnats öppen för framtida utredningar. 
En tidsplan är förvisso en viktig del i en förstudie samt för att projektet skall bli verklighet.  

Däremot har utredningarna som gjorts pekat på svårigheter i en kvantitativ uppskattning 
varvid frågan har lämnats helt öppen för att inte vilseleda med dåligt underbyggda gissningar. 

4.7	  Liknande	  projekt	  
För att se projektet i ett större perspektiv har liknande projekt studerats. Vad som framkommit 
är ett liknande projekt i Sverige som varit på idéstadiet samt två stycken internationellt, 
närmare bestämt i Tyskland samt Nederländerna. 

4.7.1	  Strumpan	  
Det enda svenska projektet som har arbetat i liknande banor som Bullertunneln är ett projekt 
vid namn Strumpan skapat av en svensk arkitektfirma. Grunden till projektet var att skapa ett 
bullerskydd mot den stora trafikleden Essingeleden som skär rakt igenom centrala delar av 
Stockholm i syfte att exploatera ny mark.  
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Bild 12 - Översiktbild över sträckningen för ”Strumpan” med möjlig ny exploatering av 
bostäder56 

Konstruktionen liknar Bullertunnel i den mån att båda bullerlösningarna skapar en 
överbyggnad över trafikleden. Den stora skillnaden är att Strumpan har ett öppet tak medan 
Bullertunneln har ett stängt tak. En annan stor skillnad är att Strumpans ”väggar” var tänk att 
konstrueras av aluminium eller motsvarande material som således ej skulle bli transparant. 

Bild 13 - En principskiss över den södra mynningen av ”Strumpan”56 

Likheterna mellan projekten ligger alltså i tankegångarna att vara mer än ett vanligt 
bullerplank samt genom möjligheten att exploatera mer mark med effektivare bullerlösningar. 
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Projektet ”Strumpan” kom aldrig längre än till idéstadiet. Förklaringen till detta är inte helt 
enig men den troliga anledningen var att bron som ”Strumpan” var tänkt att stå på inte klarade 
den ökade belastningen viktmässigt56. 

4.7.2	  Tysklandsprojektet	  
I Tyskland verkar man arbeta hårdare än i Sverige med bullerlösningar. Denna observation är 
gjord efter att studerat att en ”standardbullerskärm” i Tyskland består av en sex meter hög 
absorberande betongskärm medan en ”standardbullerskärm” i Sverige är en tre meter hög 
reflekterande träskärm. Detta kan bero på olika anledningar men den mest troliga är att i 
Tyskland finns det gränsvärden för vilka ljudnivåer det skall vara vid fasad vid en 
bostadsbyggnad medan i Sverige finns det enbart riktvärden. Detta verkar leda till att 
åtgärderna i Tyskland blir mer omfattande så av den anledningen är det inte överraskande att 
denna typ av projekt är lokaliserat i just Tyskland. 

På motorvägen A1 i närheten av Köln i Tyskland har man gjort en överbyggnad av vägen med 
betong som väggar samt glas som tak vilket liknar Bullertunneln i den mån att det är en hel 
inkapsling. 

Bild 14 - En översiktligprincipskiss över Tysklandprojektet57 

Tysklandsprojektet går även det likt Bullertunneln i två tunnlar. Det är tänkt att den skall ha 
både tvärventilation samt längsventilation i form av impulsfläktar. Skillnaden är att 
Tysklandsprojektet mer liknar en tunnel då den har betongväggar likt en tunnel. Likheten med 
Bullertunneln är att Tysklandsprojektet har glas som takmaterial. Dock är Tysklandsprojektets 
glastak inte helt transparant utan består av ett grumligt glas, även delar av taket består av 
betong. 

Vidare så har Tysklandsprojektet en stor mängd absorberande material på väggarna som 
illustreras på bilden nedan. Detta för att inte ljudnivån skall öka i tunneln. 
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Bild 15 - En principskiss inuti Tysklandprojektet57 

Bild 16 - Tysklandsprojektets ena tunnel37 

Detta projekt är under konstruktion och beräknas vara klart i slutet av år 2012. Då projektet 
inte är färdigställd finns svårigheter att dra vissa lärdomar, såsom hur underhållet påverkas 
både praktiskt och ekonomiskt. Det som däremot visade sig var att det blev mer komplicerat 
än väntat vilket gjorde att budgeten i dagsläget förväntas bli dubbelt så stor som den 
ursprungliga kostnadsuppskattningen.  
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4.7.3	  The	  Sustainable	  Highway	  
I Nederländerna har ett intressant koncept skapats vid namn ”The Sustainable Highway”. 
Detta är ett koncept skapat av en ingenjör vid namn László Vakar genom konsultföretaget 
Movares via fem års av studier och lanserades 2007. Detta koncept är likt Bullertunneln inom 
många synvinklar. De har båda en transparant utsida, båda är tänkt att finansieras av att ny 
mark exploateras, och både är tänkt att konstrueras på stora trafikleder i urbana miljöer. 
Skillnaden är att The Sustainable Highway har fler installationer såsom partikelfiltrering och 
återanvändning av den förhöjda värmen inuti tunneln. The Sustainable Highway har även 
utbyggnadsmöjligheter med att anlägga solceller på taket av konstruktionen. 

Bild 17 - Principskiss över The Sustainable Highway58 
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Bild 18 - Principskiss av The Sustainable Highways insida58 

Bild 19 - Principskiss av tvärsnittet på The Sustainable Highway58 

Likväl som Bullertunneln så finns en möjlighet att finansiera lösningen med att exploatera ny 
mark. För att visa på kostnaderna för detta har samhällsekonomiska analyser upprättats, både 
av utomstående konsulter samt genom ett examensarbete. Siffrorna från både examensarbetet 
samt från konsultrapporten visar på att en implementering skulle vara samhällsekonomiskt 
lönsamt44 55. Dock blir de direkta kostnaderna negativa, dvs. att utgifterna blir högre än 
intäkterna. 

Tabell 8 - Summering av den samhällsekonomiska analysen av The Sustainable Highway44 
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Några intressanta aspekter är att både Movares och studenten som skrivit examensarbetet är 
inne på väldigt lika tankegångar som jag är inne på. Dels förslås det att konstruktionen inte 
borde gälla under samma lagar som för tunnlar, dels föreslås det att motsvarigheten till 
Trafikverket i Sverige utför ett pilotprojekt samt även att en drivande politiker är en 
framgångsfaktor för att projektet skall bli verklighet. Detta förutom de uppenbara faktorerna 
kring en lätt konstruktion i glas som hindrar buller men även partiklar. Att dessa resultat och 
slutsatser dras av två helt oberoende parter i två olika länder gör att tankegångarna att 
implementera en ”glastunnel” på en motorled kanske inte är så främmande som först befarat. 

Ett citat från examensarbetet sammanfattar detta: 

“The Sustainable Highway is a feasible solution when: a highway runs through a densely 
populated urban area, where local residents experience severe hindrance from noise and air 

pollutants and where building land can be developed in the area.” 

Citat från Kroon, JM. 

4.8	  Andra	  möjliga	  platser	  
Den första aspekten av val av plats var rapportskrivarens lokalkännedom om området samt 
vetskapen om områdets problem. Dock visade det sig att platsen inte var den bästa ut ett 
ekonomiskt perspektiv då avsevärt mer material krävs eftersom även påfartslederna måste 
kapslas in för att få önskvärd bullerminskning. Med detta sagt skall inte platsen anses 
olämplig eller ens att Bullertunneln inte bör övervägas på platsen. Däremot kan det finnas mer 
lämpliga platser där Bullertunneln skulle bli mer lönsam både miljömässigt och ekonomiskt. 

Bild 20 - Andra möjliga platser för Bullertunneln bebyggelse38 
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Dessa platser är illustrerade ovan och skulle exempelvis kunna vara: 

E4:an mellan Solna och Hagaparken (översta röda delen på bilden ovan) 
Denna plats är en del av motorvägen E4:an och är en mycket trafikerad väg. Motorvägen 
passar genom dels kontor på ena sidan och Hagaparken på andra sidan. Här skulle 
Bullertunneln göra en stor skillnad främst för de visuella aspekterna mot Hagaparken till 
skillnad från dagens läge där Hagaparken är dold av Bullerskärmar samt störd av buller. Att 
förlägga Bullertunneln här skulle således främst motvieras av kulturmiljövärden. 

Essingeleden (vänstra röda delen på bilden ovan) 
Denna sträcka av E4:an går rakt igenom centrala delar av Stockholm och länge varit ett stort 
problemområde gällande buller. På denna sträcka har flera olika lösningar föreslagits, bland 
annat Strumpan som tidigare nämnts, men ingenting ordentligt har egentligen gjorts. Vid 
denna sträckning finns det begränsat med mark att nyexploatera utan huvudsyftet skulle här 
vara att minska buller för de som redan är bosatt i området. 

Centralbron mitt i centrala Stockholm (den lilla röda delen i mitten av bilden ovan) 
Centralbron är en mycket trafikerad väg som går igenom de mest centrala delarna av stor 
Stockholm. Längs denna sträckning finns inte avsevärt mycket bostäder som skulle kunna 
motivera Bullertunneln däremot rör det sig mycket folk i området. Därför skulle huvudsyftet 
att förlägga Bullertunneln här vara att förbättra miljön för de människor som upplever centrala 
delar av Stockholm till fots. 

Väg 222 i Nacka (högra röda delen på bilden ovan) 
Motorvägen som går via Nacka ut mot Värmdö har ökad i betydelse och i trafikmängd de 
senaste åren och med det miljöstörningarna. Inom detta område utförs även mycket 
nyexploatering av mark. Detta skulle kunna samordnas med ett anläggande av Bullertunneln 
och då kunna exploatera närmare vägen. Huvudsyftet på denna sträcka skulle såldes vara att 
exploatera ny mark. 

Dessa fyra olika alternativ skall ses som fyra olika syften till varför Bullertunneln skall 
konstrueras. Bullertunneln skall alltså mer ses som en möjlig lösning på ett problem och inte 
en lösning på ett problem vid en specifik plats. 
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5.	  Diskussion	  

5.1	  Estetiken	  
Avgörande för projektets utgång kommer bli uppfattningen hos brukarna. Detta kommer inte 
bara gälla estiska värden utan även uppfattningen av bullerminskningen. Det har nämligen 
visat sig att bullerplank som på pappret är effektiva minskar buller sämre än de som är på 
pappret mindre effektiva. Detta verkar bero på att uppfattningen av buller är subjektiv vilket 
innebär att uppfattningen av bullerskyddet kan ha lika stor påverkan som den siffermässiga 
minskningen av bullret. Med dessa faktorer vid medvetande bör man involvera de som man 
vill skall få en bättre boendemiljö mot buller i så hög grad som möjligt om syftet med 
konstruktionen är att minska bullret för dessa. 

En annan aspekt som är viktig är att få Bullertunneln att passa in med omgivningen. Den 
kanske inte borde se likadan ut på alla platser då omgivningen ändrar sig kanske även 
Bullertunneln borde göra så. I aktuellt fall vid Nynäsvägen kanske Bullertunneln borde ha 
mjuka runda former för att matcha intrycket mot Globen eller så kanske den borde ha raka 
former för att matcha omgivande bebyggelse. Det viktiga är i varje fall att få en positiv 
estetisk uppfattning för det är då man uppnår bästa bullerdämpning. 

5.2	  Samhällsekonomiskt	  
En viktig analys som har utelämnats i denna rapport är en samhällsekonomisk analys. För att 
kunna göra en likvärdig jämförelse med Bullertunneln och andra bullerlösningar bör det göras 
en sådan. Det är nämligen lätt att det fokuseras på enbart kostnader och det är ett faktum att 
Bullertunneln är mer kostsam än ett bullerplank. Däremot kostar båda pengar och vid en 
jämförelse bör fler aspekter tas med. Det är även viktigt att alternativen jämförs med varandra 
då kanske ingen bullerlösning är samhällsekonomisk lönsam men man ändå anser att 
någonting måste göras. 

5.3	  Den	  konservativa	  byggbranschen	  
Byggbranschen har ofta och länge fått ta kritik för att vara för konservativ. Om detta stämmer 
eller inte får vara osagt. Det som är klart är att den inte är ofta nya lösningar provas som inte 
blivit testade förut. Man gör gärna som man alltid gjort på gott och ont. Däremot sker det 
förändringar och nya typer av lösningar dyker upp. Men i detta sammanhang är det en nackdel 
för Bullertunneln att ha byggbranschen som tillhörighet. Att prova en ny, oprövad lösning vid 
en trafikled som måste fungera dygnet runt för att inte skapa trafikproblem i stora delar av 
Stockholm är inte de bästa förutsättningarna. 

5.4	  Tunnelkraven	  
I dagsläget borde Bullertunneln bli klassad som en tunnel. Däremot är frågan om samma krav 
som på en tunnel borde ställas. Säkerheten är visserligen en viktig fråga och det är främst där 
det ställs höga krav på en tunnel. Men eftersom Bullertunneln är belägen ovanför mark och 
dessutom är transparant vilket borde göra ett eventuellt räddningsarbete avsevärt lättare 
öppnar ändå frågan. 
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5.5	  En	  champion	  
Som jag ser det så finns det en stor risk att projektet inte blir av då det inte finns någon som 
tjänar på det rent ekonomiskt. Varför skulle någon vilja satsa pengar på någonting som 
troligtvis kommer gå minus. Då krävs det att en utomstående faktor tas in. Det skulle kunna 
vara att en debatt blossar upp kring bullerproblemen eller att regeringen skärper kraven för 
buller vid bostäder. Oavsett från vilket håll påtryckningar kommer behöver nog Bullertunneln 
en drivande politiker som ser till att den blir av. En person som får saker gjorda och som inte 
är rädd för att skapa opinion. Detta skulle vara Bullertunnelns bästa chans att bli verklighet. 

5.6	  Sveriges	  Bullerlagar	  
En faktor som skapar drivkrafter för Bullertunneln eller för vilken ny bullerlösning som helst 
är det svenska lagarna kring buller. Har man en lagstiftning som enbart har riktvärden 
uppsatta och samtidigt tillåter kommuner att göra avsteg från dessa finns få drivkrafter att 
handskas med problemet. Det är visserligen en svår fråga och tuffare lagar skulle garanterat 
göra det svårare att exploatera ny mark. Men frågan är varför vi har riktvärden om de ändå 
inte följs? Detta leder till att drivkrafterna för att implementera Bullertunneln i Sverige är låga 
då man kan hävda att kostnaderna blir för höga och istället åberopa avstegsfall av riktvärdena 
för att få exploatera ny mark. Därigenom skulle en kraftfullare och mer restriktiv lagstiftning 
avsevärt öka chanserna för Bullertunneln att bli verklighet.  

5.7	  PPP	  kontrakt	  
Angående finansieringen så finns det ett antal olika lösningar. Men i det läget att den som 
borde betala, i detta fall kommunen, helt enkelt inte har pengar kan en PPP lösning vara det 
bästa alternativet. Denna lösning är mycket omdebatterad men är ändå en lösning som 
används. Vad jag tror är att NKS (Nya Karolinska Solna) kommer att få stå som symbol för 
PPP (Public Private Partnership), kommer det projektet få en positiv utgång öppnas 
möjligheten för fler PPP lösningar. Om inte så tror jag att metoden kommer läggas på is tills 
en ny variant är redo att testas. Oavsett vilket så borde en PPP lösning för Bullertunneln 
utredas som en alternativ finansiering. 

5.8	  Nya	  lösningar	  ger	  nya	  problem	  
Man skall inte tro att det finns en universell lösning på alla problem och det gäller även 
Bullertunneln. Nya lösningar kan ofta föra med sig nya problem som tidigare ej varit kända. 
Vad dessa skulle kunna vara har analyserats i kapitel 4.5 men vad som blir av slutprodukten 
vet man inte förrän det är testat i praktiken. 

5.9	  Framtida	  utredningar	  
Jag anser att det borde utredas dels mer om Bullertunneln kan vara ett alternativ till befintliga 
bullerlösningar, men även om en utveckling av konceptet kan vara möjligt. Dels så har det 
visat sig genom The Sustainable Highway att en partikellösning kanske inte är helt orimlig 
vilket skulle göra Bullertunneln applicerbar på ett antal fler platser. Problemen med partiklar 
är väl utspritt och tankar att anlägga en variant av Bullertunneln på Hornsgatan eller 
Sveavägen kanske verkar befängda men kan mycket väl bli ett alternativ om en fungerande 
partikelfiltrering blir verklighet. 

Även möjligheten att använda taket av Bullertunneln kan utvecklas. Går det att sänka 
säkerhetskraven för att möjliggöra cykelbanor eller löparspår såväl som mindre lekparker på 
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området ovanför Bullertunneln. Detta kanske kräver ett helt nytt koncept men kanske skulle 
vara ett bättre alternativ i vissa situationer.  
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6.	  Slutsats	  
Slutsatserna av denna studie är att miljöproblemen kring trafikleder är utbredda och att 
befintliga lösningar inte är applicerbara på vissa platser. Dessa platser är främst urbana 
miljöer nära trafikleder där bullerplank inte är tillräckliga samt en överdäckning inte är 
försvarbart. Vid dessa situationer är Bullertunneln ett fullvärdigt komplement. Detta skulle 
kunna illustreras som nedan: 

 
Bild 21 - Tomrummet som Bullertunneln fyller  

Bullertunneln kan alltså fylla en lucka där det tidigare saknas lösningar. Ur varken en teknisk 
eller ekonomisk synvinkel tyder denna utredning på att det inte finns några hinder för 
Bullertunneln. Utan det stora hindret ligger troligen i drivkraften att implementera den. 

Ur fallet Nynäsvägen, vilket är det scenariot som har studerats kan samma slutsatser dras. 
Visserligen finns vissa komplikationer med området men slutsaten är ändå att Bullertunneln 
kan och är en fullvärdig lösning på problemen från vägen. 

Som avslutning besvaras den inledande frågeställningen: 
En alternativ bullerlösning vid trafikledera har utretts och svaret blev Bullertunneln. 
Möjligheterna att använda Bullertunneln som en alternativ bullerlösning vid trafikleder har 
bevisats både tekniskt och ekonomiskt samt genom ett studerat fall Nynäsvägen men även 
genom studier av liknande projekt. 

Bullertunneln har bevisats i teorin, nu återstår praktiken…  
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8.	  Appendix	  

8.1	  Intervjuer	  
Under arbetet med detta arbete har ett flertal intervjuer genomförts. Dessa är listade nedan i 
kronologisk ordning: 

Torbjörn Olsson. Hammerglass. Telefonintervju. (2012-02-24) 

Eva Strömbäck. Stadsbyggnadskontoret - Stockholms stad. Telefonintervju. (2012-02-28) 

Elisabeth Ström. Trafikkontoret – Stockholms stad. Intervju. (2012-02-29) 

Magnus Tiderman. ÅF. Intervju. (2012-03-05) 

Magnus Lindqvist. Miljöförvaltningen – Stockholms stad. Intervju. (2012-03-05) 

Erika Nordberg. Trafikkontoret – Stockholms stad. Intervju. (2012-03-05) 

Leif Åkerlöf. Ahakustik. Intervju. (2012-03-07) 

Anders Johansson & Thomas Rudin. White. Intervju. (2012-03-09) 

Mattias Källander. ÅF. Intervju. (2012-03-19) 

Tomas Saxgård. Landskapslaget. Intervju. (2012-03-19) 

Per Crona. Landskapsarkitekt. Informell intervju. (2012-03-20) 

Wolfgang Reger & Christoph Jansen. Straβen. Studiebesök. (2012-03-23) 

Marie Westin. Trafikverket. Telefonintervju. (2012-03-27) 

Fredrik Lilliesköld. Trafikverket. Intervju. (2012-03-29) 

Lars Lilja. Trafikverket. Intervju. (2012-04-11) 

Charlotta Sundelin. Länsstyrelsen i Stockholms län. Intervju. (2012-04-13) 

Lars Dahlbom. Trafikverket. Intervju. (2012-04-20) 

László Vákár. Movares. Intervju. (2012-04-27) 

 

 


