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Sammanfattning 

Den bullerreducerande beläggnigen har en porös struktur som förbättrar dräneringen och reducerar 

buller vid källan men egenskaperna orsakar ett snabbt slitage och portäppning. Detta medför att 

beläggningen måste omläggas och rengöras oftare än en konventionell beläggning som t.ex. ABS 16. 

Kritiken mot den bullerreducerande beläggningen riktar sig på de höga drift- och 

underhållskostnaderna, detta gör att många väghållaren satsar på bullerskärm som bulleråtgärd.  

Syftet med arbetet är att jämföra bullerreducerande beläggning med bullerskärm, för att reda på 

vilken bulleråtgärd är mer kostnadseffektivt under 20 år. Ett teoriavsnitt kommer att förklara och 

beskriva på ett tekniskt sätt: väg, ljud och buller, bullerskärm och bullerreducerande beläggningar. 

Kostnadsjämförelsen mellan bulleråtgärderna omfattar investering, drift och underhåll. Den 

fördjupar sig på en befintlig sträcka vid Gamla Enskede i Nynäsvägen, där det sedan 2012 finns 

bullerskärmar. De riktiga priserna av skärmarna ställs mot priserna för en eventuell 

bullerreducerande beläggning i sträckan. Priserna, antal omläggningar och bullerreducerande 

förlusten per år för den bullerreducerande beläggningen blev antagna genom beräkningar utifrån 

verkliga sträckor.  

Med hjälp av kalkyler och diagram kunde det noteras att bullerskärmarna är dyrare än 

bullerreducerande beläggningen. Förklaring av kostnadsresultat medföljs av rekommendationer som 

anses vara relevanta för att ha i åtanke för framtida val av bullerreducerande åtgärder. 

 

Nyckelord: Bullerreducerande beläggning, bullerskärm, omläggning, rengöring, kostnader, 

jämförelse, förlust, tysta asfalt, buller, drift, underhåll   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Noise reducing pavement has a porous structure that improves drainage and reduces traffic noise 

but these propitious qualities causes’ problems such as rapid wear and pore clogging. This means 

that the pavement must be repaved and cleaned more frequently than a conventional pavement 

such as ABS 16. Criticism of the noise reducing pavement has been raised and has to do with the high 

operating and maintenance costs, this result in more invests in noise barriers instead. The purpose 

with this review is to compare noise reducing pavement with noise barriers, in order to determine 

which noise provision is more cost effective during a period of 20 years.  There will be a theory 

chapter were it will be explain and describe in a technical method: Road, sound and noise, noise 

barriers and noise-reducing pavement.  

Cost comparison of noise provisions includes investment-, operation- and maintenance cost. This 

review immerses on an existing road at Gamla Enskede in Nynäsvägen, which since 2012 has noise 

barriers. The actual prices of the noise barriers in Gamla Enskede will be compared to a possible 

noise reducing pavement. Prices, quantity of pavement replacement and noise loss per year for the 

noise reducing pavement was presumed by calculations based on actual distances with noise 

reducing pavement.  

Observation of our calculations and charts reveals that noise barriers are more expensive than noise 

reducing pavement.  Explanations of cost results are accompanied by recommendations that are 

considered relevant to have in mind for future choices of noise reduction provisions. 

 

Keywords: Noise reducing pavement, noise barriers, repaving, cleaning, cost, comparison, reducing, 

noise, maintenance, operation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng och är det sista 

momentet på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & Design på Kungliga Tekniska högskolan i 

KTH Haninge. Iden till arbetet utvecklades tillsammans med vår handledare Per Centrell från Ramböll 

Sverige AB.   

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Per Centrell, enhetschef för väg och gata i Ramböll 

Sverige AB för hans värdefulla råd och synpunkter samt för möjligheten att genomföra arbetet i deras 

kontor i Stockholm. Vi vill även tacka enheten väg och gata och hela Ramböll som välkomnade oss till 

kontoret. 

Ett stort tack till Anders Wengelin som var vår handledare i KTH Haninge för hans tips och vägledning. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Torbjörn Jacobson och Anna Wireman från Trafikverket, 

trafikkontoret i Stockholms stad och Erik Magnusson från Lidingö stad för deras engagemang och 

värdefulla information som möjliggjorde arbetet. Ett tack till Roger Nilsson från Skanska för hans 

lärorika information inom beläggningar.  

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för deras stöd och entusiasm under arbetets gång.  

 

Stockholm, november 2013 

Peter Wall & Pablo Cárdenas 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bullerreducerande beläggningar är en vidareutveckling av så kallade öppna beläggningar som tidigare 

benämndes för dränerad asfalt eftersom produkten innehåller ett större hålrum än jämförbara 

produkter. Öppna beläggningar har därmed dränerande egenskaper men har framförallt en 

optimerad porstruktur som reducerar buller. Beläggningen kan uppnå en bullerreducering på upp 

mot 10 dB. Den största skillnaden mellan de traditionella åtgärderna (bullerskärm och isolerfönster) 

med bullerreducerande beläggning är att den senare reducerar bullret vid källan.  

En av de mest kända sträckor med lågbullerbeläggning ligger i Hallunda på E4/E20 söder om 

Stockholm. Ingen bilist kan ha undgått att märka skillnaden, speciellt när det regnar. Ytan upplevs 

både tyst och torr vid sådana tillfällen. Bullerreducerande beläggning bör användas på vägar med 

skyltad hastighet 50 km/h eller högre. Trots detta har man på många håll ändå lagt 

bullerreducerande beläggning i tätorter av rent politiska skäl, inte tekniska.  

 

Men i takt med tiden så har röster höjts för att kvaliteten på denna beläggning är känslig samt dyrare 

än vanlig asfalt. Beläggningens öppna porstruktur måste regelbundet rengöras så att porerna inte 

sätts igen och bullerreduktionen går förlorad. Det är därför viktigt att denna typ av beläggning 

används under rätt betingelser.  

 

Bullerreducerande beläggningen slits snabbare än en normal asfaltbeläggning och således behöver 

åtgärdas oftare, trots detta är bullerreducerande beläggning kanske mer kostnadseffektiv i 

jämförelse med en konventionell asfaltsbeläggning med bullerskärm. Detta är grunden till 

undersökningen.  

 

1.2 Syfte 

Med denna undersökning ska skillnaden mellan två olika metoder för att reducera buller 

sammanställas. Detta med hänsyn till tekniska egenskaper samt kostnader för investering, drift och 

underhåll. Studien kommer att fokusera sig på en specifik miljöfråga vilket är buller.  

Målet med arbetet är att utreda om det på en befintlig väg med skyltad hastighet över 70 km/h är 

kostnadseffektivt under 20 år att använda sig av bullerreducerande beläggningen istället för en 

konventionell beläggning kompletterad med bullerskärm. 

 

 

 

 



2 
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet fokuserar sig på en utsedd väg där jämförelse mellan bullerskärmar och bullerreducerande 

beläggning utfördes. Sträckan som undersöktes är en del av Nynäsvägen och ligger i Gamla Enskede, 

sträckan har bullerskärmar och konventionell asfalt där den skyltade hastigheten är 70 km/h. Den 

namnges i rapporten som Enskedesträckan.  

 

1.4 Lösningsmetoder 

För att uppnå en välgrundad kostnadsjämförelse samlades relevant information utifrån: 

litteraturstudie, intervjuer med flera beställare, intervju med entreprenör, besök på trafikkontorets 

arkiv i Tekniska nämndhuset, kontakt med Stockholm Stad och Trafikverket. Kostnaderna för 

bullerreducerande beläggning är antagande som baseras från den samlade information medan 

bullerskärmarnas kostnader grundas från riktiga priser som erhölls via mailkontakt med Stockholms 

Stad.   
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2 Nulägesbeskrivning 

Denna rapport har genomförts vid Rambölls huvudkontor i Stockholm. Ramböll är ett konsultföretag 

som verkar inom transport, byggnader, energi samt miljö. Totalt består Ramböll av 10 000 

medarbetare fördelade i 21 länder runt om i världen, varav 1 500 av dem arbetar i Sverige. Rambölls 

medarbetare sysslar med innovativa och inspirerande lösningar som kommer kunderna och 

samhället till nytta. Rambölls målsättning är att utveckla framtidens samhälle med miljö- och 

hållbarhetsfrågor i fokus. 

Rapporten har skrivits i enheten väg och gata, där 18 stycken medarbetare jobbar. De är specialister 

inom området och innehar stor kunskap där deras kvalitativa lösningar uppfyller höga krav på 

funktion, miljöanpassning och ekonomi. Väg och gata är involverade i alla skeden från förstudier och 

utredningar till bygghandlingar. Under arbetets gång har Per Centrell varit till stor hjälp. Per är 

utbildad civilingenjör och enhetschef för väg och gata enheten.  

Ramböll är idag inblandade i flera projekt runt om i Sverige, där Norra länken, Citybanan samt Nya 

Karolinska i Solna är bara några exempel (Ramböll, 2013). 
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3 Teori 

3.1 Väg 

3.1.1 Vägens framväxt 

För att förflytta sig från en plats till en destination har människan alltid haft användning av en väg av 

något slag. Samtidigt som samhället utvecklades fick vägen en allt viktigare roll att tillgodose. Vägen 

fick fler egenskaper som blev viktigare med tiden. Egenskaperna har gjort det möjligt att resan från 

punkt A till punkt B kan utföras.   

I början räckte det med att vägen skulle leda resenären från punkt A till punkt B. Förändringarna för 

vägen kom med handelsutveckling, förutom att leda från A till B skulle vägen vara tillräckligt bred för 

att vagnar dragna av djur skulle kunna mötas. Vägen skulle stå på en hård terräng för att undvika att 

den tunga transporten skulle fastna under färden. När det blev svårt att hitta en geografisk sträcka 

som skulle uppfylla en smidig färd, började människan att skapa hållbara vägar genom att blanda 

olika material. Ett av de mest välkända exempel är de romerska vägar där släckt kalk blandad med 

finkorigt vulkanaska agerade bindemedel för att häfta ihop stenarna. Materialen i vägen bidrog att 

den täta ytan skulle hållas torr, detta medförde att lasterna inte fastnade i terrängen och att resan 

blev samtidigt säkrare. Dessa vägar håller än idag. 

Med tiden ökade befolkningen och städerna blev allt större och tätare, detta orsakade att vägtrafiken 

blev ännu viktigare för samhället. Teknikutvecklingen fick ett stort försprång där fordon som 

användes på vägarna blev motordrivna. Detta har på senare tid haft en stor påverkan på ett negativt 

sätt i samhället där buller från trafiken har blivit en miljöfråga eftersom människorna påverkas både 

fysiskt och psykiskt. Vägtekniken försöker på ett kontinuerligt sätt ändra vägens beläggning för att 

sänka ljudnivåer från trafiken samtidigt som vägen ska fortsätta vara hållbar och säker. 

 

3.1.2 Regelverk 

I Sverige används väglagen, miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar och andra lagstiftningar för 

att reglera byggande, drift och säkerhet m.m. vid vägbyggen. Det är trafikverket som har ansvaret för 

att se till så att vägar byggs, underhålls och projekteras. Vid planering och projektering används 

trafikverkets tekniska dokument. Dessa dokument beskriver utföranden med tekniska krav och råd 

inom anläggningsteknik samt AMA som används för att förenkla systemet med att få fram tekniska 

beskrivningar. Det är sedan en entreprenör som utför själva bygget (Trafikverket, 2013a). 

 

3.1.3 Uppbyggnad av en väg 

En vägkropp avgränsas av en terrassyta. Ovanför terrassytan består vägkroppen av en överbyggnad 

och nedåt av ett underlag. Lasten från grundkonstruktionen sprider sig ner till den delen av marken 

som kallas underlag vilket även skulle kunna definieras som ursprunglig mark. Underbyggnad 

befinner sig mellan undergrund och terrassyta och består primärt av jord- och bergmassor.  
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Överbyggnaden är den delen av en vägkonstruktion som befinner sig på terrassytan och består av 

olika lager där var och en har en specifik funktion som att ge skydd åt undergrunden, förebygga 

sättningar och dränera bort vatten (Wengelin, 2010). 

 

 

Figur 1. En vägprofil med dess beståndsdelar (Vägverket, 2008). 

 

3.1.3.1 Överbyggnad 

Överbyggnaden består generellt av slitlager, bärlager och förstärkningslager. Dessa lager är av olika 

tjocklek beroende på vad för överbyggnadstyp det talas om. Meningen med överbyggnaden är att 

skydda undergrunden så att den påverkas på ett minimalt sätt från spänningar och töjningar som 

uppstår av lasterna från trafiken, den ska även förebygga sättningar och avleda vatten.  

Slitlagret är i kontakt med trafiken och är den enda delen av vägen som kan ses och observeras med 

blotta öga. Den primära uppgiften är att se till att trafiken kan ta sig fram på ett bekvämt och säkert 

sätt. God stabilitet är viktigt i slitlagret för att undvika att hjullaster ska deformera vägytan, detta kan 

ge upphov till spårbildning. Slitlagret påverkas av klimatförhållanden och måste därför vara 

beständigt mot temperatur och fukt. 

Bärlagrets funktion är att dela upp och bära den tunga belastningen som vägen blir utsatt för. Det ska 

även medverka till dränering och ge skydd mot tjäle. Ett tillräckligt tjockt och välgraderat bärlager 

reducerar spänningen från trafiken så att krafterna tätt intill marken blir så litet att 

förstärkningslagret kan konstrueras med material till lägre pris. Slit- och bärlager kan antingen 

innehålla bundet eller obundet material. Grusvägar använder sig av obundet slitlager medan olika 

varianter av asfaltsbeläggningar konstrueras med bundet slitlager. 

Förstärkningslagret består av obundet material och ser till så att bärlagret avskiljer sig från terrassen. 

Precis som bärlagret, har förstärkningslagret i uppgift att skydda det ovanför liggande lagret ifrån 

tjäle och medverka till dränering. 

Flexibel- och styv överbyggnad är två typer av överbyggnadskonstruktioner. Flexibel överbyggnad 

karakteriseras av att innehålla bitumenbundna lager medan en styv överbyggnad består av minst ett 

cementbundet lager (Wengelin, 2010) (Laurell Lyne, 2012). 
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3.1.3.2 Underlag 

Underlag består av underbyggnad och undergrund. Underbyggnad börjar från terrassytan och 

upphör vid fast mark. Underbyggnad som även är känd som terrass, befinner sig mellan terrassytan 

och undergrunden. Bärigheten i underlaget är av stort betydelse för att dimensionera vägens 

överbyggnad. Bärigheten kan variera beroende på terrassmaterial, årstid som påverkar vattenhalten 

och temperatur. Med underbyggnad menas det fyllningsmassor vid vägbanker. 

Undergrund är den nedersta delen av vägkonstruktionen, bärighet, fukthalt och krympning/svällning 

är funktioner som undergrund måste vara beständigt mot. Med bärighet menas att undergrunden 

ska kunna bära överbyggnaden och lasterna som uppstår av trafiken. Fukthalten påverkar bärigheten 

i undergrunden eftersom materialet kan krympa eller svälla. Marken som befinner sig under 

terrassytan vid skärning kallas för undergrund.  

Förstärkning av underlaget kan ske via massutskiftning, jordförstärkning eller olika 

grundkonstruktioner.  Detta för att förhindra sättningar av vägkroppen som kan ge upphov till 

ojämnheter på ytan av vägen (Wengelin, 2010) (Laurell Lyne, 2012). 

 

3.1.4 Underhåll 

För att undvika att vägen får skador som kan påverka vägens egenskaper och säkerheten för billister 

måste väghållaren utföra underhåll på vägen. Underhåll kan göras på tre olika sätt: 

Löpande Underhåll: Sker periodvis och förlänger det goda tillståndet i vägen. 

Akut Underhåll: Till skillnad från löpande underhåll är det här en reparation som görs när vägen har 

fått stora skador som förhindrar dess användning.  

Förebyggande Underhåll: Den här metoden siktar sig mer långsiktigt och genom att genomföra 

åtgärder försöker man minimera löpande underhåll men framför allt den akuta underhållet. 

Innan vägen genomgår en underhållsprocess är det viktigt att klargöra orsaken till skadan där hela 

vägkroppen genomgår en analys för att få en mer allmän bild av vägens skick. Skadorna kan vara 

synliga, men det händer att det finns skador som ligger djupare nere i konstruktionen, därför är det 

viktigt att analysera hela vägkroppen. 

För att utföra en åtgärd måste det tas hänsyn till olika faktorer såsom kostnader, teknisk livslängd, 

hur trafiken och omgivningen påverkas av underhållsarbete, erfarenhet, bl.a. (Wengelin, 2010). 
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3.2 Ljud och buller 

3.2.1 Vad är buller? 

Mycket små tryckvariationer i luften skapar ljud, när ljudet blir oönskat och störande pratas det om 

buller. Ljud sprider sig i vågrörelser som består av frekvens och intensitet (Trafikverket, 2012a) 

Frekvens är vibrationshastigheten och registrerar antal svängningar per sekund. Intensitet är styrkan 

som skapar ljudvågor och den mäts i decibel, dB. Decibelskalan är logaritmisk, detta innebär att en 

ökning med 3 dBA är knappt märkbart medan en variation med 10 dBA räknas som en fördubbling 

eller halvering av ljudnivå (Pons, J).  

dB(A) mäter ljudstyrkan med hänsyn till att det mänskliga örat reagerar olika för varje frekvens. (A) 

tillämpas för att mäta normala ljudstyrkor och frekvenser. (A) mätning används bl.a. för trafikbuller, 

det negativa med detta är att de djupa och mörka motorljuden undervärderas (Bullernätverket, 

2013). 

I bilden nedanför illustreras olika ljudnivåer, dB(A), av de vanligaste ljuden som människan brukar 

vara i kontakt med (Trafikverket, 2012a). 

 

Figur 2. Ljudnivåer vid olika förhållanden (Trafikverket, 2012a). 
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3.2.2 Spridning av ljudet 

Ljudnivån från en källa minskar när avståndet från källan ökar. Beroende på ljudkällans form kommer 

ljudet att sänkas med olika hastighet: 

Punktformig källa: T.ex. En radio är ljudkällan som är placerad i en bestämd plats och åhöraren 

befinner sig X meter ifrån ljudkällan, radion låter med Y dB. Om åhörarens avstånd till källan skulle 

fördubblas skulle ljudstyrkan sjunka med 6dB (Träinformation Sverige AB, 1998). 

Linjär källa: T.ex. Åhöraren befinner sig X meter ifrån en motorväg, vägtrafiken skulle i det här fallet 

vara ljudkällan som samtidigt blir en linjär källa och låter med Y dB. Om åhörarens avstånd till källan 

skulle fördubblas skulle ljudstyrkan sjunkas med 3 dB (Träinformation Sverige AB, 1998). 

Spridningen av ljudet i marktrafik påverkas av markytans egenskaper, väder, temperatur och vind. 

Ljudet sprids vidare (reflektion) när det kommer i kontakt med hårda ytor såsom betong, asfalt eller 

trä. Den motsatta effekten (absorption) sker när ljudet kommer i kontakt med mjuka ytor såsom gräs, 

snö eller skogsmark. Absorption medför en sänkning av ljudnivån med 3 dB när avståndet från källan 

fördubblas. En annorlunda effekt händer när det regnar, buller från vägen ger en ökning av ljudnivån. 

Som det nämndes tidigare, även vinden påverkar ljudets spridning, ljudet sprider sig med vinden och 

följer dess riktning. Ju närmare marken avlyssningspunkten befinner sig och ju högre ljudfrekvensen 

är, desto större kommer vindens inverkan att vara. Temperaturen ändrar riktningen av ljudet. Vid 

höga temperaturer under sommaren blir ljudet mindre störande eftersom den böjs uppåt, medan 

under vintern kan ljudet höras från långt avstånd, detta pga. vid låga temperaturer böjs ljudet neråt 

(Bullernätverket, 2013). 

Reflektion uppstår när ljud kommer i kontakt med en hård yta. Vid ytan skapas en källa som är 

imaginär och gör att den upplevs som den ursprungliga källan. En person kan exponeras två gånger 

för samma ljud. Först kommer personen att höra den ursprungliga källan och sedan den imaginära 

som är den reflekterande källan (Träinformation Sverige AB, 1998). 

Brytning av ljudet sker ifall det placeras ett föremål, t.ex. en bullerskärm i ett ljudfält. Då kommer 

ljudnivån i skärmens skugga att vara lägre än ljudnivå på andra sidan av skärmen (vid ljudkälla). 

Bullerskärmens dimensioner och ljudets våglängd avgör hur mycket ljudnivån kommer att minska. 

Minskningen av ljudnivån kommer att vara stor om skärmens höjd är större än ljudets våglängd. 

Däremot kan ljudet ta en annan riktning, brytas över väggen och tränga sig in i skärmens skugga om 

skärmen är i samma storlek som ljudets våglängd (Träinformation Sverige AB, 1998). 
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Figur 3. Ljudvågorna från ljudkällan bryts pga. Bullerskärmen. Ljudskugga uppstår därmed men inte över hela byggnaden 
(Träguiden, 2013a). 

Absorption sker då ljudvågor möter ett poröst material. Ljud som inte reflekteras kommer istället att 

absorberas av skärmen vidare kommer en liten del av ljudvågorna att gå igenom skärmen. Detta 

kallas för transmission. Med rätt val av material samt form av bullerskärmen kan absorptionen styras. 

Ett bra ljudabsorberande material ska vara porös och mjuk. För att mäta ljudabsorptionen används 

absorptionskoefficient, den definierar proportionen av ljudenergi som träffar ytan och ljudenergin 

som absorberas av ytan. Proportionen ger ett värde mellan 0 och 1, där 0 är ingen absorption och 1 

är total absorption (Träinformation Sverige AB, 1998). 

 

3.2.3 Bullerpåverkan 

Buller är inte bara störande oljud, det har också kraftig påverkan på människors hälsa och 

välbefinnande. Våra städer och tätorter växer och blir allt större, det är fler människor som har 

tillgång till egen bil samtidigt som transportsektorn expanderas. Detta har lett till att det diskuteras 

och forskas allt mer kring ämnet just för att fler människor påverkas av det. Industrier, 

byggarbetsplatser och grannar är alla källor till buller men den mest dominerande källan för 

samhällsbuller är trafikbuller (Environmental noise and health, 2013). 

 

 

Figur 4. Ljudkällor som påverkar människor minst en gång per vecka (socialstyrelsen, 2009). 
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En studie utfört 2006 av konsultföretaget WSP om hur många som utsätts för högre vägbuller än det 

tillåtna riktvärdet, 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus, visar att 1,73 miljoner svenskar blir utsatta 

för detta, se bilaga 1. Hur buller påverkar människans hälsa, har det utförts undersökningar kring och 

det har fått tydliga samband på olika symtom men det krävs fortfarande mer forskning och 

undersökningar. Sömnrubbningar, prestations- och inlärningssvårigheter är vanliga påföljder som 

drabbar människor som berörs av buller. Det misstänks även att buller påverkar hjärta och kärl. 

Under sömnen, vid exponering av kraftigt buller, kan detta orsaka utlösning av stresshormoner i 

blodet vilket orsakar högre blodtrycket samt ökad hjärtfrekvensen. 

Oljud gör det svårare att somna och försämrar kvalitén på en god nattsömn. Oljudet från trafiken kan 

störa sömnen och få människor att vakna till upprepade gånger om natten. Detta påverkar 

människans välbefinnande och kan under dagen orsaka påföljder som trötthet, irritation och 

nedstämdhet. Att kunna koncentrera sig i en bullrig miljö kräver mer energi än i en dämpad miljö. 

Detta leder till att människor känner sig tröttare vilket leder till försämrad inlärningsförmåga. Barn 

påverkas mer utav buller än vuxna. Därför är det viktigt att t.ex. skolor inte berörs av buller 

(socialstyrelsen, 2009). 

 

3.2.4 Lagar och riktvärden 

Riksdagen beslutade 1997 att följa regeringens planer om trafikbuller. Riktvärdena ska alltid försöka 

efterföljas med beaktande på ekonomiskt rimlighet och vad som är rent tekniskt utförbart vid ny- och 

ombyggnation av vägar och järnvägar eller i nya bostäder och bostadsområden. Inomhusvärdena bör 

åstadkommas i de fallen där riktvärdena utomhus inte kan uppnås. Inomhusbuller styrs inte enbart 

av de nämnda riktvärdena. Det finns även krav i BBR1 om hur en byggnad ska gestaltas så att oljud 

inte ska störa de boende (BBR Allmänna råd, 2008)(BBR Regelsamling, 2012). 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå uteplats 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats 

 60 dBA ekvivalentnivå i området i övrigt 

 

3.2.5 Bulleråtgärder 

Skydd mot buller kan göras med olika metoder. Det finns åtgärder som gör att bullret minskar direkt 

vid källan eller åtgärder som utförs hos mottagaren mot buller. Redan vid projekteringsarbetet 

planeras så att bullerinverkan på en byggnad eller ett område ska minimeras.  Att rikta bort 

sovrummen från en bullerkälla är en bra åtgärd som dämpar bullret och därmed förbättrar 

sömnkvalitén för de boende. Ett effektivt sätt att förebygga oljud från en bullerkälla är att placera 

ljuddämpande fönster och byta ut fönsterglas hos mottagaren. Föreliggande rapport kommer att 

diskutera och fördjupa sig i två bullerreducerande åtgärder där en av dem minskar bullret vid källan. 

                                                           
1
 BBR, boverkets byggregler, omfattar föreskrifter och allmänna råd och berör svenska byggnader.  
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Dessa två åtgärder är bullerskärm och bullerreducerande beläggning. Bullerreducerande beläggning 

är en relativ ny metod som är en vidareutveckling av dränerad asfalt. Med en bullerreducerande 

beläggning kan det uppnås en bullerreducering upp till 10 dB. Bullerskärmen reducerar inte bullret 

vid källan men skärmen förhindrar oljudet att sprida sig vidare till en byggnad. Bullerskärmen 

absorberar en del av oljudet så att berörda byggnader utsätts av mindre buller, men bullret sprids 

ändå vidare vilket betyder att skärmen ändrar riktningen på ljudvågorna. Fordonsindustrin utvecklas 

hela tiden för att försöka uppnå en förbättring i produkterna.  Minska ljudnivån i motorer från 

personbilar och stora lastbilar, såväl som att ändrat mönster och material i däck är bara några 

aspekter som det sker utveckling kring (Träinformation Sverige AB, 1998). 

 

Figur 5. Byggnad som befinner sig i ljudskugga från trafikbuller. Korrekt dimensionerad bullerskärm skyddar hela 
byggnaden från buller (Träguiden, 2013a). 

 

3.2.6 Mätmetoder 

Bullernivåer analyseras och redovisas med två olika mått. Den ena är dygnsmedelvärde även kallad 

ekvivalentnivå och den andra är maximalnivå under ett dygn. Den ekvivalenta bullernivån är alltså ett 

medelvärde som mäter trafikbuller under ett dygn. Högsta ljudnivån som uppstår av trafikbuller 

under ett dygn anger man som maximalnivån. Mätning rent fysiskt av bullernivåer är komplicerat, 

speciellt utomhus. Några aspekter som påverkar resultatet och som därmed måste beaktas är väder, 

vind och andra ljudkällor. En vanlig mätmetod är den så kallade SPB som står för Statistical Pass By. 

Mätningen utförs med mikrofoner på ett bestämt avstånd från en vägbana. Denna metod mäter hur 

bullernivån upplevs av de boende. För att mäta bullerreduceringen av en beläggning kan den relativt 

nya CPX – metoden (Close Proximity) användas. Mätningen genomförs med en vagn som kopplas 

som ett släp på en bil. Inne i vagnen finns ett roterande provdäck och två mikrofoner som mäter 

ljudnivån. Metoden är rätt så billigt och enkel. Som alternativ till mätning kan buller beräknas fram 

med hjälp av beräkningsmodell. Beräkningsmodell utgår från parametrar såsom trafikmängd, 

hastighet, typ av trafik, terräng och bebyggelse. Trafikverkets nordiska beräkningsmodell är den som 

används i Sverige för att beräkna trafikbullret (Trafikverket, 2013a). 
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3.3 Bullerskärm 

Bullerskärm är en åtgärd som placeras längs en väg för att skydda ett område från störande 

trafikbuller. Ljudet mellan däck och vägyta är den mest dominerande bullerkällan vid hastigheter 

över 50 km/h.  Med hjälp av en bullerskärm kan utbredningen av det störande ljudet minskas och 

därmed kan bullernivån reduceras till de bestämda riktvärdena. För att skärmen ska kunna skärma av 

ljudet måste uppbyggnaden och dimensioneringen av skärmen vara korrekt utfört. Det finns 

bullerskärmar som är konstruerade av glas, tegel och perforerad plåt men den här rapporten 

fördjupar sig i bullerskärmar uppbyggda av trä. Träskärmar kan variera mellan plank, mur och 

palissader där plank är den variant som används mest längst vägarna.  

 

3.3.1 Ljuddämpning  

Skillnaden i ljudtrycknivån i en bestämd punkt före och efter att en skärm satts upp och monterats 

anger hur bra skärmen dämpar buller. Alltså den ljuddämpning som en skärm ger är det som 

definierar hur bra skärmen är ur en akustisk synvinkel. Ljudvågor som möter en bullerskärm kommer 

att absorberas och/eller reflekteras. Ljud som absorberas av skärmen ”fångar” en del av ljudvågorna 

och hindrar därmed att en del av ljudet reflekteras tillbaka och på så vis hindras ljudnivån att öka på 

vägens motsatta sida. Ljuddämpning på 10-15 dB är den mest optimala dämpningen som kan ske 

med bullerskärmar. Som det nämnts tidigare i kapitlet ljudets spridning, så har skärmens höjd en 

avgörande betydelse för hur mycket dämpning som kan uppnås. Generellt är högre skärmar bättre ur 

en bullersänkningssynpunkt men i verkligheten är bullerskärmar oftast 2-4 meter höga p.g.a. 

estetiska skäl (Träinformation Sverige AB, 1998). 

Ljudisolering: Bullerskärm isolerar ljudvågorna som träffar dess yta. Ju bättre en skärm isolerar ljudet 

desto effektivare blir skärmen mot buller. Ifall skärmen inte isolerar ljudet kommer ljudvågorna att 

gå rätt igenom materialet och detta betyder att bullerskärm inte har en ljuddämpande effekt. När 

ljudvågorna går rätt igenom ett material som t.ex. en bullerskärm kallas detta för ljudtransmission. 

Beräkningar i laboratorium bestämmer i vilken ljudisoleringsklass en skärm ska placeras i 

(Träinformation Sverige AB, 1998). 

 B1. < 15 dB 

 B2. 15-24 dB 

 B3. > 24 dB 

 B0. Skärmar som ej kontrollerats i laboratorium.  

Absorption: Bullerskärmar måste ha absorberande egenskaper. Om inte ljudet absorberas av 

skärmen kommer bullret reflekteras till motsatta sidan av vägbanan och därmed kan bullernivån öka 

med 1-3 dB. Placering av absorberande material på skärmen är viktigt för att ljudvågorna inte ska 

reflekteras. Mineralull, träullsplattor och lättklinkerbetong är material som är porösa och därmed har 

god absorberingsförmåga. Nackdelen med porösa material är att de är känsliga för klimat som vind, 

fukt, snö och vatten. Precis som ljudisoleringsklasserna, delas skärmarna i grupper beroende på hur 

mycket ljud de absorberar (Träinformation Sverige AB, 1998).  
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 A1. < 4 dB 

 A2. 4-7 dB 

 A3. 8-11 dB 

 A4. > 11 dB 

 A0. Skärmar som ej kontrollerats i laboratorium.  

 

Figur 6 visar hur ljudvågorna reflekteras ifrån bullerskärmen 

på grund av dess hårda träyta. Situationer där det  t.ex. finns 

bostäder på båda sidor av vägen är det viktigt att skärmen har 

absorberande material. På bilden ser man även ljudskuggan 

som skapas av bullerskärmen (Träinformation Sverige AB, 

1998).  

                                                                                                                       

3.3.2 Utseende och tillämpning 

Bullerskärmarna blev populära i mitten av 1980-talet. Nackdelen med skärmarna är att de orsakar en 

visuell effekt där de ger en monoton effekt för billisterna, där billisterna inte har någon kontakt med 

omgivningen. Den monotona effekten riskerar säkerheten i trafiken, därför bör den undvikas. Om 

skärmen sköts dålig finns det en stor risk att den blir oattraktiv och ful, det samma kan hända om den 

tekniska eller arkitektoniska utformningen är dålig. När skärmen designas ska man ha i åtanke att 

den ska samspela med omgivningen runt omkring den. Den nedlagda tiden för arkitekturen måste 

vara i balans med tiden som läggs för den tekniska aspekten, för att kunna säkerställa att skärmens 

kvalitet håller i flera år. Anpassningen till vägen där skärmen ska försöka vara en del av den 

omgivande miljön och inte en del av vägen, detta är det viktigaste att tänka på när skärmen gestaltas 

(Träinformation Sverige AB, 1998).      

Skärmarna kan användas för att dra gränser i områden med olika storlekar. Här nedan följer några 

exempel: 

 

Avskärmning av större sammanhängande 

område: Den här typen av avgränsning 

används när en väg inte har någon direkt 

funktion till byggnader i område. Skärmen ska 

utformas för att i första hand skydda 

byggnader i ett visst område (Träinformation 

Sverige AB, 1998). 

 

 

 

Figur 7. Avskärmning av ett område 
(Träinformation Sverige AB, 1998). 

Figur 6. Bullerskärm som reflekterar 
ljudvågor (transnaval, 2013). 
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Figur 8. Avskärmning av en tomt (Träinformation 
Sverige AB, 1998). 

 

Avskärmning av tomter: Den här typen av 

avgränsning används när väg och byggnader 

har ett direkt samband med varandra. 

Designen gör att skärmarna ser ut att vara en 

del av fastigheten men de är också en del av 

vägen. För att uppfylla bullerkrav händer det 

ibland att skärmarna blir höga (Träinformation 

Sverige AB, 1998).      

 

 

Avskärmning av gård: Avgränsningen används 

oftast i städer, där byggnader ligger nära sina 

tomtgränser. Metoden går ut på att placera 

skärmarna i de fria utrymmena mellan 

byggnaderna där de går i linje med 

byggnadernas fasader (Träinformation Sverige 

AB, 1998).  

 

 

 

Figur 9. Avskärmning av gård (Träinformation Sverige 
AB, 1998). 

     

 

Figur 10. Avskärmning av uteplats (Träinformation 
Sverige AB, 1998). 

Avskärmning av uteplats: För att avgränsa en 

uteplats kan skärmen designas så att den blir 

en del av byggnaden eller en fristående skärm. 

Om man väljer det andra alternativen måste 

man tänka på ljudisoleringsvärdet i fasaden 

(Träinformation Sverige AB, 1998).  
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För att skärmen ska få ett bättre samspel med omgivningen kan bullervallar komma till användning 

som komplement. Genom att kombinera vall med skärm upplevs höjden lägre i jämförelse med en 

skärm av samma höjd (Vägverket, 1999).  

 

Figur 11. En bullerskärm på bullervall ser lägre ut än bara bullerskärm (Vägverket, 1999). 

 

Omgivningen kring skärmarna kan kräva en öppning så att de boende kan passera förbi skärmen. 

Detta kan inte alltid lösas med en dörr eller liknande, då kan överlappning vara ett lösningsförslag. 

Metoden går ut på att skärmarna överlappar varandra på bägge sidor. Överlappningen måste vara 

två till tre gånger öppningens bredd och man bör använda absorberande skärmar för de som är 

vända mot öppningen (Träinformation Sverige AB, 1998).    

 

3.3.3 Uppbyggnad 

Bullerplank är den vanligaste varianten av bullerskärmar. Plankets uppbyggnad utgår från två stolpar 

som oftast befinner sig mellan 2 till 5 meter ifrån varandra där skärmen placeras mellan stolparna för 

att erhålla god stabilitet. 

Stolparna grävs ner i marken, ifall stolparna är av trä som inte är helt motståndskraftiga mot yttre 

påverkan som t.ex. fukt, då måste stolparna tryckimpregneras för att säkerställa en bra livslängd. 

Stolpar av trä kan fästas in i ett metallskydd av stål när de placeras i ett stål- eller betongfundament. 

Betong och stål är också alternativa material till stolparna.  Brädpanelen i skärmen kan antingen vara 

dubbel eller enkelt, ett annat alternativ är att använda skivor eller ljudabsorberande element. 

För att skärmen ska åstadkomma en rimlig ljudisolering måste vikten av denna vara större än 15 

kg/m². Sprickor i skärmen kan ha en negativ påverkan på bullerreducering; om skärmen har ett 

ljudisoleringskrav på 15 dB kommer ljudeffekten inte att påverkas av några sprickor. Är kravet 20 dB 

får inga sprickor finnas på brädorna och vid krav 25 dB eller högre ska alla sprickor tätas med 

ytterligare en tunn skiva t.ex. plywood (Träinformation Sverige AB, 1998). 
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För en optimal hållbarhet torde skärmen vara utformad med stående paneler eftersom vattnet som 

kommer in i sprickor och ojämnheter rinner av samtidigt som det med horisontella paneler ligger 

kvar och kan orsaka komplikationer. En fördel med horisontella paneler är att det blir enklare att 

byta ut brädor längst ner i skärmen än att åtgärda den nedersta delen av skärmen vid stående 

paneler om det uppstår skador på grund av fukt från marken eller snövallar. Den spontade panelen 

är bättre än lockpanel (trots att det är den vanligaste) eftersom den håller sig tät och inte får sprickor 

som påverkar bullerreduktionseffekten (Träguiden, 2013b). 

 

Figur 12. Olika typer av paneler. 1 Falsad panel, 2 Lockpanel, 3 Spontad panel, 4 Spontad panel med lockläkt 
(Träinformation Sverige AB, 1998). 

Som redan har nämnts är sprickor något som bör undvikas i brädorna för att behålla de goda 

effekterna med skärmar. För att sprickorna ska undvikas bör man välja brädor med fuktkvot mellan 

15 och 18 %. Det samma gäller när brädornas ska spikas, det ska inte göras tvärs igenom två brädor 

och inte heller nära kanterna, spikarna ska inte förhindra brädornas krympning och svällning.  

Porösa material i skärmen såsom mineralull eller lättklinkerbetong medverkar till att åstadkomma en 

bra ljudabsorption, t.ex. kan ljudreflexionen minskas med 8 dB med en mineralullsskiva som är 50 

mm tjock och med en densitet av 100 kg / m³. Dessa material tenderar pga. sin struktur att absorbera 

vattnet utan att det försvinner därför ska porösa material skyddas mot nederbörd och ska inte 

placeras jämsides med trä för att undvika angrepp utav röta (Träinformation Sverige AB, 1998). 
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Figur 13. Uppbyggnad av en absorberande bullerskärm (Träinformation Sverige AB, 1998). 

Det är viktigt att trä kan hålla sig torrt för att undvika angrepp av mikroorganismer som svampar och 

bakterier. För att mikroorganismerna ska hålla sig ifrån träet måste den ha en fuktkvot under 25 %, 

där 20 % är det optimala värdet. I vissa fall krävs det ett kemiskt träskydd där rötangrepp kan 

förhindras om träet impregneras med träskyddsmedel, denna lösning innebär höga kostnader och 

stor miljöpåverkan. 

Bullerskärmar brukar byggas med tryckimpregnerad furu, de klarar sig bra om: det konstruktiva 

träskyddet är fullbordat, virket som valdes är det lämpliga samt att det behandlas på ett korrekt sätt. 

Fullföljs de här stegen finns det inget behov av att använda kemiskt träskydd. 

Röta bildas om syre, värme, träsubstanser, rötsvampsporer och fukt förekommer samtidigt i trä. Röta 

kan inte angripa träet om det saknas en av dessa fem element. Fukt är det element som kan 

behandlas enklast av alla genom att skärmens konstrueras för att leda bort vatten från skärmen 

(Träinformation Sverige AB, 1998). 

Meningen med konstruktivt träskydd är att fuktkvoten ska hålla sig på en så låg nivå att risken för 

biologisk nedbrytning minimeras. Ifall fuktkvoten håller sig inom låga värden kommer träets 

hållfasthet- och hårdhetsegenskaper inte att påverkas dessutom minimeras risken för sprickor, 

krympningar, etc.   

Skärmen brukar få skador i den nedersta delen eftersom den drabbas av dagg från marken. Ett 

avstånd av 300 mm över marknivån rekommenderas för att undvika skador i träet. Att använda 

sockelement av betong är en bra lösning som även bidrar till ökad livslängden, sockelement undviker 

att trä kommer i direkt kontakt med marken. 

Markarbete och grundläggning står för en stor del av bullerskärmarnas investeringskostnad. För att 

minska kostnaderna försöker man dimensionera skärmarna så att avstånden mellan stolparna är 

långa. Syftet är att minimera antalet grundläggningspunkter. Avståndet mellan stolparna begränsas 

av vindkraften som uppstår på skärmen, därför ska det beaktas i dimensioneringen (Träinformation 

Sverige AB, 1998). 

Trästolpar är den vanligaste varianten av stolpar när man konstruerar bullerskärmar, de är dessutom 

billigare än stål- och betongstolpar. Stålstolpar brukar vara av I- eller H- balkar, de kan antingen 

skruvas eller gjutas i betongfundament. Skärmarna installeras mellan flänsarna och med en 
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täckbräda döljs balkarna i skärmen. Betongstolparna kan dimensioneras till rätt storlek för skärmarna 

och färgen kan ändras med en ytbehandling av silikatfärg. Stolparna monteras i holkar eller grävs ned 

i marken. 

Bullerskärmarna måste vara dimensionerande med hänsyn till egentyngd, vindlast, snölast, last från 

snöröjning och påkörning. De två sista faktorer påverkar skärmarna beroende på hur nära vägen de 

befinner sig. När skärmarna dimensioneras ska det eftersträvas att deformationerna inte äventyrar 

dess bärförmåga (Träinformation Sverige AB, 1998). 

 

3.3.4 Underhåll 

Bullerplank är ständigt utsatt för vädret. Biologiska material som trä riskerar därför att angripas och 

brytas ned av insekter, svampar och bakterier. Att bygga bullerplank med en god konstruktivt 

träskydd och under dess livslängd underhålla den med ytbehandlingsmedel är viktigt. Ifall det görs så 

kan träslag med lagom god beständighet klara sig mycket bättre än träslag med god beständighet 

fast med dåligt utfört konstruktivt träskydd. En noga konstruerad bullerskärm klarar sig oftast 

marginellt med underhåll. Av den orsaken bör föreskrifter på besiktning och underhåll tydliggöras för 

att slippa onödiga reparationskostnader som relativt enkelt går att uteslutas. Användningen av 

kemiska träskyddsmedel i bullerskärmar är vanligt. Bullerskärmar i utsatta miljöer som är i kontakt 

med jord och vatten kan behöva skyddas ytterligare mot omgivningen. Då är kemisk träskyddsmedel 

en behandling som kan ge det extra skyddet som krävs. Genom impregnering kan trä göras mer 

beständig mot angrepp av olika slag. Användningen av kemiska träskyddsmedel bör reduceras med 

diverse miljöfrågor i åtanke. Detta genom att bullerskärmen konstrueras så att den har ett 

fungerande konstruktivt skydd med rätt virke och passande ytbehandling. Ytbehandlingen kan bland 

annat skydda träet mot uv- ljus, reducera fuktutbyte mellan trä och luft och ge skärmen en fin färg. 

Järnvitriol är en vanlig förekommande ytbehandling och tros ha en liten effekt mot svampangrepp 

och ger en stilig samt varaktig färg på ytan. Linoljefärg är en mycket vanlig oljefärg som länge 

använts. Den skyddar bra mot vatten och hindrar därmed regn att sa sig igenom färgskiktet 

(Träinformation Sverige AB, 1998) (Träguiden, 2013c) 
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3.4 Bullerreducerande beläggningar 

Den här beläggningen är en vidareutveckling av det som tekniskt benämns dränerande asfalt,(ABD= 

Asfaltbetong dränerande). Från början utnyttjades dränerande asfalt för dess dränerande 

egenskaper. Denna beläggning hade ett större hålrum vilket gjorde att dagvatten kunde ta sig 

igenom beläggningen och därifrån avledas. Risken för vattenplaning minskades och på så vis blev 

köregenskaperna bättre och vägarna säkrare. Bullerreducerande beläggningar har också likadana 

egenskaper men kan även dämpa bullernivån från kontakten mellan däck och vägbana. Hålrummen 

gör så att luft kan pressas igenom beläggningen när ett däck rullar över medan i en 

standardbeläggning trycks luften under fordonsdäcket och pressas ut mot sidorna. 

Bullerbeläggningar, lågbullerbeläggningar och dränasfalt är andra vanligt förekommande 

benämningar som används för att namnge bullerreducerande beläggningar. Det speciella med den 

bullerreducerande beläggningen är att den reducerar bullret vid källan vilket betyder att bullernivån 

dämpas direkt. Bullerdämpande beläggningar minskar lågfrekvent buller effektivt medan fönster- och 

fasadisolering dämpar högfrekvent buller bättre. En kombination av dessa två åtgärder fungerar 

utmärkt för att sänka bullernivån till de bestämda riktvärdena. Skanska introducerade för ett antal år 

sedan sitt koncept med dränerande asfalt som de kallar tyst asfalt. Skanska har haft stort inflytande 

på utvecklingen av dränerande asfalt och det är tyst asfalt som är den vanligaste förekommande 

firmabundna konceptet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010) (Jacobson, T) 

 

3.4.1 Hur bullerreducering uppnås 

Lågbullrande vägbeläggning är en beläggning som jämfört med en standardbeläggning minskar 

ljudnivå med minst 3 dBA. Beläggningsegenskaper som påverkar bullernivån kan ändras vid en 

modifiering i asfaltmassans komposition. För att uppnå det ska mindre stenstorlekar användas, 

optimalt är 8 mm men den maximala stenstorleken ska väljas med hänsyn till trafikmängd, 

dubbdäcksanvändning och hastighet. Ytstrukturen av beläggningen ska ha små mellanrum mellan 

varje högpunkt med en liten höjdskillnad mellan dem, se figur 14. Beläggningen ska vara porös därför 

ska hållrumshalten vara minst 20 procent. Den höga hålrumshalten bidrar till: en långsam 

portäppning, minskad risk för vattenplaning och dämpning av buller. Beläggningens tjocklek ska vara 

minst 40 mm. Desto tjockare den porösa beläggningen är desto mer buller dämpar den (Jacobson, T). 

 

Figur 14. Bilden till vänster visar att vägytan är jämn både i högpunkter och med dess mellanrum, det resulterar till att 
vägen bullrar mindre. Bilden i mitten och till höger visar att vägytan består av ojämna högpunkter och mellanrum vilket 
leder till att vägen bullrar mer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
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Vägens slitstyrka måste vara beständig mot slitaget av dubbdäck, slitaget ger upphov till små 

partiklar (smuts) som täpper till porerna i ytan och minskar den bullerreducerande effekten. Vägen 

får en bättre bullerreducerande effekt när hastigheten är över 50 km/h och vid högre hastigheter 

uppstår en självrensning av porerna vid regn. Porösa beläggningar rekommenderas inte vid vägar 

med en skyltad hastighet lägre än 40 km/h därför att porerna täpps snabbt igen på grund av 

hastigheten och för att det är motorljudet som dominerar. Motoroljudet dominerar vid 30 km/h för 

personbilar och vid 40 km/h för lastbilar. 

För att den bullerreducerande effekten ska fungera bra måste detaljer som t.ex. brunnslock ha jämna 

anslutningar. I körbanan ska placering av nedstigningsbrunnar undvikas. Vatten måste avledas från 

alla lågpunkter i porösa beläggningar för att förhindra att det blir kvar i beläggningen. Det ska 

förekomma tillräcklig med tvär- och längsfall och underlaget ska vara jämn och tät.  

ABS är en stenrik asfaltsbeläggning som är den mest förekommande beläggningsvarianten på mellan- 

och högtrafikerade vägar. Den är slitstark, stenrik och har en maximal stenstorlek på 16 mm därmed 

bullrar ABS 16 mycket, särskilt när den är sliten. Om man jämför bullernivån hos en väl konstruerad 

lågbullerbeläggning mot en sliten beläggning av asfaltbetong stenrik (ABS 16) kan det skilja sig upp till 

10 dBA mellan dem (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 

 

3.4.2 Bullerreducerande slitlager 

Bullerreduceringen uppnås dels för att ytan är jämn och öppen, där inga stenar sticker upp, dels för 

att stenarna i beläggningen är ganska små, 8 mm. Att välja en mindre stenstorlek begränsar vägens 

användningsområde, med detta menas att egenskaperna inte skulle fungera för en motorväg 

eftersom det stora slitaget av trafiken kräver att beläggningen består av stenar med större storlek 

För att beläggningens livslängd ska vara optimal krävs det att projektering, val av material, och 

utförande sköts på ett fackmässigt sätt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 

 

3.4.3 Tunna Beläggningar 

Kan definieras som en variant av asfaltbeläggning som är tät där dess hålrumsprocent varierar mellan 

3-12 procent, beroende på hålrummet kan beläggningen vara halvtät. Beläggningen har en tjocklek 

mellan 15 till 25 mm, hur tjock denna beläggning är exakt, påverkar inte bullerreduceringen 

anmärkningsvärt. Asfaltmassan har en stenstorlek som brukar vara max 8 mm. Vid jämförelse med 

en standardbeläggning t.ex. ABS 16, kan en nylagd tunn beläggning reducera bullret med 2-4 dBA.  

Tunna beläggningars utförandekostnader är inte högre än standardbeläggnings och den 

bullerreducerande effekten under sin livslängd behåller sig i stor del utan att det krävs speciella 

rengöringsmetoder för att underhålla den (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
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3.4.4 Porösa Beläggningar 

Den här typen av beläggningar klarar av att dämpa buller dels för att vägytan absorberar en del av 

ljudet dels för att luftpumpning som uppstår av kontakt mellan vägbanan och däcken minskar. Ju 

högre porositeten är i vägbanan desto mer ökar den bullerreducerande effekten. Porositeten måste 

vara minst 20 % för att undvika att porerna täpps för snabbt och för en lyckad dämpning av buller. De 

porösa beläggningarna minskar risken för vattenplaning eftersom de är vattengenomsläppliga, det är 

tack vare den här egenskapen som porösa beläggningar kallas för dränerande asfalt (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2010). 

Det finns två varianter av porösa beläggningar, enkeldränerande och dubbeldränerande. 

 

3.4.4.1 Enkeldränerande  

Beläggningen består av ett poröst lager med en tjocklek på ungefär 40 mm samt att porositeten i 

beläggningen är större än 20 %. Bullerreduktionen mellan en nylagd enkeldränering jämfört med 

standardbeläggningen ABS 16 kan variera mellan 4 till 6 dBA (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). 

 

3.4.4.2 Dubbeldränerande 

Beläggningen består av två porösa lager där det översta lagret är ett fint slitlager med en tjocklek 

som varierar mellan 25 och 30 mm och där storlek på stenar kan vara 8 eller 11 mm. Det understa 

lagret som även det är poröst har en tjocklek som varierar mellan 50 och 70 mm och med den 

maximala stenstorleken 16 eller 22 mm. Bullerreduktionen mellan en nylagd dubbeldränerande 

jämfört med standardbeläggningen ABS 16 kan variera mellan 7 till 9 dBA. Bullerreducerande 

effekten är bättre, med en dubbeldränerande beläggning än en enkeldränerande eftersom oljudet 

absorberas in i beläggningen effektivare, då lagertjockleken ökar. Smutspartiklar fastnar i det översta 

lagret där den agerar som ett filter i vägkonstruktionen, detta förhindrar att det understa lagret 

täpps. Vid underhållsarbeten brukar det översta lagret förnyas p.g.a. den slits snabbare medan det 

understa kan sparas till nästa omläggningsarbete, detta betyder att det understa lagret får dubbelt så 

lång livslängd jämfört med det översta lagret (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Vid 

omläggning av endast översta lagret sker det en portäppning i understa lagret. Detta medför att 

bullerreduceringen försämras med 1 decibel av sin initiala bullerreducering (Jacobson, T). 

Livslängden för en enkeldrän är ungefär 25 % lägre än en standardbeläggning av typ ABS 16. 

Bullerreducerande effekten har en varaktighet mellan 40 till 50 % (ungefär 5 år) av varaktighet för en 

standardbeläggning. Däremot är livslängden på det översta lagret i en dubbeldrän lika som en 

enkeldrän medan det understa lagret i en dubbeldränerandebeläggning har en livslängd som är 

dubbel så lång som det översta lagret. 

Vid låga hastigheter täpps porerna snabbt detta betyder att rengöring måste ske regelbunden, helst 

två gånger per år. Under vintertiden ska det saltas med saltgivor större än de vanliga men det ska 

absolut inte sandas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
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3.4.5 Drift och underhåll 

Bullerreducerande beläggningar måste underhållas konstant för att beläggningen ska kunna fortsätta 

reducera buller. Hålrummen täpps snabbt igen av smuts och dammpartiklar och försämrar därmed 

bullerreduktionen. Under vintern rekommenderas saltning istället för sandning på porösa 

beläggningar. Sandning bidrar till att hålrummen snabbt täpps igen. En vintersäsong kan vara 

tillräcklig för att halvera effekten av bullerreduktionen ifall sandning utförs. Effektiv rengöring och att 

följa rekommendationer för underhållsarbetet är ett måste för att lågbullerbeläggningar ska bevara 

bullerreduktionen. Högtrycksspolning med vatten förenat med sugning, tar bort partiklarna och ökar 

porositet tillbaka till den ursprungliga. Rengöringen bidrar inte bara till förbättrade akustiska 

egenskaper, utan även till att spridningen av vägdamm och partiklar begränsas i naturen samt 

förbättrar trafiksäkerheten genom bättre dränering, på grund av att porerna hålls öppna. 

Rengöringen sker med en specialutrustad bil. Bilen kör i cirka 

2-3 km/h under spolningen och kombinerar vattensprutningen 

med högtryck på asfaltytan med uppsugning av vattnet och 

slam från porerna i beläggningen. Slammet som sugs upp och 

samlas i bilen kategoriseras som känslig markanvändning vilket 

måste omhändertas och deponeras i en anläggning för 

riskavfall. Än så länge finns ingen klar definition om hur ofta 

dränerande asfalt ska rengöras men undersökningar visar att 

det ska spolas minst en gång per år samt uppföljningsarbete 

med bullermätningar (se figur 16) ska göras ständigt för att se 

hur mycket buller som reduceras före och efter 

behandlingarna. Rengöring återställer bullerreducerande 

förmågan med 0,5-1,0 decibel. Stenlossning uppstår då bindemedlet förhårdnas p.g.a. oxidation. 

Med tiden blir vägytan spröd och sprickbenägen varvid stenlossning uppstår. En metod som används 

för att skydda ytan på beläggningar är försegling med t.ex. Fog Seal. Det är ett klister som sprutas på 

beläggningsytan och minskar risken för stenlossning. Det som sprutas är en bitumenemulsion och 

fungerar som en vätska som tränger sig in i beläggningen och fyller igen små sprickor och kontaktytor 

mellan stenmaterialen samtidigt som en film sätter sig över vägytan och skyddar mot att bitumen 

oxiderar.  Omläggning av slitlagret, som även kallas omtoppning, ingår även i underhållsarbetet. För 

enkla - och dubbeldränerande beläggningar behövs omtoppning ungefär vart fjärde år. Det undre 

lagret vid dubbeldrän slits inte lika mycket som det övre och har därmed längre livslängd. Det ska 

bytas ut varannan gång, alltså ungefär vart åttonde år. Dessa siffror är ungefärliga och kan variera 

från väg till väg (Nilsson, R) (Jacobson, 2013). 

Figur X  Figur 15. Rengöringsarbete på en 
bullerreducerande beläggning (Sandberg, 
2012). 
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Figur 16. Redovisar decibelnivån vid olika hastigheter för otvättad, tvättad och ny topp 30 mm (Nilsson, 2011). 

 

3.4.6 Verkliga teststräckor  

3.4.6.1 Renstiernas gata, Stockholm 

Innerstadsgata med en årsdygnsmedeltrafik på cirka 15 000 fordon/dygn och med skyltad hastighet 

50 km/h. Sträckan var cirka 300 meter lång och meningen var att granska de akustiska egenskaperna 

och hur beläggningen håller sig på en högtrafikerad stadsgata. Beställaren var Stockholms stad och 

upphandlades som en totalentreprenad med bullerreduceringskrav ≥ 5 dB(A) vid nylagd beläggning 

och ≥ 3 dB(A) efter två år därefter ≥ 2 dB(A) under fjärde året. Entreprenören var NCC som bestämde 

sig för en enkeldränerande beläggning med maximala stenstorleken 8 mm. Vägen blev klar 

sommaren 2008 och uppnådde kravet 5 dB(A) vid ljudmätningen. Trots genomgripande satsningar 

för rengöringar enligt Stockholms stad noterades vintern 2009/2010 att hålrummen på beläggningen 

var fyllda med slitage - och sandpartiklar och under hösten 2010 visade det sig efter en ljudmätning 

att ingen bullerreducerande effekt återstod. (Stockholms stad, 2011) 

 

Figur 17. Renstiernas gata i Stockholm (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
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3.4.6.2 E4 Huskvarna- Jönköping 

Vägsträckan kopplar Jönköping med Huskvarna och sträcker sig längst Vättern på ena sida. 

Årsdygnsmedeltrafiken ligger mellan 20 000- 30 000 fordon/dygn, där 15 % består av tunga fordon. 

År 2008 var Vägverket, efter ett miljööverdomstolbeslut, tvungen att reducera buller från 70dB(A) till 

60dB(A) eftersom boende på Vättersnäs och Norrängen framförde stora klagomål för den ökade 

trafikbullret. För att uppfylla kravet från beslutet sänktes hastigheten från 110 km/h till 90 km/h, det 

placerades fler bullerskärmar i området och beläggnigen ändrades till en bullerreducerande 

beläggningen. Väghållaren var trafikverket och entreprenören var Svevia (Sandberg, 2012). 

 

Figur 18. E4 Huskvarna (Trafikverket, 2012) 

Den bullerreducerande asfalten finns i tre olika varianter i fyra sträckor. Det har lagts 40 000 m² 

dubbeldrän och 20 000 m² enkeldrän. Dubbeldrän är utformad på så sätt att det översta lager, med 

en tjocklek av 30 mm, har en maximal stenstorlek på 11 mm och undre lager, med en tjocklek av 50 

mm, har en maximal stenstorlek på 16 mm. Hålrumshalten varierar mellan 20 och 25 procent 

beroende på sträckorna. Stenmaterial som valdes var ryolit och diabas, de innehåller låga 

kiselvärden. De tre olika varianterna av dubbeldrän i de fyra sträckor är:  

 en sträcka med stålslagg  

 två sträckor har fått en försegling med Fog Seal 

 en sträcka med en högre bindemedelshalt med 6,9 %. 

Som nylagd väg sänktes bullernivån med 7 dB(A) och värdena fick smärre sänkningar under de två 

första åren. Det tredje året uppmättes en reducering på bullernivån med 5,5 dBA. Dessa siffror är 

imponerande och tyder på att de bullerreducerande beläggningarna förbättras hela tiden (Jacobson, 

2013b) 
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4 Genomförande 

Rapporten fördjupar sig på en 450 meter lång sträcka av riksväg 73 som befinner sig i Enskede, 

Stockholms stad. Vägen ligger mellan Sockenvägen och Sofielundsvägen, i rapporten benämns 

sträckan för Enskedesträckan, se figur 19. Sträckan blev aktuell för undersökningen som förslag 

under intervju med trafikverket. Förslaget väckte intresse så det bestämdes för att besöka sträckan, 

på plats kunde man konstatera den bullriga miljön. Att trafikbuller är ett problem som har belysts 

samt att den skyltade hastigheten lämpar sig för bullerreducerande beläggningen var fördelarna som 

sträckan skulle bidra till arbetet. Därför bestämdes det att använda Nynäsvägen för 

kostnadsjämförelsen som arbetet går ut på. Den höga årsmedeldygnstrafiken och faktum att 

Enskedesträckan korsar genom ett bostadsområde medför betydande störningar i form av buller för 

de boende i Enskede där bullerskärmar används som åtgärd. Kostnadsjämförelsen tar hänsyn till 

investering, underhåll och driftkostnader för två metoder som reducerar buller. De två metoderna är: 

 Bullerskärm 

 Bullerreducerande beläggning 

Metoderna ställs mot varandra ur ett kostnadsmässigt perspektiv under en 20 års period. Under 

projektets gång utfördes intervjuer med fyra stycken beställare och en entreprenör. Kontakt med 

Stockholms stad upprätthölls för att erhålla information om Enskedesträckan. Trafikverket 

anordnade ett studiebesök där vi fick uppleva en fläckvis justering; anläggningsarbetet bidrog inte 

direkt till vår undersökning men besöket var lärorikt och intressant där vi fick ett djupare perspektiv 

om anläggningsbranschen.    

 

 

Figur 19.  De blåa linjerna representerar Enskedesträckan. Röda linjerna visar betongskärmarna längst vägen och de 
transparenta skärmarna markeras med grön linje (Trafikkontoret, Arkiv). 
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4.1 Enskedesträckan 

Enskedesträckan är en del av riksväg 73 som sträcker sig från Gullmarsplan i Stockholm till 

gotlandskajen i Nynäshamn. Vägen är cirka 55 kilometer lång och kallas även för Nynäsvägen.  

Riksväg 73 sträcker sig över de fyra kommunerna som är Stockholm, Huddinge, Haninge och 

Nynäshamn.  Enskedesträckan har en hastighetsgräns på 70 km/h och utgör infart till Stockholm 

söderifrån och är mycket högtrafikerad med drygt 100 000 passerande fordon per dygn på totalt sex 

körfält varav ungefär 6 % består av tung trafik (Stockholms stad, 2011b). 

Bullerfrågorna har varit aktuella i många år där de boende i samråd med Stockholms stad diskuterat 

om hur trafikbuller kan reduceras så att bullernivåer inomhus- samt utomhus skulle kunna närma sig 

riktvärdena. Eftersom en så stor andel av de boende i Enskede var utsatta för högre bullernivåer än 

de tillåtna riktvärdena bestämdes det att åtgärder för bullerreducering skulle utföras, se tabell 1 

(Trafikkontoret, Arkiv b). 

 

Antal boende som påverkas av buller 

utomhus[>55dB(A)]  

Antal boende som påverkas av buller 

inomhus[>30dB(A)]  

Ekvivalent ljudnivå för dygn dB (A) vid fasad

56 - 60 61 - 65 65 - 70 > 70

180 100 50 740          

Ekvivalent ljudnivå för dygn 

31 - 35 36 - 40 > 40

50 650 30  

Tabell 1. Antal boende som påverkas av buller utom- och inomhus (Trafikkontoret, Arkiv b). 

 

2011 fick trafikkontoret i Stockholms stad en ökning i sin budget för att utföra byggande av 

bullerskärmar längst Nynäsvägen vid Gamla Enskede, som en åtgärd för att reducera trafikbuller. 

Projektet som utfördes 2012 som åtgärdsmetod för att reducera buller i Gamla Enskede omfattar en 

byggnation av skärmar som sträcker sig från Sofielundsvägen till Sockenvägen, där två olika typer av 

skärmar monterades. Den totala sträckan består till stor del av betongskärmar medan trafikplatserna 

domineras av transparenta skärmar infästa i broräcket. Betongskärmarna har absorberande ytor på 

bägge sidor (mot lokalgatan och mot Nynäsvägen), uppbyggnaden av dessa skärmar är konstruerad 

av en massiv ram av betong medan skärmen är av trä och absorberande material. Vägen består delvis 

av transparenta skärmar som förhindrar den monotona effekten längst vägen, den massiva betong 

ramen är densamma. Under projektet gjordes det även en ombyggnation av lokalgatan där det 

infördes cykelvägar och belysningen förbättrades. Den totala kostnaden för hela projektet blev 150 

miljoner kronor (Stockholms stad, 2011b) 

För att veta hur bullerutsatta de boende i Gamla Enskede var så genomfördes det en 

trafikbullerutredning utav området. Mätningarna utfördes av Ingemansson Technology AB år 2006 

och resultatet av utredningen illustreras i bilden, se figur 20. Bilden visar att bullernivåerna är mycket 

höga vid lokalgatan av Enskedesträckan och att decibelnivåerna avtar med ökat avstånd från vägen.  
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Figur 20. Bullerkarta för gamla Enskede som redovisar decibelnivåerna 1,5 meter över mark (Trafikkontoret, Arkiv C) 

 

4.2 Framtagning av priser 

För att kunna jämföra kostnaderna mellan de två metoderna upprättades en skiss som gav en 

uppfattning på vilka kostnader som skulle räknas fram. Det klargjordes att investeringen på 

bullerreducerande beläggningen enbart skulle vara kostnaden för den första asfalteringen av denna 

metod, medan investeringen för bullerskärmar skulle vara kostnaden för byggnationen av skärmarna.  

Livslängden för ABS 16, vilket är den befintliga asfalttypen på Enskede sträckan, bestämdes till 7 år. 

Detta med tanke på den höga andelen dubbdäck som passerar sträckan samt efter diskussion med 

personal från Ramböll i enheten väg och gata. För att få fram en siffra på bullerreducerande 

beläggningens livslängd gjordes det en uträkning utav egna antaganden eftersom beläggningsskiktet 

är direkt avgörande för bullerreduktionen. 

Underhållsarbeten för båda metoderna har omläggningar som gemensam kategori. 

Bullerreducerande beläggning ska rengöras med en maskin minst 2 ggr/år och bullerskärmar ska 

lackeras, klottersaneras och växtligheten kring skärmarna ska skötas. När och dess frekvens varje 

underhåll- och driftsåtgärd kommer att ske prognostiseras genom antaganden. Resultatet illustreras i 

tabeller och diagram. Hur priserna åstadkommits för respektive bulleråtgärd förklaras och redovisas 

enligt följande ordning i nästa kapitel:  

 Bullerreducerande beläggning 

 Bullerskärm 
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4.3 Bullerreducerande beläggning 

4.3.1 Priser 

För att bestämma oss för vilken beläggningsvariant som skulle kunna lämpa sig bäst för 

Enskedesträckan togs det hänsyn till hastighetsgränsen och att bullerreduceringen skulle vara så stor 

som möjligt. Beläggningen som uppfyllde våra önskemål och krav var dubbeldränerande asfalt, enligt 

entreprenörer och trafikverket är konstruktionen i dagsläget den som har störst bullerreducerande 

förmåga. Effekten av bullerreducering kan uppgå till 10 decibel som nylagd jämfört med en sliten ABS 

16. Under intervju med Torbjörn Jacobson i trafikverket konstaterade vi att investeringskostanden 

skulle behöva räknas ut genom en granskning av belagda sträckor med dubbeldränerande 

beläggning. En värdering av 10 stycken referenssträckor med data från trafikverket utfördes, se tabell 

2 (Jacobson och Viman, 2010). Sträckorna i Hallunda och Solna bedömdes som aktuella eftersom de 

befinner sig i samma region med liknande klimat samt att dubbdäcksanvändningen är lika stort. 

Malmö uteslöts på grund av dubbdäcksanvändningen i Skåne inte kan jämföras med Svealand. De 

hade även andra likartade egenskaper, så som Hallundas ÅDT samt antal körfält medan Solna är 

relativt hög trafikerad och samma hastighetsgräns, med Enskedesträckan. Från intervjun med 

Torbjörn Jacobson i trafikverket erhöll vi en prisbedömning, se tabell 3, som användes till 

uträkningen för vår investeringskostnad. Samma process med samma referenser användes även för 

uppskattningen av omläggningskostanden. Investerings- och omläggningskostnaderna beräknades 

fram genom medelvärdet av priserna från Hallunda, Solna och trafikverket, se tabell 4. 

Priset för rengöring bestämdes som ett approximativt värde utifrån trafikverkets uppgifter som vi 

erhöll, se bilaga 2, så väl som information ifrån skriften Tysta gatan av Sveriges kommuner och 

landsting, se bilaga 4. Vinterväghållningskostnader är en kostnad som givetvis uppstår vid 

lågbullerbeläggningar som vi hade i avsikt att räkna med i rapporten. Detta blev tyvärr inte aktuellt 

eftersom att kontraktet för Enskedesträckans vinterväghållning omfattar alla trafikleder från 

Nynäsvägen/Sköndal till anslutning E18 i västerort. Stockholms stad kunde således inte ge oss en 

kostnadsuppskattning för enbart vår sträcka, se bilaga 5. Trotts bakslaget blev kostnadsjämförelsen 

inte påverkad eftersom att vinterväghållningskostnader är lika för lågbullerbeläggning som 

konventionell asfalt. Däremot i kostnadsberäkningen för bullerskärm tas det hänsyn till den extra 

tillkommandekostnaden för vinterväghållning. 
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4.3.1.1 Framtagning av investering - och omläggningspris 

 

 Nynäsvägen, 
Enskede 

E4,Hallunda E18, 
Järvastaden, 
Solna 

Väg 260, 
Gudöbroleden, 
Tyresö 

E22, 
Malmö, 
Kronotorp 

Högsboleden, 
Göteborg 

E18, 
Upplands-
Bro 

Sankt 
Persgatan, 
Sigtuna 

Fältarpsvägen, 
Helsingborg 

Sunnavägen, 
Karlskrona 

E4, 
Västberga  

ÅDT (fordon) 100 000 75 000 30 000 12 000 40 000 20 000 20 000 3000 12 000 10 000 13 000 

Hastighet 
(km/h) 

70 90 70 70 110 70 110 50 70 70 70 

Area (m²) 10 000 25 000 17 000 17 000 26 000 9000 1600 2500 15 000 4100 6300 

Antal körfält 3+3 3+3 2+2 2+2 3+3 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 1+1 

Pris/m² 
(investering) 

X 306 346 346 - 300 - - - 200-250 306 

Pris/m² 
(omläggning) 

x 173 186 186 - - - - - - 173 

Tabell 2. Jämförelse mellan 10 teststräckor i Sverige. 

 

 

  

Tabell 3. Värdering av trafikverkets investering - och omläggningspris. 

Enskedesträckan: 

Medelvärde för investeringspris   
           

 
 = 334 kr/m² 

 

Medelvärde för omläggningspris:  
           

 
 = 170 kr/m² 

 

Tabell 4. Beräkning av investering - och omläggningspris. 

Pris  
(kr/m²) 

Trafikverkets uppskattade 
pris 

Investering 350  

Omläggning  150 
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4.3.2 Drift och underhåll 

Enskedesträckan som analyserats i föreliggande rapport är 450 meter lång och totalt 20 meter bred, 

detta ger en area på 9000 m². När det rör sig om bullerreducerande beläggningar rekommenderas 

det att tillägga en förlängning med 50 meter i färdriktningens början av den planerade sträckan, se 

figur 21. Syftet med detta är att reducera smuts- och sandpartiklar i beläggningen för att undvika en 

igentäppning av porerna (Nilsson, R). Förlängningen agerar som ett filter mot partiklarna för den 

planerade sträckan. Tillägget på sträckan bidrar till en ökning av arean med 1 000 m² på grund av 

detta är kostnaderna i tabell 5 beräknade med en area på 10 000 m². 

 

 

Figur 21. Utsträckning för bullerreducerande beläggningen i Enskedesträckan. 

 

Efter att kostnaderna var klarlagda, se tabell 5, gjordes det en uppskattning om hur ofta 

omläggningsarbeten skulle ske. Därför upprättades ett diagram, se diagram 1, som visar vilka år det 

inträffar en omläggning på enbart slitlagret samt omläggning på både slitlager och bindlager. Med 

tanke på att de befintliga skärmarna i Enskedesträckan reducerar buller på ett oföränderligt sätt har 

det bestämts att bullerreducerande beläggningen ska omläggas då den bullerreducerande effekten 

närmar sig den kritiska gränsen på 4 dB. Hallundasträckan som är ett av referensobjekten i rapporten 

har utfört omläggningsarbeten då bullerreduktionen har varit nästintill 0 dB, därför har vi infört krav 

på beläggningen för att uppleva en hörbar bullerreducering. Tanken är att det alltid ska finnas en god 

bullerreducering i området.  

Lågbuller 
Beläggning 

Investering 
(kr/m²) 

Omläggning 
slitlager (kr/m²) 

Omläggning slitlager 
+ bindlager (kr/m²) 

Rengöring 
(kr/m²) 

Pris 334 170 334 27 

Kostnad (Area        
10 000m²) 3 340 000 1 700 000 3 340 000 270 000 

Tabell 5. Redovisar priserna (kr/m2) och kostnaderna för drift & underhåll samt investering. 
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Diagram 1.  Årlig bullerreduceringsförlust och omläggningar som sker under den 20 åriga perioden. Från år 0 till år 9 
försämras bullerreducering med 1,5 dB per år. Fr.o.m. omläggnigen som sker i 9:e året försämras bullerreduceringen med 
1,0 dB. Den röda linjen visar den kritiska gränsen på 4 dB som ej ska understigas. 

 

Hallundasträckan som byggdes år 2005 hade en årlig bullerreduceringsförlust på cirka 2,5 dB 

(Sandberg, 2012). Husqvarna är den senaste lågbullerbeläggningssträckan i Sverige, den byggdes år 

2010 och har blivit den mest framgångsrika, där en bullerreduktionsförlust med 1,5 dB har uppmäts 

efter en 3 års period (Jacobson, 2013b). Med tanke på att Hallundasträckan har en liknande ÅDT 

såsom Enskedesträckan och att tekniken, som det tycks se ut har fått en förbättring under 5 år har vi 

antagit att den årliga bullerreduktionsförlusten i Enskedesträckan kommer att vara 1,5 dB per år de 9 

första år, efter omläggningen av slitlager under år 9 kommer bullerreduceringsförlusten för 

beläggningen att vara 1 dB per år där vi antar att bullerreducerande beläggningars tekniska 

utveckling kommer att få ett försprång. 

För att behålla en god bullerreduktion har det fastställts att 2 rengöringar per år ska utföras i 

Enskedesträckan. Undantaget blir under år 6, 13 och 18, se diagram 2, då det genomförs extra 

rengöringar för att uppnå en förlängning av bullerreduktionseffekten. 

 

Diagram 2. Antal rengöringar per år. I röd visas åren då det utförs extra rengöringar per år för att behålla en god 
bullerreducering då asfalten är sliten. 
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4.4 Bullerskärm 

Arbetsmetoden för framtagningen av priserna för bullerskärmar skiljer sig ifrån processen för 

bullerreducerande beläggningen. Den stora skillnaden är att priserna som berör 

bullerskärmsmetoden har ordnats fram genom mailkontakt med Stockholms stad. Kontakt 

upprätthölls med ansvariga personer som var delaktiga i bullerskärmsprojektet i gamla Enskede. 

Priserna som bearbetades i arbetet är de som Stockholms stad behandlade under projektet, se bilaga 

6. Priset för bullerskärmar av glas var en bedömning som gjordes utifrån mailet från Stockholms stad, 

se bilaga 7. Omläggningspriset för ABS 16 har utgått från en prisbedömning från Trafikverket, se 

bilaga 3. Priset låg inom samma värden för ABS 16 som anges i (Jacobson och Viman, 2010), se bilaga 

8. Livslängden för ABS 16 bedömdes med tanke på den höga årsmedeldygnstrafiken till 7 år, se 

kapitel 4.2 för ytterligare förklaring. Av denna orsak utförs det maximalt 3 omläggningar under 20 år 

om det utgås från att asfalten på Enskedesträckan var minst 1 år gammalt då skärmarna monterades.  

 Extra kostnader som uppstår efter 10 år är en bedömning uppskattad av Stockholms stad. Kostnaden 

avser mindre underhållsåtgärder som målning och betonglagningar. Vinterväghållningskostnaden 

avser priset för den extra tillkommande kostnaden för vinterväghållning med bullerskärmar. Enligt 

Stockholms stad ökar utgifterna för vinterväghållning i gamla Enskede med 450 000kr/år eftersom 

snön måste föras bort vid varje plogning av den orsaken att placering av snön längst skärmarna 

reducerar körfältets bredd och därmed påverkar trafiken, se bilaga 6.  

 

Bullerskärm Mängd Enhet á-pris Total 

Investering (Skärmar) 
 

    27 300 000 

     Bullerskärm  840 meter 30 500 25 620 000 

     Bullerskärm, glas 60 meter 28 000 1 680 000 

Omläggning ABS 16 9 000 m² 100 900 000 

Vinterväghållning   År 450 000 450 000 

Tvätt, sanering mm.   År   250 000 

Extra kostnad fr.o.m. År 10   År   100 000 

Tabell 6. Redovisar priserna och kostnaderna för drift & underhåll samt investering.  
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4.5 Tolkning av kostnadskalkyler 

Nedanför illustreras ett exempel för att läsaren ska ha en bättre förståelse för kostnadskalkylernas 

uppläggning samt dess tillämpning. Kalkylen omfattar endast 3 år och kostnaderna är fiktiva. 

Redovisning av de riktiga kalkylerna för respektive bullerreduktionsmetod visas i analysdelen. 

Med priserna förklarade och klarlagda för bullerreducerande beläggning - och bullerskärmsmetod 

kunde kostnaderna som uppstår under 20 år beräknas. Kalkylerna redovisar årliga 

underhållskostnader som uppstår för varje år samt totala kostnader under totalt 20 år. Kalkylerna 

redovisas likartat för båda bulleråtgärder.  Investeringen sker en gång och inträffar första året. Årlig 

kostnad är summan av årliga underhållskostnader samt investering. Kolumnen till höger visar den 

totala summan för vardera underhållsåtgärden, för samtliga år.  

 

METOD År 1 År 2 År 3 
Total 

Summa 

Underhåll 1 0 1 000 000 0 1 000 000 

Underhåll 2 0 0 2 000 000 2 000 000 

Underhåll 3 2 000 2 000 2 000 6 000 

Underhåll 4 400 000 400 000 400 000 1 200 000 

Årlig 
underhållskostnad 402 000 1 402 000 2 402 000 

 
Total 
underhållskostnad 
under 20 år 

 
  4 206 000 

 Investering 5 000 000     
 Årligkostnad 5 402 000 1 402 000 2 402 000 
 Totala kostnaden 

under 20 år     9 206 000 
 Tabell 7. Exempel på kostnadskalkyl med fiktiva värden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

4.6 Intervjuer 

En sammanställning av intervjuerna med beställarna som intervjuades under arbetes gång är det som 

redogörs i det här kapitlet. Det intervjuades totalt 4 beställare där, 2 var från trafikverket, en från 

Stockholms Stad och en från Lidingö Stad. Meningen med intervjuerna var att veta och förstå vad 

beställarna tycker och hur de sköter bullerreducerande beläggningar. Frågorna delades in i 5 olika 

kategorier som berör ekonomi, planering och ledning, funktion, underhåll och åsikt. Frågorna hade 

direkt anknytning till bulleråtgärderna som den här rapporten fördjupat sig i. 

Första tanken var att intervjua enbart Trafikverket och Stockholms Stad. Under intervju med 

Stockholms Stad fick vi veta att teststräckorna som de förfogade över, misslyckades. Senare och 

under arbetets gång fick vi veta att Lidingö Stad har en sträcka med lågbullerbeläggning där alla 

parter vart nöjda. Det ansågs vara intressant att intervjua Lidingö Stad för att höra deras åsikter om 

lågbullerbeläggning. 

 

4.6.1 Ekonomi 

Ökade kostnader för underhållsarbeten i samband med lågbullerbeläggningar var det alla beställare 

såg som en nackdel, på ett rent ekonomiskt sätt. De flesta ansåg dock att lågbuller beläggningar inte 

kan jämföras med konventionell asfaltsbeläggning pga. skillnader i deras funktioner. 

Beställarna har en begränsad budget för underhåll. Därmed ansåg de flesta att en bullerreducerande 

beläggning är en dyr satsning. 

 Beställarna utför inga djupa kostnadsanalyser som t.ex. LCC - analys vid planering av en bulleråtgärd, 

men de flesta utför samhällsekonomiska kostnadsanalyser.  

4.6.2 Planering och ledning  

Upphandlingsformen varierar mellan beställarna och beroende på vilken upphandlingsform varierar 

garantitiden och villkoren vid ett lågbullerbeläggningsprojekt. Oavsett upphandlingsform utförs det 

alltid bullermätningar på sträckorna.  

En lågbullerbeläggning upphandlas oftast som en totalentreprenad/funktionsentreprenad. 

Beställaren kan ställa krav på t.ex. önskad bullerreducering. 

4.6.3 Funktion 

Vanligaste klagomålen är att lågbullerbeläggningen sliter sig snabbt och därmed orsakas uppkomst av 

stensläpp. Vid plogning av snö måste snön föras bort från vägen när det finns bullerskärm längst väg.  

Brist på alternativ eller erfarenhet och okunskap från både politiker och beställaren samt press från 

dessa parter kan vara skälet till att det har byggts lågbullerbeläggningar på sträckor med skyltad 

hastighet mindre än 50km/h. 

Vissa teststräckor med lågbullerbeläggning visade sig vara ett fel val av beläggning medans andra har 

lyckats bättre. Teststräckorna som inte gav bra resultat ändrades tillbaka till konventionell asfalt.  
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4.6.4 Underhåll 

Alla var överens om att lågbullerbeläggningar måste underhållas ofta för att behålla de goda 

funktionerna. De ökade underhållskostnaderna som uppstår orsakar komplikationer i 

underhållsbudgeten.  

4.6.5 Åsikt 

Behovet av bulleråtgärder är stort. Lågbullerbeläggningar måste fortsätta utvecklas för att 

säkerhetsställa samt behålla de goda egenskaperna.   
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5 Analys 

I det här kapitlet används de analyserade priserna i kostnadskalkyler för att beräkna kostnaderna 

som uppstår vid investering och underhåll/drift för bulleråtgärderna som undersökts i rapporten. 

Kostnadskalkylerna visar hur kostnaderna fördelar sig för varje år samt totala kostnader.  

Resultatet av kalkylvärdena illustreras i väl detaljerade diagram, med hjälp av dem kommer de 

sammanlagda kostnaderna för respektive bulleråtgärd jämföras och förklaras. Kostnadskalkylerna för 

respektive bulleråtgärd förklaras och redovisas enligt följande ordning: 

 

 Bullerreducerande beläggning 

 Bullerskärm 

 

 

5.1 Bullerreducerande beläggning 

Från tabeller och diagram beaktades följande antaganden: 

 Omläggningsarbeten inträffar sammanlagt 5 gånger under 20 år, omläggningarna utgör de 

största kostnaderna de åren det inträffar. Rengöring sker varje år och är i jämförelse 

gentemot omläggning, en liten kostnad. Trots detta visar kalkylerna att den totala kostnaden 

för omläggningar är nästan lika stor som den totala kostnaden för alla rengöringar under hela 

analystiden, se diagram 5.  

 När det sker extra rengöringar under ett år betyder det att beläggningen är så pass sliten att 

bullerreduceringen närmar sig den kritiska gränsen på 4 dB, se diagram 1 i sida 31. 

Omläggning ska därför utföras så att bullerreduktionen återigen blir optimal.  

 Kostnaderna för samtliga underhåll- och driftsåtgärder motsvarar ungefär 90 % av den totala 

kostnaden som uppkommer under den 20 åriga perioden, se diagram 3. 

För att åstadkomma en välfungerande bullerreducerande beläggning måste drift- och 

underhållsarbeten planeras och utföras på ett noggrant samt sytematiskt sätt. Både rengöringar och 

omläggningar måste utföras med täta cykler för att upprätthålla en god bullerreducerande effekt. 

Denna beläggningsvariant kräver ett disciplinerat drift- och underhållsförfarande som medför höga 

kostnader. Men att tänka på kostnader istället för syftet med lågbullerbeläggningar kan orsaka 

följdfel som innebär avsevärt högre kostnader.  

Täta perioder mellan drift - och underhållsåtgärder kan medföra att väghållaren inte följer 

planeringen på grund av en begränsad budget. Budgeten är oftast begränsad till att reparera 

beläggningar som är slitna. Som beställarna påpekade under de intervjuer som genomfördes händer 

det ibland att bullerreducerande beläggning jämförs med konventionell asfaltsbeläggning, detta 

leder till att väghållaren inte sköter drift- och underhållsarbetet optimalt.  
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Diagram 3. Totala kostnader för investering, drift & underhåll fördelad i procent. 

 

Diagram 4. Redovisar årlig kostnadsfördelning för underhåll- och driftsåtgärder av bullerreducerande beläggning under 
totalt 20 år. 

 

Diagram 5. Totala kostnader för drift & underhåll fördelad i procent. 

12% 

44% 

44% 

Total kostnadsandel  

Investering

Omläggningar

Rengöring

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kronor 

År 

Kostnadsfördelning för drift & underhåll 

Omläggning
slitlager+bindlager

Omläggning
slitlager

Rengöring

22% 

28% 

50% 

Total kostnadsandel för drift & underhåll 

Omläggning slitlager

Omläggning
slitlager+bindlager

Rengöring



 

41 
 

5.1.1 Kostnadskalkyler för bullerreducerande beläggning 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Redovisar priserna för varje åtgärd med bullerreducerande beläggning (från sida 32). 

 

 

Bullerreducerande beläggning 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Omläggning slitlager 0 0 1 700 000 0 0 0 0 

Omläggning slitlager + bindlager 0 0 0 0 0 3 340 000 0 

Rengöring 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 1 080 000 540 000 

Årlig underhåll- driftkostnad 540 000 540 000 2 240 000 540 000 540 000 4 420 000 540 000 

Total underhåll- driftkostnad under 
20 år 

 
            

Investering 3 340 000   
 

  
 

    

Årligkostnad 3 880 000 540 000 2 240 000 540 000 540 000 4 420 000 540 000 

Total kostnad under 20 år               
Tabell 9. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Del 1 av 3. 

 

 

Bullerreducerande 
beläggning 

Investering 
(kr/m²) 

Omläggning 
slitlager (kr/m²) 

Omläggning slitlager 
+ bindlager (kr/m²) 

Rengöring 
(kr/m²) 

Pris 334 170 334 27 

Kostnad (Area 
10000m²) 3 340 000 1 700 000 3 340 000 270 000 
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Bullerreducerande beläggning 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Omläggning slitlager 0 1 700 000 0 0 0 0 0 

Omläggning slitlager + bindlager 0 0 0 0 0 3 340 000 0 

Rengöring 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 810 000 540 000 

Årlig underhåll- driftkostnad 540 000 2 240 000 540 000 540 000 540 000 4 150 000 540 000 

Total underhåll- driftkostnad under 
20 år               

Investering   
 

  
 

      

Årligkostnad 540 000 2 240 000 540 000 540 000 540 000 4 150 000 540 000 

Total kostnad under 20 år               
Tabell 10. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Del 2 av 3. 

 

 

Bullerreducerande beläggning 
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Total 
summa/åtgärd 

Omläggning slitlager 0 0 0 1 700 000 0 0 5 100 000 

Omläggning slitlager + bindlager 0 0 0 0 0 0 6 680 000 

Rengöring 540 000 540 000 540 000 810 000 540 000 540 000 11 880 000 

Årlig underhåll- driftkostnad 540 000 540 000 540 000 2 510 000 540 000 540 000 
 Total underhåll- driftkostnad under 

20 år           23 660 000 
 Investering   

 
  

 
    

 Årligkostnad 540 000 540 000 540 000 2 510 000 540 000 540 000 
 Total kostnad under 20 år           27 000 000 
 Tabell 11. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Kolumnen till höger visar den totala summan för varje åtgärd. Del 3 av 3. 
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5.2 Bullerskärm 

Från tabeller och diagram beaktades följande antaganden: 

 Vinterväghållning och kostnaden för tvätt, sanering mm. är konstanta årliga kostnaderna. 

Tillsammans motsvarar de ungefär 80 % av den totala drift– och underhållskostnaden, se 

diagram 8. 

 Kostnaden för att utföra underhåll och driftsarbeten under 20 år, är lägre än kostnaden som 

krävs för investering av bullerskärmarna. För att vara mer specifik kan det framhävas att 

investeringen motsvarar cirka 60 % av den totala kostnaden för bulleråtgärden, se diagram 6. 

 Drift- och underhållskostnader för enbart skärmarna alltså tvätt, sanering samt den extra 

kostnaden fr.o.m. År 10 är ungefär 50 % lägre än drift- och underhållskostnader för 

konventionella beläggningen som omfattar omläggning samt vinterväghållning, se diagram 8. 

Bullerskärmar har en dyr investeringskostnad men har den stora fördelen att 

bullerreduktionsförlusten är minimal. Skärmarna behöver inte bytas ut men kräver ändå drift- och 

underhållsåtgärder för att förhindra skador i materialet samt försämring av skärmens gestaltning. 

Konstaterandet att vinterväghållningskostnaderna utgör hälften av den totala drift- och 

underhållskostnaderna var överraskande eftersom detta är en utgift som inte direkt beaktas. 

Faktumet att snömassorna måste transporteras bort från vägen vid varje plogning, dels för att 

förhindra skador på skärmen, dels för att undvika reducering av vägens bredd, är orsakerna till de 

höga kostnaderna.    

 

 

Diagram 6. Totala kostnader för investering, drift & underhåll fördelad i procent. 
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Diagram 7. Redovisar årlig kostnadsfördelning för drift- och underhållsåtgärder av bullerskärm under totalt 20 år. 

 

 

 

 

Diagram 8. Totala kostnader för drift & underhåll fördelad i procent. 
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5.2.1 Kostnadskalkyler för bullerskärm 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Visar priserna som ingår i bullerskärmsmetoden. Notera att vinterväghållning syftar på den 
Extra tillkommande kostnaden som uppstår pga. skärmarna. 

 

 

Bullerskärm 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Omläggning ABS 16 0 0 900 000 0 0 0 0 

Vinterväghållning – extra 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 

Tvätt, sanering mm. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Extra kostnad fr.o.m. 10 år 0 0 0 0 0 0 0 

Årlig underhåll- driftkostnad 700 000 700 000 1 600 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Total underhåll- driftkostnad under 20 år               

Investering 27 300 000             

Årligkostnad 28 000 000 700 000 1 600 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Total kostnad under 20 år               
Tabell 13. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Del 1 av 3. 

 

Bullerskärm Mängd Enhet á-pris Total 

Investering (Skärmar) 
 

    27 300 000 

     Bullerskärm  840 meter 30 500 25 620 000 

     Bullerskärm, glas 60 meter 28 000 1 680 000 

Omläggning ABS 16 9 000 m² 100 900 000 

Vinterväghållning – extra   År 450 000 450 000 

Tvätt, sanering mm.   År   250 000 

Extra kostnad fr.o.m. År 10   År   100 000 
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Bullerskärm 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Omläggning ABS 16 0 0 900 000 0 0 0 0 

Vinterväghållning – extra 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 

Tvätt, sanering mm. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Extra kostnad fr.o.m. 10 år 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Årlig underhåll- driftkostnad 700 000 700 000 1 700 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Total underhåll- driftkostnad under 20 år               

Investering               

Årligkostnad 700 000 700 000 1 700 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Total kostnad under 20 år               
Tabell 14. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Del 2 av 3. 

 

 

Bullerskärm 
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Total 
summa/åtgärd 

Omläggning ABS 16 0 0 900 000 0 0 0 2 700 000 

Vinterväghållning – extra 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 9 000 000 

Tvätt, sanering mm. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 5 000 000 

Extra kostnad fr.o.m. 10 år 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 100 000 

Årlig underhåll- driftkostnad 800 000 800 000 1 700 000 800 000 800 000 800 000 
 Total underhåll- driftkostnad under 20 år           17 800 000 
 Investering             
 Årligkostnad 800 000 800 000 1 700 000 800 000 800 000 800 000 
 Total kostnad under 20 år           45 100 000 
 Tabell 15. Kostnadskalkylen redovisar årliga kostnader som uppstår varje år samt totala kostnader under 20 år. Kolumnen till höger visar den totala summan för varje åtgärd. Del 3 av 3.
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5.3 Kostnadsjämförelse 

Efter att kostnadskalkylerna upprättats och tolkats kan en sammanställning av dem redovisa 

kostnadsskillnader mellan bullerreducerande beläggning samt bullerskärm.  Det framgår att 

bullerskärmarnas investeringskostnad motsvarar den totala kostnaden för bullerreducerande 

beläggning, som omfattar investering, drift och underhåll under 20 år, se diagram 9. Det kan även 

belysas att investeringskostanden för bullerskärmarna är 8 gånger dyrare än investeringskostnaden 

för bullerreducerande beläggning. 

Bortsett från åren då det inträffar en omläggning är de årliga drift- och underhållskostnaderna för 

bullerskärm högre än de motsvarande kostnaderna för bullerreducerande beläggning, se diagram 11. 

Trots detta är den sammanlagda kostnaden för rengöring av bullerreducerande beläggningen 

(11 880 000 kr) dubbel så dyrt som den sammanlagda kostnaden för tvätt, sanering, m.m. (5 000 000 

kr) för skärmarna, se tabellerna 11 och 15. Priset för dessa åtgärder är nästan lika stora men man 

måste ha i åtanke att bullerreducerande beläggning rengörs minst 2 gånger per år medan tvätt, 

sanering mm. för skärmar inträffar en gång per år.  

Utifrån ackumulerade diagrammet, se diagram 10, kan noteras att båda bulleråtgärdsmetoder har 

ungefärliga lika drift- och underhållskostnader fram till år 5 då de ackumulerade kostnaderna har nått 

samma summa. Efter femte året, på grund av omläggningen som sker med bullerreducerande 

beläggningen, ökar skillnaden av ackumulerade kostnader varvid de skiljs åt. 

När bullerskärmar används som en lösning för att reducera buller måste de omfatta alla drift- och 

underhållsåtgärder som krävs. Med detta menas att vägen mellan skärmarna ej får glömmas bort. 

Vägen tillsammans med trafiken blir bullerkällan i området, för att göra en rättvis 

kostnadsbedömning ska samtliga drift- och underhållsåtgärder för både väg och bullerskärmar räknas 

med. Av den orsaken togs omläggningsarbeten med i beräkningen för bullerskärmarna i 

kostnadskalkylerna. Misstaget att inte räkna med omläggningar förekommer i branschen, detta 

uppmärksammades och påpekades av Roger Nilsson från Skanska.  

 

 

Diagram 9. Kostanden för investering, underhåll & drift som uppkommer inom loppet av 20 år. Total avser summering av 
investering samt underhåll & drift. 
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Diagram 10. Summering av samtliga år där drift & underhållskostnader för vardera bulleråtgärd jämförs mot varandra. 

 

 

Diagram 11. Jämförelse av respektive bulleråtgärd där drift & underhållskostnader redovisas för varje år. 
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6 Slutsats 

Jämförelsen som utfördes med de befintliga bullerskärmarna i Enskede gentemot bullerreducerande 

beläggning, som omfattade en tjugoårsperiod, gav ett intressant resultat. Det framgår att åtgärden 

med bullerskärm är mer kostsam än bullerreducerande beläggningen på en 20 års period. 

Det är investeringskostnaden för bullerskärmarna som föranleder de höga kostnaderna. De befintliga 

skärmarna som granskades var specialbeställda och dess löpmeterpris var dyrare än reguljära 

skärmar. Trots detta skulle den totala kostnaden ändå vara hög även om det användes reguljära 

skärmar. 

Att drift- och underhållskostnader för bullerreducerande beläggningen blev höga var förväntat men 

att dessa kostnader skulle hamna i en likvärdig kostnadsnivå med bullerskärmarna var oväntat. Detta 

belyser att drift- och underhåll är viktig och kostsam för båda metoderna. För att de totala 

kostnaderna för bullerreducerande beläggningen ska nå samma summa som bullerskärm, kan det 

t.ex. utföras tre extra rengöringar per år utöver de redan beräknade i kalkylerna. 

Det som måste påpekas är att rapporten inte tar hänsyn till trafikstörningar som kan ge upphov till 

samhällskostnader som uppstår i samband med underhållsarbeten. Med detta syftas på 

omläggningsarbeten som kan orsaka stora trafikstörningar, och med tanke på att bullerreducerande 

beläggningen måste läggas om oftare, kan samhällskostnaderna för denna bulleråtgärd föranleda en 

dyr total summa.  

Trots den höga investeringskostnaden för bullerskärmar säkerställs direkt en god bullerreducering 

som varar ständigt. Vid bullerreducerande beläggningar däremot, krävs omläggningar för att 

bullerreduktion ska bibehållas. Med tanke på den begränsade budgeten väghållaren har att 

disponera kan detta vara en risk för den bullerreducerande beläggningen eftersom att drift- och 

underhållsarbeten kan skjutas upp, där resurserna anses vara viktigare för andra ändamål, och 

därmed orsaka följdskador med dyra konsekvenser. 

Bullerreducerande beläggningar får inte behandlas som en konventionell asfaltsbeläggning av den 

orsaken att bullerreducerande beläggningar har som primär funktion att reducera buller, denna 

egenskap gör beläggningen känslig. Användningsområden för bullerreducerande beläggningar 

begränsas därmed. Ramper, avfarter samt påfarter är inte att rekommendera för en 

bullerreducerande beläggning på grund av påfrestningarna som uppstår av inbromsning och 

acceleration.  Beläggningen ska absolut inte läggas på vägar med en skyltad hastighet lägre än 50 

km/h.  

Det anses ofta att den bullerreducerande beläggningen är en dyr satsning som kräver mycket drift- 

och underhållsarbeten, rapporten visar att även med bullerskärmar uppstår det stora utgifter för 

skötsel. Om väghållaren är beredd att genomföra de rekommendationer om drift och underhåll som 

bullerreducerande beläggning kräver, så kan många fördelar erhållas med dessa beläggningar som 

t.ex. att miljön kring vägen förbättras, dels för att bullerskärmar begränsar utsikten dels för att 

porösa beläggningar förhindrar ökning av dammpartiklar i luften genom att partiklarna hamnar i 

beläggningens porer. 
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7 Rekommendationer 

Några förslag som bör has i åtanke för att utnyttja varje bulleråtgärd maximalt samt för att undvika 

komplikationer är: 

 Väghållaren ska upprätta en kostnadsanalys vid val av bullerreducerande beläggning. För att 

ha kännedom av kostnadsomfattning samt hur många drift- och underhållsarbeten denna 

metod kräver.  

 Planering av drift och underhållsarbeten för att veta när varje åtgärd kommer att inträffa 

samt dokumentation av detta för att säkerställa att dessa arbeten utförs.  

 För att undvika sandning på lågbullerbeläggningar bör det skyltas tydligt för att varna 

driftentreprenören var sträckan börjar och slutar. 

 För en kostnadsanalys med bullerskärmar ska det räknas med asfalten på vägen mellan 

skärmarna. Detta för att få fram antal omläggningsarbeten som kommer att utföras. Vägen 

tillsammans med skärmarna är själva bulleråtgärden. 

 Bullerskärmar bör inte placeras nära vägen om inte den akustiska utformningen kräver detta. 

Således skulle vinterväghållningskostnaden kunna sänkas i och med att snön inte behöver 

transporteras bort vid plogning.  

Det skulle vara intressant om andra sträckor i Sverige analyserades och jämfördes på liknande sätt för 

att se om kostnaderna för dessa bulleråtgärder ger ett annat resultat. Detta skulle kunna göras 

genom att undersöka sträckor med förhållanden som skiljer sig ifrån denna rapport så som andel 

dubbdäcksanvändning samt trafikmängd. För att analysera bullerreducerande beläggningen på ett 

djupare perspektiv kan skademekanismer som spårbildning, stensläpp, potthål samt tjällyft studeras.  
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Bilaga 3 

Från: torbjorn.jacobson@trafikverket.se [torbjorn.jacobson@trafikverket.se] 

Skickat: den 23 september 2013 13:22 
Till: Peter Wall 

Ämne: Kostnader asfalt och bullerskärmar 

Hej, 

         ABS 16: 100 kr/m2 

         Dubbeldrän (första åtgärd): 350 kr/m2 

         Dubbeldrän (andra och tredje åtgärd): 150 kr/m2 

         Tre åtgärder på 20 år ska vara möjligt  

         Bullerskärmar, 3 m höga, grundläggning + arbete + skärm: 10 000 kr per löpmeter  

         Eventuellt buskar utmed planket (åtminstone bitvis) + skötsel: återkommer   

  

Med Vänlig Hälsning 

 Torbjörn Jacobson 

Specialist Asfaltbeläggning 

IVtsöd, Väg & Banteknik 

  

Mail: torbjorn.jacobson@trafikverket.se 

 Trafikverket 

Investering 

Besöksadress: 

Solna strandväg 98 

Postadress: 

172 90 Sundbyberg 
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---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 

Från: Hans Hellberg <hans.hellberg@stockholm.se> 

Datum: 23 oktober 2013 09:11 

Ämne: Vinterkostnad Gamla Enskede 

Till: "pablocardenas87@gmail.com" <pablocardenas87@gmail.com> 

 

Hej 

Christer Rosenblad vidarebefordrade din fråga om vinterväghållningskostnad 

för Gamla Enskede innan bullerskärmarna sattes upp. 

Jag ser tyvärr ingen möjlighet att beräkna separat kostnad för denna del som ingår i ett 

kontrakt som omfattar alla trafikleder från Nynäsvägen / Sköndal till anslutning E18 i västerort. 

Borttransort av snö i kontraktet regleras i timkostnad per maskinenhet och tillfälle som snötransport 

måste utföras. 

mvh   

Hans Hellberg 

 

Stockholm Stad, Trafikkontoret 

Stadsmiljöavdelningen 

Box 8311  

104 20 Stockholm 

E-post: hans.hellberg@stockholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=mailto%3ahans.hellberg%40stockholm.se
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=mailto%3apablocardenas87%40gmail.com
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=mailto%3apablocardenas87%40gmail.com
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=mailto%3af%c3%b6rnamn.efternamn%40dom%c3%a4n


 

VI 
 

Från: Anders Hellström [anders.c.hellstrom@stockholm.se] 

Skickat: den 9 oktober 2013 15:11 

Till: Peter Wall 
Cc: Erika Nordberg; Jacob Günther 

Ämne: SV: Nynäsvägen. Bullerskärm information. 

Hej,  

Entreprenaden är upphandlad på en fast samt en rörlig del, lite förenklat kan man säga att 
uppdelningen är att allt ovan marknivå är på fast del och övrigt rörligt. Bifogat ser ni avstämningen 
för fast del, att ge ett löpmeterpris för hela skärmen blir inte rättvisande då den ser olika ut 
beroende på vart den är placerad längs Nynäsvägen men här kommer ett försök att ge ett 
överslagspris för betongskärmen: 

Grundläggning (borrade pålar 6 500 000kr)                               4 500kr/lpm 

Pålplintar                                                                                                 1 500kr/lpm 

Skärm                                                                                                       20 000kr/lpm 

Barriär (påkörningskydd mot nynäsvägen)                               4 500kr/lpm 

 Det ger en kostnad på 30 500kr/lpm för den direkta skärmen (inbyggt arbete och material) 

 Utöver det ovanstående så ligger det en hel del i hjälparbeten (tillfälliga trafikanordningar, 
etableringar m.m.) och följdarbeten (belysning, ytskikt, ledningsomläggningar m.m.) totala kostnaden 
ligger som ni redan vet genom genomförandebeslutet på 150 000 000kr. 

 Projektet består av 3 skärmtyper: 

Betongskärm med ljudabsorbent av akustikbetong (mot nynäsvägen) och mineralull/träulit (mot 
lokalgatan)  

Genomsiktlig skärm av polykarbonat 

Träskärm utan ljudabsorbent 

 Direkta driftkostnader är ca 250 000kr/år varav tvätt 1ggr/år är ca 100 000kr övrigt är 
klottersanering, administration m.m. 

 Indirekt driftkostnad är ca 450 000kr/år för ökad vinterväghållning beroende på att skärmen står dikt 
an mot vägbanan och inte möjliggör snöupplag vid sidan av vägen. 

 I ett senare skede, ca 10år framåt, tillkommer ca 100 000kr i underhållskostnadAnders Hellström  

Trafikkontoret, Anläggningsavdelningen 

postadress box 8311, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-508 260 89 / 076-122 60 89 
E-post: anders.c.hellstrom@stockholm.se 
www.stockholm.se 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=mailto%3aanders.c.hellstrom%40stockholm.se
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=HEUzo_dQ7kiwM-5OeXsq3I0OS3oCsNAI3GDL9ODXNrH2BxfOXtHCzUsecnbTE2RmPH-DMyX1TJY.&URL=https%3a%2f%2fwebmail.kth.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
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Bilaga 7 

 

Från: Anders Hellström [anders.c.hellstrom@stockholm.se] 

 

Hej, 

 

Polyskärmarna har ungefär samma kostnad som för betongskärmen alltså ca 30 000kr/lpm. Just skärmen över 

gångtunneln är något billigare då ingen pålning har utförts eftersom att fundamenten står på brovalvet 

 

Anders Hellström 

Trafikkontoret 

Anläggningsavdelningen 
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