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Sammanfattning 
I dagsläget dimensioneras bullerskärmar efter varje projekt med den enda gemensamma nämnaren 

att de skall uppfylla utformade riktlinjer och bullerkrav. De kan skilja sig enormt vad gäller estetisk 

utformning och konstruktion. Denna arbetsgång är både tids - och kostnadsineffektiv med 

konsekvenser som följd, framförallt då externa arkitekter anställs för att sätta sin egen prägel. 

Uppgiften har utdelats gemensamt utav Trafikverket och Peab som ser ett behov utav 

standardiserade bullerskärmar. Slutsatsen har dragits utav tidigare projekt och då framförallt projekt 

Mälarbanan. 

Denna rapport syftar till att, med utgångspunkt Mälarbanan, ta fram ett förslag till ett standardiserat 

system som skall kunna användas runt om i Sverige. Detta system, skall motverka dagens 

problematik med nuvarande bullerskärmar. Systemet kommer i texten att benämnas som Bsk 14F 

som står för Bullerskärm 14 Försök. 

Resultatet utav Bsk 14F kommer att redovisas med ljudmodelleringar i dataprogrammet INSUL som 

används i dagens utformningar.  Ritningar i CAD kommer att påvisa Bsk 14Fs konstruktion och 

kalkylräkning för kostnaderna. Vi har även jämfört olika bullerskärmar som finns att tillgå på 

marknaden idag för att undersöka möjligheten att välja ett befintligt system. Med hjälp av en 

yrkesverksam akustiker, konstruktörer, platschefer och arbetsledare har vi kunnat erhålla underlag 

för att producera ett slutligt resultat. Här påvisas att med ett standardiserat system går det att uppnå 

ljudkraven som erfordras till ett lägre pris utan att behöva kompromissa utrymme för arkitektoniskt 

prägel.  
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Abstract  
Ideally, the basic standard forms of how and why noise barriers are created are to fulfill the purpose 

of reducing sound. They vary greatly regarding their esthetics and design. Particular mechanics are 

both time and cost ineffective consequentially when external architects are contracted to put their 

trademark on them. 

Trafikverket and Peab, whom identify the need of standardizing noise barriers, have collaboratively 

delegated the assignment. The conclusion has been drawn from earlier projects and Project 

Mälarbanan. 

The premise of the report (having Mälarbanan as an example) is to offer a standardized system which 

would be used throughout Sweden. This system would, thus, counter the current problems with 

noise barriers that exist today. The system will be noted in the text as Bsk 14F, which stands for 

Bullerskärm 14 Försök (Noise Barrier 14 experimental). 

A computer sound-model program using today’s configurations will present the results of Bsk 14F, 

whereas drawings in CAD will show Bsk 14F’s design and calculation costs. A comparison has also 

been made to examine the possibility of choosing a noise barrier currently existing on the market 

today. With the help of effectively using a professional acoustician, engineers, site managers, and 

project leaders was it possible to obtain the core material to produce an ultimate and final result. 

The following demonstrates that establishing a standardized system, which fulfills the sound 

requirements and be constructed at a lower cost, is attainable without having to comprise the 

architectural trademark. 
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Förord 
Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Peab och Trafikverket under hösten 2013 till februari 

2014. Ett stort tack till Peter Tollerup på Peab och Peter Karlsson på Trafikverket som varit våra 

handledare på plats under examensarbetet. Utan er information och kunskap hade denna rapport 

inte varit möjligt att genomföra. Även vår handledare från KTH, Anders Wengelin ska ha ett stort tack 

för råd och vägledning under arbetets gång.  

Vi vill även passa på att särskilt tacka Henrik Naglitsch för ett otroligt fint bemötande, engagemang 

och kunskap. Utan de lärorika mötena vi hade i Uppsala så hade vi inte kunnat lösa de akustiska 

delarna i rapporten. 

Övriga personer som vi vill tacka för den tid ni avsatte för att svara på frågor och bidra med material 

och erfarenheter är följande: Frida Angelöw, Camilla Gradin, Per Högner och Fredrik Lilliesköld.  
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Ordlista, definitioner och begrepp 
Aerodynamisk vindlast - Vindlast som orsakas utav tryckförändring från ett passerande fordon. 

Bsk 14F - Bullerskärm 14 Försök. 

dB - Decibel, logaritmisk skala för ljudmätning. 

dB(A) - Decibel A-vägning, innebär att ett högpassfilter kopplas in som dämpar låga frekvenser på ett 

sätt som skall efterlikna örats okänslighet för svaga, lågfrekventa ljud. 

Dubbelskärm - En bullerskärm som är uppbyggd utav två täta skikt. 

Enkelskärm - En bullerskärm som är uppbyggd utav ett tätt skikt. 

Hertz - SI-enheten för frekvens, 1 Hz är 1 svängning per sekund. 

INSUL - Modelleringsprogram som beräknar olika tätskikts bullerdämpning.  

Laeq24 - Ekvivalent ljudnivå fördelat på 24 timmar, ett helt dygn. 

LAmax - Högsta förekommande ljudet under ett genomsnittligt dygn. 

Lden - L(day-evening-night) räknas upp med 5 dB på kvällen samt 10 dB på natten. 

Leq - Ekvivalent ljudnivå. 

Ljudabsorption - Förmåga att genom friktion minska ljudvågors energi. 

Ljudisolering - Förmågan att genom hög materiell täthet reflektera ljudvågor. 

Lmax - Det högsta förekommande ljudet. 

LmaxF - Maximal ljudnivå med tidssvängning 

LmaxM - Den maximala nivån för tågpassagen över tågets längd 

Lnight - Ekvivalent ljudnivå nattetid. 

Lwo - Medelvärdet av ljudeffektnivån för ljudet som utstrålas per meter spår från en tågtyp vid en 

given hastighet. 

NCS-skala - Natural Color System, ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera, 

kommunicera och kontrollera färg. 

Oktavband - Uppmätta frekvenser som används för att mäta ljudets energi. 

Rök - Rälsöverkant, ett begrepp som används för att mäta höjd i förhållande till spår. 

SEL, Sound Level Exposure - Ljudexponeringsnivå mätt i Decibel 

Tersband - Uppmätta frekvenser som används för att mäta ljudets energi. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rg
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Ljudtransmission - Ljudöverföring via ett fast material. 

RMS-värde - Root Mean Square [m/s2], ett effektivvärde som mäter vibrationers acceleration.  
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1. Inledning 
I takt med att städer utvidgas och förtätas måste också järnvägnätet utvidgas, detta medför att allt 

fler bostadsområden utsätts för störande buller. I Sverige har vi högt satta krav på vilka bullernivåer 

som är tillåtna, att inte överskrida dessa kan många gånger vara svårt. Det är därför inte ovanligt att 

en rad olika förbättringar eller ändringar måste genomföras. Detta kan så ske genom att uppföra 

bullerskärmar eller att bygga medvetet med större avstånd från ljudkällan till bostadsområden, eller 

andra områden som kan komma att störas utav buller. Andra metoder som kan tillämpas för att 

reducera buller kan vara modern spårvägstrafik och geografisk modulering. 

Den ökande befolkningsmängden som även leder till kontinuerlig förtätning, framför allt då i 

Stockholm, har lett till att kollektivtrafiken ofta måste byggas där bostadsområden finns eller 

planeras. En vanlig lösning för att avskärma bullret är då att uppföra bullerskärmar som byggs längs 

järnvägen.  

Buller definieras som störande ljud där riktvärden för buller är angivna. Allmänna råd för bostäder 

som ges av Socialstyrelsen anger vilka riktvärden som bör tillämpas vid bedömning av bullernivåer 

inomhus. Dock upplevs buller som olika störande av olika individer, detta kan leda till att de 

fastställda riktvärdena inte alltid gör sig rättvisa.  Utöver skadligt för hörseln kan buller även påverka 

sömn och blodtryck negativt. (Banverket, Naturvårdsverket, 2006-02-01) 

Målsättningen under byggnation av väg och järnväg är att följa de av riksdagens etablerade 

riktvärden för bostäder. Då buller överskrider riksdagens fastställda värden måste därför 

bulleråtgärder utföras. Dessa åtgärder måste anpassas efter vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt 

rimligt och miljömässigt hållbart. Efter att dessa åtgärder är genomförda skall en tydlig förbättring 

kunna påvisas. (Banverket, Naturvårdsverket, 2006-02-01) 

Speciellet för detta projekt, Projekt Mälarbanan, är att trafikverket och Peab arbetar tätt tillsammans 

då de har full insyn i varandras arbeten. Detta arbetssätt är nytt för både Peab och Trafikverket, då 

Trafikverket vanligtvis bara agerar beställare och Peab totalentreprenör eller liknande. De båda 

aktörerna delar utrymme i Trafikverkets lokaler i Spånga. 

Peab har som entreprenör fått i uppdrag, att bredda järnvägen på projekt Mälarbanan som sträcker 

sig norr om Mälaren från Stockholm via Västerås till Örebro. Sträckan som Peab är upphandlade för 

löper mellan Barkarby - Kallhäll. Trafikverket har gjort bedömningen att kapaciteten nu måste utökas 

till fyra spår från dagens två. Den ovan nämnda sträckan uppgår till åtta kilometer, där det skall 

utöver spårutökningen göras, ledningsomläggningar, breddning på befintliga järnvägsbroar, 

stödmurar samt bullerskydd.  

Ordervärdet för Peabs entreprenadkontrakt gällande bullerskärmar uppgår till nästan 47 miljoner 

kronor utav den totala entreprenadbudgeten som uppgår till 1.18 miljarder kronor. Arbetet 

påbörjades våren 2013 och beräknas, i dagsläget, att färdigställas under 2016. Projektet avser att 

skapa en fortsatt stabilitet för regionens infrastruktur i Mälardalen. (Tollerup, 2013) 
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1.1 Bakgrund 
I dagsläget finns det inga utformade riktlinjer eller standarer som följs vid uppförande av bullerskydd. 

Så länge man följer de ljudkrav som finns i Boverkets byggregler (BBR) så är det godkänt. Detta 

medför att det ofta blir en komplex uppgift att uppföra bullerskydd. Under möten med våra 

handledare, Peter Tollerup från Peab och Peter Karlsson från Trafikverket har information getts om 

de brister som förekommer vid planering och byggande av bullerskydd.  

Både Trafikverket och Peab tror att ett standardiserat system för bullerskydd skulle kunna 

effektivisera såväl byggandet och kostnaderna. Att hitta ett system som både är kostnadseffektivt 

och lätt att uppföra skulle gynna alla inblandade aktörer. När beställaren som många gånger är en 

kommun får för stor frihet vad gäller konstruktion och arkitektonisk utformning, leder detta ofta till 

konflikter och förlorad tid. När det dessutom är beställaren av bullerskyddet som ger bygglov för den 

planerade väg eller järnväg som skall byggas, leder detta inte sällan till problem. (Karlsson, 2013) 

(Tollerup, 2013) 

1.2 Målformulering 
Syftet är att ta fram ett standardiserat system som underlättar för beställare och entreprenörer vid 

beställning och uppförande av bullerskydd. Detta kommer kunna vara i form av att arbeta fram en ny 

produkt, alternativt hitta en befintlig produkt som kan tillämpas som standard. Efter att denna studie 

är genomförd skall systemet vara till den grad så reellt att ekonomiska kalkyler, 

hållfasthetsberäkningar, miljömässig påverkan och livslängd kan genomföras och undersökas mera 

ingående. 

Med denna rapport vill vi leverera en mall för hur standardiseringen av bullerskydd kan komma att 

uppnås. Denna rapport skall förhoppningsvis bli så ingående att Trafikverket kan tillämpa den i 

framtida arbeten.  

1.3 Avgränsningar 
 Vi kommer inte fördjupa oss i den arkitektoniska utformningen. 

 Vi avgränsar oss från konstruktionsberäkningar. 

 Förkastar förankring och markanslutningar. 

 Fokus kommer inte ligga på att göra egna hållfasthetsberäkningar, utan vi kommer att 
använda oss av färdiga beräkningsmodeller om så finns att tillgå. 

 Fördjupar oss inte i varaktighet. 

 De ekonomiska kalkyler som arbetas fram kommer troligen vara en ”tumme-pekfinger” 
uppskattning.  

 

1.4 Lösningsmetoder 
Vi har använt oss av ritningar, intervjuer av berörda yrkesgrupper och personal, studiebesök av 

Mälarbanan, okulära besiktningar och bygghandlingar från Peabs och Trafikverkets databaser. I 

förberedande syfte, för att få vistas och besiktiga befintliga bullerskydd på spårområdet deltog vi i 

Trafikverkets kurs BVF 1920 Råd och Skyddsanvisningar för att få vistas i spårområdet. Inom detta 

område finns för närvarande inget examensarbete arkiverat på Diva som berör problematiken kring 

standardiseringen utav bullerskydd. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Buller 

2.1.1 Allmänt 

Det som vi avser att kalla för buller är oönskat ljud. Upplevelsen av buller är subjektiv, därav kan det 

upplevas på olika sätt av olika individer. Vid spårbunden trafik är den dominerande bullerkällan 

rulljud som alstras vid kontakten mellan hjul och räl. Andra ljudkällor som kan orsaka störande ljud 

kan vara bromsskrik, slamrande vagnar, signalering.  

2.1.2 Metodik och bedömningsgrunder 

Vi upplever ljudets styrka beroende på dels ljudtrycket och dels på ljudets frekvenssammansättning. 

Med hjälp av decibel (dB) mäts ljudnivån. Maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå är två olika mått 

som används för att fastställa riktlinjer. 

Ljud definieras som tryckförändringar i det statiska lufttrycket runtom oss som vi kan höra. 

Tryckförändringar sprids i form av vågrörelser. Ljudnivån, ljudets styrka, mäts i decibel (dB) och med 

frekvens menas antalet svängningar per tidsintervall mätt i Hertz (Hz). 

Vid höga frekvenser uppfattar örat det som ljusa toner, d.v.s. vid många svängningar per tidsintervall. 

Då ljud med låg frekvens alstras uppfattar örat det som en mörk ton, då är alltså antalet svängningar 

per tidsintervall få.  

Då ett mått för hur starkt en människa uppfattar ett ljud skall användas görs oftast en vägning av 

ljudets frekvenssammansättning. För detta har det framtagits en A-vägning för att efterlikna örats 

varierande känslighet, där känsligheten för höga frekvenser är betydligt högre än för känsligheten 

mot låga frekvenser. Denna A-vägning är den som normalt används för att mäta trafikbuller och 

uttrycks i dB(A). 

Den ljudnivå som alstras vid vår smärtgräns är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det 

svagaste ljud som vi kan uppfatta. Den ljudnivån som vi kan uppfatta har alltså ett enormt omfång, 

därmed används en logaritmisk skala (decibel, dB) för att efterlikna örats känslighet vid olika 

ljudnivåer. Smärtgränsen nås vid 140 dB där 0 dB är det lägsta ljudet en människa med god hörsel 

kan uppfatta. Med en logaritmisk skala menas att en ljudnivå är 10 gånger större för varje 10-steg i 

skalan. 

 

Logaritmisk skala för ljudnivå 

Ljudnivå (dB) Relativ ljudnivå 

0 dB 1 

10 dB 10 

30 dB 1 000 

60 dB 1 000 000 

100 dB 10 000 000 000 

140 dB 100 000 000 000 000 
Tabell 1 Logaritmisk skala över ljudnivåer 
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Ljud varierar i tid 

Ljud varierar i tid men hur mycket det varierar beror på många faktorer. Två avgörande faktorer är 

ljudkälla och avstånd till denna. Ljudnivån kan skilja sig i styrka genom att antingen vara konstant 

eller variera kraftigt, det senare gäller för järnvägar. 

Ekvivalent och maximal ljudnivå 

Måttet ekvivalent ljudnivå LAeq24h, används för att beskriva en bullerexponering under en längre 

tidsperiod. Detta mått används för att beskriva trafikbullret under ett genomsnittligt dygn 

(årsmedeldygn).  Däremot är måttet ej lämpligt för att beskriva kraftigt varierande ljudkällor och ljud 

som sällan förekommer. För detta kompletteras ekvivalent ljudnivå med den maximala ljudnivån som 

beskriver det högsta förekommande ljudet, LAmax under ett genomsnittligt dygn. 

Bullermått inom EU 

I samband med bullerkartläggning anges ett mått som framtagits enligt EU:s direktiv för 

omgivningsbuller. Måtten är Lden (dag-kväll-natt-nivå) och Lnight (ekvivalent ljudnivå nattetid). För 

Lden gäller det att den ekvivalenta ljudnivån för kvällen räknas upp med 5 dB samt att nivån för 

natten räknas upp med 10 dB. Ljudnivån på 4 meters höjd över marken redovisas av både Lden och 

Lnight. 

Ljudkurva i dB(A) 

 
Figur 1 Grafisk kurva över relaterbara ljudkällor (Trafikverket, 2013) 

(Källa för kap 2.1.1 - 2.1.2 (Banverket, Naturvårdsverket, 2006-02-01)) 

2.1.3  Bedömningsgrunder för beräkningar 

Vid större projekt såsom projekt Mälarbanan utförs alltid en bullerutredning där beräkningar av 

luftljud genomförs. Dessa beräkningar genomförs genom en fastställd beräkningsmodell för 

spårbunden trafik ”Buller för spårbunden trafik – Nordisk beräkningsmodell – Rapport 4935 – 

Naturvårdsverket, Trafikverket”. Efter att beräkningar är utförda redovisas resultatet som 

dygnsekvivalent respektive maximal ljudnivå i dB(A). Indata till beräkningsmodellen är tågtyp, 

hastighet, maximal tåglängd och total tåglängd per dygn. I projekt Mälarbanan har man även 

förutsatt en spårstandard med helsvetsad räl. 
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Det beräkningsmodellen inte tar hänsyn till är bland annat: verkliga tåghastigheter, spårstandard, 

terrängförhållanden och tågslitage.  Därav kan beräkningsmodellen på grund av detta ge osäkra svar. 

Dessa osäkerheter är inte att förkasta då de kan ge upphov till oönskat buller. 

Buller som alstras från tågtrafik är i regel intermittent, det vill säga att ljudnivån under en tågpassage 

stiger till ett maximum för att sedan avta. På de flesta järnvägssträckor är det den maximala ljudnivån 

som överskrids innan den ekvivalenta överskrids. Därav är det följaktligen den som är mest drivande i 

bullerskyddsåtgärder. Något som har stor inverkan på den maximala ljudnivån från passerande tåg är 

bland annat: avstånd från spåret till mottagare, topografi, typ av tåg samt tågets hastighet och längd. 

Vad gäller den ekvivalenta ljudnivån så är den beroende av antalet tåg som passerar samt tågens 

längd. 

2.1.4 Riktvärden för miljökvalitet 

För varje enskild planeringssituation som ska utföras är det alltid ”riktvärden för miljökvalitet” som 

eftersträvas att uppnås. Utgångspunkten för dessa är att vidta bullerskyddsåtgärder som är tekniskt 

möjliga, ekonomiskt försvarbara och miljömässigt motiverade. Förutsättningarna för att klara 

”riktvärden för miljökvalitet” kan givetvis skilja sig stort i olika planeringssituationer och är oftast bäst 

vid nyplanering av bannät. I bebyggda områden där järnväg redan finns tvingas därför de berörda 

ofta tolerera högre ljudnivåer. I samtliga fall är de långsiktiga målen mycket kostsamma och blir 

därför endast rimliga i ett mycket långt tidperspektiv.  

”Riktvärden för miljökvalitet” avser de värden som bör uppfyllas för att klara en god miljökvalitet. De 

tar således inte hänsyn till tekniska och ekonomiska aspekter. Riktvärdena gäller endast under 

förutsättning att vibrationerna i området underskrider 0,5 mm/s2 (vägt RMS – värde). Bakgrunden till 

detta är att den berörda ofta har svårt att särskilja vad som orsakar själva störningsupplevelsen. Om 

vibrationsnivåerna överskrider 0,5 mm/s2 kan detta leda till att upplevelsen av bullerstörningen 

förstärks. För att skyddsåtgärden som vidtagits ska bli så effektiv som möjligt bör därför 

uppmärksamhet företas så att störningsbilden inte påverkas av vibrationer. Vid kraftigare vibrationer 

>1,0 mm/s2 (vägt RMS – värde) bör vibrationsåtgärder i första hand vidtas, utifrån detta bedöms 

sedan behovet av bullerskyddsåtgärder. 
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Riktvärden för miljökvalitet 

Tabell över värden som eftersträvas att uppnås. 

 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 
för vardagsmedeldygn 

Maximal ljudnivå i 
dB(A) 

Permanetbostäder, fritidsbostäder 
och vårslokaler     

Utomhus 601) 552) 702) 

Inomhus 306) 453) 

Undervisningslokaler     

Inomhus   457) 

Arbetslokaler     

Inomhus   605) 

Områden med låg bakgrundsnivå      

Rekreationsytor i tätort 551)4)   

Friluftsområden 401)4)   

1)
Riktvärdena avser frifältsmätning eller till 

frifältsvärden korrigerade värden. 
4)

Avser områden med låg bakgrundsnivå. 
2)

Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 
5)

Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 

3)
Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) 

under tidsperioden 22.00 - 06.00 samt övriga 
bostadsrum (ej hall, förråd, WC etc.). 

6)
Avser boningsrum (ej hall, förråd 

och WC etc.). 
7)

Avser nivå under 
lektionstid.   

Tabell 2 Riktvärden för miljökvalitet 

 

2.1.5 Åtgärdsnivåer 

Allmänt 

Åtgärdsnivåer anges för tre typer av planeringssituationer, dessa behandlas var och en för sig. Om 

någon av dessa nivåer överskrids ska åtgärder övervägas utifrån vad som är tekniskt möjligt, 

miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. De tre planeringssituationerna beskrivs närmare i 

avsnitt 2.2. 

När hastigheten och antalet tåg ökar på en sträcka leder detta inte sällan till ökade bullerstörningar. 
När dessa förändringar inte kan kopplas till tekniska åtgärder i infrastrukturen på aktuell bandel bör 
skyddsåtgärder vidtagas enligt planeringsfall för ”Befintlig miljö”. När en bulleråtgärd planeras och 
genomförs är det av största vikt att den leder till förväntat resultat. Det är därför viktigt att beakta 
andra bullerkällor så att dessa inte försämrar slutresultatet. Finns det andra bullerstörningar i 
omgivningen som kommer att kvarstå efter den planerade skyddsåtgärden kan det vara tveksamt om 
den överhuvudtaget bör genomföras. Planerade skyddsåtgärder bör då kunna skjutas på framtiden i 
avvaktan på att den andra bullerkällan elimineras. Situationer med omgivningsstörningar 
uppkommer inte sällan då kommuner släpper till mark allt för nära järnvägen.  
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Faktorer som också bör beaktas vid en avvägning av vilka åtgärder som bör vidtas. 

 Graden av störning, d.v.s. ekvivalent ljudnivå utomhus och inomhus respektive maximal 

ljudnivå inomhus. Här bör man speciellt beakta buller från brokonstruktioner, som vanligtvis 

har högre ljudnivå än normalt trafikbuller.  

 Olägenheternas omfattning, antal personer som exponeras för buller. Ett bra mått på 
bebyggelsetäta områden är exploateringstal. 

 Typ av lokaler eller områden som utsätts för buller. 

 Varaktigheten hos olägenheterna samt tidpunkt för störningarna. 

 Kostnader för olika åtgärder. 

 Åtgärdernas effekt. 

 Estetik (stadsbild, landskapsbild)/det kan bli estetiken som fäller avgörandet beträffande 
vilka skyddsåtgärder som ska göras. 

 Miljöpsykologi. Ljudets betydelse i olika miljöer. 
 

 

2.2 De tre byggtyperna 
Varje projekt klassas efter sin byggnationstyp där det finns tre olika byggtyper. Dessa tre byggtyper 

har i sig egna förutsättningar och bestämningar för bullerriktvärden. Vid planeringsfall utav dessa 

skall de bullerförändringar som kommer att ske åtgärdas enligt givna bestämmelser. 

2.2.1 NYBYGGNAD/av bana i bebyggelse 

Med planeringsfallet "NYBYGGNAD/av bana vid bebyggelse" avses områden som tidigare ej blivit 

exponerade för störade ljud för ljudbuller från järnvägstrafik. 

Mer om detta kan läsas under kapitel 6 bilagor. 

2.2.2 BEFINTLIG MILJÖ/bana i bebyggelse 

Med planeringsfallet ”BEFINTLIG MILJÖ/Bana vid bebyggelse” avses banor som inte har någon form 

av infrastrukturell åtgärd inplanerad. 

Mer om detta kan läsas under kapitel 6 bilagor. 
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2.2.3 VÄSENTLIG OMBYGGNAD/av bana i bebyggelse 

 

Nivåer för övervägande av åtgärd 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå i dB(A) för 
vardagsmedeldygn 

Maximal ljudnivå 
dB(A) "fast" 

      

Permanetbostäder, fritidsbostäder och 
vårslokaler     

Utomhus 601) 552) 702) 

Inomhus Se nedan6) 453) 

Undervisningslokaler   454) 

Arbetslokaler   605) 

1)
Riktvärdena avser frifältsmätning eller till frifältsvärden 

korrigerade värden. 
4)

Avser nivå under lektionstid   
2)

Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 
5)

Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 

3)
Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under 

tidsperioden 22.00 - 06.00 samt övriga bostadsrum        
(ej hall, förråd, WC etc.). 

6)
Vi förutsätter att fasaden har en dämpning på               

 minst 30 dB(A), därför anges inget värde. 

Tabell 3 Nivåer för övervägande av åtgärd 

Med planeringsfallet "Väsentlig ombyggnad/av bana med bebyggelse" avses exempelvis 

sidoförflyttning av banan med syfte mot att förbättra linjeföringen, nybyggnation av en bro, 

breddning från enkel -till dubbelspår, breddning till flera spår samt kapacitetsupprustning av bana. 

Banunderhåll och byte utav förbrukad materiel går normalt inte under detta planeringsfall. Om 

ljudnivåerna vid "Väsentlig ombyggnad/ av bana vid bebyggelse" överskrider de angivna värdena i 

tabell 3 skall åtgärder alltid övervägas. 

I detta planeringsfall görs oftast åtgärder när den befintliga banans sträckning i såväl plan - som 

höjdläge ej kan påverkas. Somliga möjligheter att modellera topografin kan ibland existera, men det 

är oftast under kortare partier som detta kan göras och projektledningen hänvisas i huvudsak till att 

vidta åtgärder för att begränsa störningarna. Självfallet bör dock ambitionen att klara samtliga 

riktvärden för miljökvalitet eftersträvas. Det bör beaktas att där järnvägen passerar genom tätorter 

inte är rimligt att uppnå föregående skrivna ambition. I de fallen bör principen om 

samhällsekonomisk lönsamhet tillämpas, givetvis inte då de högsta tillåtna värdena överskrids. 

Principen om samhällsekonomisk lönsamhet kan inte alltid tillämpas och måste ibland avvikas ifrån. I 

ett fall där två fastigheter i en tätort upplever likartad bullerstörning före åtgärd men där 

tillämpningen av principen om samhällsekonomisk lönsamhet endast sänker bullerstörningarna 

avsevärt på en. Det kan då upplevas som mycket orättvist att endast en fastighet drar nytta av 

bulleråtgärderna då det är avsevärt mycket dyrare att åtgärda bullerstörningarna på den andra. Ett 

projekt måste därför prövas med olika nivåer för bullerreducering, som helhet eller för relativt 

homogena delsträckor. Därefter väljs den nivå som är mest samhällsekonomisk lönsam.  
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Detta innebär dock ej att principen för samhällsekonomisk lönsamhet gäller för varje åtgärd för den 

valda nivån. Om en högre bullerreducering uppfylls med en högre nivå skall de den väljas. Då gäller 

förutsättningen att även den är någorlunda samhällsekonomisk lönsam utan att kompromissa hela 

objektets samhällsekonomiska lönsamhet. När en nivå väljs måste kostnaden alltid vägas mot 

bullerreducering. Detta innebär att ökade bullerreduceringskostnader kan kompensera genom 

förbättrad bullerreducering. 

Källa avsnitt 2.1.3 - 2.2.3: (Banverket, Naturvårdsverket, 2006-02-01) 

 

2.3 Källor till järnvägsbuller 
Buller som uppkommer från spårburen trafik är beroende av tågtyp, tåglängd, antalet tåg och 

hastighet. Fler påverkande faktorer som har betydelse för vilka bullernivåer som uppstår är 

bankroppens uppbyggnad, spårets underhåll och tillstånd, terräng- och markförhållanden i 

omgivningen och intilliggande byggnaders konstruktion. 

Viktiga bullerkällor för järnvägssystemet 

Buller från tåg kan alstras från en mängd olika källor som kontakten mellan hjul och räls 

(rullningsljud), fordonens aerodynamiska egenskaper (aerodynamiskt buller) och motorer. Till detta 

tillkommer även bromssystem (gnissel och bromsljud), kurvskrik, stötljud vid växlar och rälsskarvar, 

signalljud och vagnsdelar som är lösa och skramlar som påverkar ljudbilden. 

Olika ljudkällor dominerar vid olika hastigheter 

Den största bullerkällan som förekommer i Sverige under de flesta trafikeringssituationer är 

kontakten mellan hjul och räls, det så kallade rullningsljudet. Rullningsljudet dominerar vid 30 – 300 

km/h. Vid hastigheter <30 km/h är motorljudet det dominerande ljudet och vid hastigheter >300 

km/h dominerar det aerodynamiska ljudet. 

Rullningsbuller 

Kontaktytan mellan hjulet och rälsen är under rullning ej helt jämnt. Dessa ojämnheter ger upphov 

till vibrationer i hjulet och rälsen där vibrationerna i sin tur sprids ner i slipern. Strukturerna som 

försätts i vibration genererar då rullningsbuller. Desto högre hastighet ju mer buller uppkommer och 

detta är beroende på rälsytans och hjulringens ojämnheter. Källan till varifrån rullningsbullret 

utstrålar är dels från järnvägsspåret och dels från hjulringen. 

Bullret och vibrationerna som genereras från kontaktytan mellan hjulet och rälsen sprids som luftljud 

och kan i somliga fall överföras som stomljud. Dessa stomljud uppkommer genom att vibrationer 

sprids via marken till närliggande huskonstruktioner och utstrålas där i form av luftljud. 

De flesta godsvagnar i Sverige är utrustade med gjutjärnsblockbromsar, dessa bromsar ger upphov 

till kraftigare rullningsbuller än andra bromsar. De hjul som bromsas med gjutjärnsblock har större 

ojämnheter på hjulringen än hjul som bromsas med bromsblock gjorda av material som komposit och 

sintermaterial eller av skivbromsar. 
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Buller från motorer 

Framdrivningsmotorer, avgassystem, fläktar och luftkonditioneringssystem är exempel på källor som 

ger upphov till motor- och traktionsljud. Ljud från dessa källor generar främst bullerstörningar när 

fordonen är stillastående, startar eller framförs i låga hastigheter. Denna bullertyp är ett mer 

påtagligt problem hos dieselmotorer än hos elmotorer. Att dämpa dessa bullertyper försvåras än mer 

av att källorna ofta är placerade högt upp på fordonen och kan därför inte dämpas av bullerskärmar. 

Aerodynamiskt buller 

Ljud som uppstår på grund av turbulens i luften när fordonet framförs kallas för aerodynamiskt 

buller. Luftrörelserna och ljudvågorna runt olika delar av tåget ökar allteftersom tågets hastighet 

ökar. Vid hastigheter över 300 km/h börjar det aerodynamiska bullret att bidra med markant buller 

och måste då tas i särskild beaktning. 

Fordonsutformningen är starkt kopplad till det aerodynamiska bullret där utformningen av fordonets 

front, strömavtagare och boggi spelar en större roll. I dagsläget finns i Sverige ej några tågmodeller 

som ger påtagligt aerodynamiskt buller, men kan bli aktuella i framtiden. 

Andra bullerkällor 

Konstruktioner hos järnväg och fordon kan bidra till specifika bullerstörningar såsom exempelvis 

bromsgnissel, kurvskrik, retardationsljud, ljud från järnvägsbroar, växlar och räls med skarvar. Lösa 

vagnsdelar som kan ge upphov till slammer är också en källa till buller. Bullernivån i anslutning till 

stationer och mötesplatser kan lokalt påverkas på grund av acceleration och/eller retardation. 

Ytterligare källor kan utgöras av ringklockor från järnvägsövergångar och tågens signalhorn. 

Trafikeringens påverkan på buller 

Om ljudnivån minskar eller ökar med 4-10 dB(A) innebär det att en halvering eller fördubbling av 

hastigheten har skett. En 3 dB(A) minskning eller ökning av den ekvivalenta ljudnivån kan göras vid 

en halvering eller fördubbling av tåglängden eller trafikmängden. Mängden trafik styr inte på samma 

sätt den maximala ljudnivån utan fastställs av det bullrigaste tåget. Om antalet situationer med den 

maximala ljudnivån förekommer kommer detta att höja bullerstörningen. 

Olika tågtypers påverkan på buller 

Motorvagnar är den tågtypen som generellt sett genererar minst buller kontra andra tågtyper. De 

allra bullrigaste tågtyperna brukar utgöras av godståg. Nyare motorvagnar som satts i trafik sedan år 

2000 är ca 1 – 6 dB tystare än äldre motorvagnar. Även snabbtåget X2 är vid låga hastigheter relativt 

tyst, dock ökar bullret med hastigheten. Vid hastigheter över 200 km/h är X2:ans maximalnivå högre 

än den bullernivå genererad från godståg. De nya snabbtågstyperna X40 och X60 är tystare än X2. 

Utöver tågtyp, hastighet och tåglängd har även underhåll av fordonen en betydande påverkan på 

bulleremissionerna. Hjulstatusen kan i varje enskilt tågset variera mellan vagnar och lok. 

Källa avsnitt 2.3: (Lilljesköld, 2013) 
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2.4 Mälarbanans bullerskydd 

2.4.1 Bullerprojektering 

Mälarbanan 

I Mälarbanans utbyggnad krävs det åtgärder för att minimera bullret från tågtrafiken. De 
bullerreducerande åtgärderna kan delas in i två typer, åtgärder hos mottagaren samt åtgärder vid 
bullerkällan. Hos mottagaren innefattar dessa avskärmningar och bullerreducerade åtgärder på 
befintlig byggnad.  Hos källan består dessa åtgärder av förebyggande åtgärder genom underhåll, 
avskärmningar och restriktioner för kraftigt bullrande tågtyper. I de flesta fallen används höga 
ljudabsorberande skärmar för att minimera bullerstörningar från tåg. Som alternativ till höga 
bullerskärmar finns låga skärmar. I studier har det påvisats att höga skärmar reducerar 
bullerstörningar från tåg med 10 – 15 dB(A), medan låga skärmar dämpar med 5 – 7 dB(A) eller mer, 
beroende på tågtyp. Ännu ett alternativ till avskärmning är att sänka spåret och då förse insidan av 
betongtråget med absorbenter. Effektiviteten hos skärmar minskar med höjden över marken 
(mottagarhöjden). Hos flervåningshus kommer de övre våningarna att exponeras av högre ljudnivåer 
än de lägre.  

  

Effekter 

Längs befintliga Mälarbanan finns idag områden som är mycket utsatta för bullerstörningar och där 
flera bostäder längs banan utsätts för en starkare bullerstörning än det angivna riktvärdet för 
nybyggnad. Tågbullrets ekvivalentnivå kommer att öka 1 – 2 dB(A) i jämförelsealternativet jämfört 
med dagens, detta värde anses ej behöva bullerreducerande åtgärder. Den knappt märkbara 
ökningen orsakas av en smärre utökad trafik av främst regionaltåg som på grund av högre 
hastigheter orsakar mer bullerstörningar än pendeltåg.  

2.4.2 Arbetsprocess  

När miljökonsekvensbeskrivningen och bullerutredningen är genomförd är det dags att utföra de 

bulleråtgärder som dessa kräver. Att gå från bullerutredningen och miljökonsekvensbeskrivningens 

krav på bullerreducerande åtgärder till ett färdigt fysiskt bullerskydd är ofta en lång och segdragen 

process. Då beställaren som ofta är en kommun, i detta projekt Järfälla kommun många gånger 

saknar eller har bristfälliga kunskaper inom området kan därför denna process bli krånglig.   

Arbetsgrupper 

När kommunen i samråd med Trafikverket skall projektera bullerskydd efter en bullerutredning, 

tillsätts ofta en arbetsgrupp från kommunen. Denna arbetsgrupp skall måna om kommunens 

egenintresse avseende utformningen av bullerskyddet. Detta egenintresse kan orsaka problem i form 

av en långsammare projekteringsgång då entreprenörer oftast finner det svårt att tillgodose 

kommunens estetiska önskemål kring bullerskyddet. Bullerskyddet kan då förses med estetiska 

detaljer som inte är av vikt för bullerskyddets funktion och som blir krävande att utföra på bekostnad 

av arbetstimmar och material. Även bristfällig kommunikation och avsaknad av lyhördhet leda till att 

kommunen önskar sig detaljer som inte fyller någon funktion utöver att vara kostsamma. Oftast 

saknar kommunens arbetsgrupp adekvat kompetens gällande utförandet av bullerskyddet och ser 

bara till kommunens egenintresse. I arbetsgruppen ingår vanligtvis inte personer med 

produktionskunnande utan de måste arbeta parallellt med trafikverket och sedan med 

utförandegruppen från entreprenadsidan. Entreprenören som utför arbetet involveras först när 

handlingarna för detaljplaneringen är framtagna. 
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Detaljplanen måste godkännas av kommunen innan de beviljar bygglov för projektet. Ofta leder 

detta till att kommunen placerar sig i ett överläge gentemot Trafikverket då de även står för 

kostnaderna för bulleråtgärderna. Det förhandlingsläge som uppstår försvårar för Trafikverket att 

inte tillmötesgå kommunens önskemål vad gäller estetisk utformning av bullerskyddet. Därmed 

kommer Trafikverket behöva stå för dessa kostnader, för att därefter erhålla ett bygglov för 

projektet. 

Ekonomi 

Att under projekteringen samtidigt behöva förhandla om detaljer utan funktionssyfte försenar 

byggtiden. Dessa förseningar leder till ökade byggkostnader samt projekteringskostnader. 

Trafikverket är en statlig myndighet som får sin budget finansierad av skattemedel, dessa 

skattemedel kommer från kommuners skattebetalare. I slutändan är det således kommunens 

skattebetalare som kommer att få betala dessa estetiska ändringar av bullerskyddet. Detta är inte 

ekonomiskt hållbart och strider mot den samhällsekonomiska principen.  

Att endast utföra målning av ett bullerskydd kan bli kostsamt. I projekt Mälarbanan ville kommunen 

använda sig utav fyra olika färgnyanser per sektionen utav bullerskyddet. Dock blev de inte helt nöjda 

med en utav färgnyanserna och ville därefter sänka tonen en halv nyans i NCS- skalan. Detta beslut 

kan verka ambitiöst på kort sikt, men på lång sikt kan frågan ställas om det är lönsamt. Att utföra 

målningsarbetet av de fyra olika färgnyanserna har medfört kostnader för målningsarbeten 

motsvarande 500 kr/ sektion. Då det är cirka 2000 sektioner blir detta en extra kostnad på 1 000 000 

kr istället för de 250 000 kr som det hade kostat om endast en färgnyans per sektion hade valts. Den 

administrativa kostnaden för Peab och Trafikverket för ändringen av en halv färgnyans är i sin tur 

cirka 100 timmar vardera, detta medför en extra kostnad på ytterligare 200 000 kr. Att ha ett väl 

fungerande och utarbetat system skulle kunna eliminera sådana och liknade situationer. Ännu ett 

exempel på tveksamma materialval ur funktionssyfte är den estetiskt överdimensionerade 

sträckmetallen som används på baksidan av bullerskyddet för att hålla isoleringen på plats. 

Totalkostnaden för denna sträckmetall längs hela Mälarbanans bullerskydd är cirka 2 600 000 kr. 

Detta kan jämföras med att endast använda sig utav tryckimpregnerad panel med måttet 25x75 mm 

som skulle medföra en kostnad på cirka 600 000 kr. Alltså en kostnadssänkning på 2 000 000 kr eller 

cirka 77 procent. 

Källa avsnitt 2.4 (Tollerup, 2013) (Karlsson, 2013) 
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Bilden visar Bullerskärmen som skall uppföras vid Mälarbanan. Fyra färgtoner per sektion. Dessa 

kommer sedan att målas i varierande ordning som bilden visar.  

 

Fotografi 1 (Bullerskärmsprototyp vid Mälarbanan, fotograf, Peter Tollerup) 

 

Slutsats- standardisering 

Genom att analysera projekteringsprocessen mellan kommun och Trafikverket har vi dragit 

slutsatsen att behovet finns av ett standardiserat system. För att eliminera de 

projekteringssvårigheter som uppstår under framtagning av bullerskydd beträffande estetisk 

utformning skulle ett standardiserat system underlätta denna process avsevärt. Det skulle erbjuda 

beställaren en möjligen mer begränsad men tydligare bild av vilka bullerskydd som finns att tillgå vad 

gäller den estetiska utformningen och funktionen. Som vi ser det finns det tre huvudfaktorer som 

ligger till grund för ett standardiserat system. 

Material: Genom att erbjuda färdiga systemlösningar kommer de estetiska valen att bli begränsade i 

standardutförande. Ett antal färdiga val av estetiska tillval kommer att erbjudas men vid mer 

omfattande utsmyckning kommer kommunen att få stå för kostnaderna. Denna systemlösning syftar 

till att eliminera tendenserna till slösaktigt beteende som uppkommer när obegränsat med tillval och 

finanser finns. Vi ifrågasätter nödvändigheten till att förse bullerskydden med små utsmyckningar 

som inte fyller någon funktion och är knappt visuellt märkbara. 

Miljö: Att minimera åtgången på material som endast fyller ett kosmetiskt syfte och som har hög 

energiåtgång vid tillverkning, såsom aluminium, minimerar miljöpåverkan. Av den aspekten kan det 

ifrågasättas varför en målad och tryckimpregnerad trälist skall betäckas med en aluminiumplåt. Med 

ett standardiserat system erhålls en tydligare överblick av materialåtgången som minskar svinnet. 

Ekonomi: Genom att tillämpa ett standardiserat system skulle tidsåtgången i projekteringsskedet 

minska då tydliga ramar finns att tillgå beträffande utformningen. Syftet är att kommunen i samråd 

med arkitekten kan fokusera på vad som är rimligt ur den samhällsekonomiska principen så att 

arkitektoniska avstamp inte görs utan en kostnad för kommunen. 
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3 Vårt system – Bsk 14F 

3.1 Analys av befintliga system 
Inför utvecklingen utav Bsk 14F har vi begrundat en rad olika befintliga bullerskärmar i syfte att hitta 

effektiva lösningar i avseende för konstruktion och akustik. Även om dagens bullerskärmar skiljer sig 

avsevärt vad gäller konstruktion så har de alla den gemensamma funktionen att reducera buller. 

Därför har vi analyserat olika skärmars inre uppbyggnad beträffande bullerreducerande material. 

Kassettsystem 

Det finns idag på den Svenska marknaden en rad olika tillverkare av bullerskärmar av kassettyp. 

Dessa skärmar är många gånger gjorda av plast eller aluminium. Detta gör att det inte är så vanligt 

att de används i någon större utsträckning. Ett vanligt användningsområde för dessa brukar vara vid 

uteplatser eller inom mindre samfälligheter. Att skärmar av kassettyp hittills inte använts i någon 

större utsträckning i Sverige kan bero på många faktorer men en bidragende faktor är att de är 

mycket dyra. Reparation av skador och sabotage som t.ex. bucklor på skärmar gjorda i metall blir 

också dyrt då denna många gånger måste bytas ut.  

Spårnära bullerskärm, s-bloc 

Vid vår framtagning av en standardiserad bullerskärm har vi även begrundat spårnära bullerskärmar 

som ett alternativ då dessa i viss mån börjar användas i Sverige. Modellen som vi har undersökt mer 

ingående heter Sound-block 250 och består av vitumitabsorbent mot spårsidan. Detta är ett nytt 

material bestående utav glas och flinta och kan därmed liknas vid lättbetong. En sektion är 3600 mm 

lång och 1000 mm hög samt placeras 1700 mm från spårmitt. Vid färdig grundläggning mäter 

skärmen 730 mm över rälens överkant och 270 mm under rök. 
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Fotografi 2 - Spårnära bullerskärm vid station Bråvallavägen under studiebesök. Fotograf: Fredrik Djulstedt 

För att kunna göra en egen bedömning utav S-blocs användningsområde gjorde vi ett studiebesök vid 

Roslagsbanan, Station Bråvallavägen. Där kunde vi med vår hörsel göra en egen relativ akustisk 

bedömning där vi fann den bullerreducerande effekten mycket god. Bullerskärmarna löpte ca 35 

meter från stationsplattformen åt båda riktningarna. Efter att ha vägt in samtliga parametrar och 

förutsättningar för spårnära skärmar anser vi att dessa bör beaktas där fördelarna väger över 

nackdelarna. 

 

Fördelar: 

 Låg investeringskostnad. 

 Liten miljöinverkan tack vare låg höjd. 

 Låga underhållskostnader, underhållsfri i 50 år. 

 Snabb samt enkel att montera då pålgrundläggning ej behövs och sektionerna kommer i 

färdiga element. 

 Utgör vid olycka ingen brandfara då vitrumit är obrännbart. 
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Nackdelar: 

 Motverkar ej spårspring. 

 Kan vid olycka utgöra en säkerhetsfara i form av hinder för nära spåret. 

 Försvårar underhållsarbeten på vintern, spårgående snöslunga krävs. 

 Försvårar underhållsarbeten utav spår. 

 

En god geografisk förutsättning är att spårområdet befinner sig högre upp än den omgivande 

bebyggelsen. Problematiken i att ta fram dessa skärmar ligger i, att det för tillfället, inte finns några 

beräkningsprogram som kan hantera dessa bullerskyddsåtgärder. Att använda spårnära skärmar som 

komplement till de traditionella höga skärmarna ger därmed resultat som är svåra att fastställa. 

Källa avsnitt 3.1 (Z-bloc Norden, AB, 2013) 

 

3.1.1 Akustik 

Alla bullerskärmar skall verka bullerreducerande genom att dämpa ljudet. Detta kan göras i form utav 

endast ett reflekterande skikt eller i kombination med ett absorberande skikt. Det reflekterande 

skiktet består många gånger utav en träskiva eller en tät träpanel medan det absorberande skiktet 

består utav någon form av isolering. Detta definierar om skärmen är av typen enkel -eller 

dubbelskärm. 

Dubbel-och enkelskärm 

De allra vanligaste byggnadsförfarandena utav dagens bullerskärmssystem byggs som antingen 

dubbel -eller enkelskärm. En traditionell enkelskärm är uppbyggd av endast ett tätt skikt som kan 

bestå utav exempelvis plywood, aluminium eller panel. Denna skärm kommer endast att verka 

bullerreflekterande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Enkelsidig bullerskärm (Guiden, 2013) 
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En dubbelskärm har funktionen att verka både ljudreflekterande och ljudisolerande. Uppbyggnaden 

på skärmen, med två vertikala konstruktionsskikt på vardera sidan, tillåter installation utav en 

bullerabsorbent i absorberande syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudabsorption 

Vid konstruktion av en bullerskärm bör alla materials akustiska egenskaper beaktas för att uppnå en 

så bra konstruktion som möjligt. En del material fungerar som ljudabsorberande, d.v.s. ljudvågorna 

absorberas i materialet i form av värme då ljudvågorna tappar sin energi p.g.a. friktion. Hur mycket 

som absorberas beror på materialtes täthet, tjocklek och fiberstruktur. Ett vanligt förekommande 

material är en mineralullsskiva med 50 mm tjocklek och ca 100 kg/m3 densitet. Den relativt höga 

densiteten ger hög absorption och minskad transmission vid höga frekvenser. Ju högre densitet och 

porositet bullerabsorbenten har desto bättre absorptionsförmåga kommer den att ha. 

Ljudisolering/Reflektion 

Även om ljudabsorbenten kommer att absorbera ljudvågornas energi kommer de ändå, i minskad 

intensitet, att passera igenom. För detta behövs ett hårt och tätt material som reflekterar 

ljudvågorna tillbaka mot ljudkällan. På så sätt kommer de ljudvågor som reflekteras att passera 

ljudabsorbenten igen. 

 

Figur 3 Dubbelsidig bullerskärm (Guiden, 2013) 



18 
 

 

Figur 4 (Guiden, 2013) 

 

Transmission/Ljudbryggor 

På liknande sätt som köldbryggor i en vägg kan uppstå, kan även ljudbryggor uppstå. Ljud överförs 

genom ett material med hög densitet till andra sidan. Ett exempel på detta i en bullerskärm skulle 

kunna vara en slarvigt placerad skruv som skruvats igenom ljudabsorbenten samt det 

ljudreflekterande tätskiktet. Då skruvens metall har högre densitet och är genomgående kommer 

ljudvågorna att färdas snabbt igenom skruven. En bullerskärm med en ljudbrygga kan anses som 

obrukbar då dess bullerskyddande egenskaper är kraftigt reducerade. 

Källa avsnitt 3.1.1 (Guiden, 2013) 

 

3.1.2 Slutsats 

Efter att ha analyserat befintliga system på dagens marknad och även deras funktion har vi erhållit en 

god uppfattning om hur vårt system skall utformas. I många bullerdimensioneringsfall räcker det 

med en enkelskärm som i många avseenden är billigare och snabbare att konstruera. Dock kommer 

den ej att tillgodose alla bullerkriterier och måste då ersättas med en dubbelskärm som uppfyller 

högre bullerreducerande krav.  

Med vårt standardiserade system kommer vi kunna säkerhetsställa att bullerkraven uppfylls till en 

lägre kostnad. För framtida utveckling kan det även vara lämpligt att se över möjligheten att utveckla 

en billigare modul som endast består utav ett tätskikt. Därmed undkommer situationen om att 

många bullerkrav kommer att vara kraftigt överdimensionerande p.g.a. vårt val utav dubbelskärm. 

Här ställs dock produktionskostnaden i fråga då valet utav den billigare enkelskärmsmodulen måste 

vara så pass mycket billigare att kostnaden för att ta fram en alternativ standardiserad produkt skall 

löna sig. 

 

 

 



19 
 

3.2 Akustik – Bsk 14F 
Vid akustisk dimensionering av bullerskärmar måste en rad olika parametrar beaktas. För att kunna 

konstruera en bullerreducerande skärm måste de akustiska förutsättningarna vara givna. Detta är 

mycket viktigt att beakta då de kan skilja sig avsevärt från fall till fall. Förutsättningarna måste sedan 

vägas in och tolkas på rutinmässig basis med hjälp av beräkningsmodeller för att kunna utgöra ett bra 

underlag för dimensionering. 

3.2.1 Förutsättningar 

Konstruktion av bullerskärmar påbörjas efter att de akustiska mätningarna har gjorts så att 

ljudabsorptions – och bullerreduceringsförmågan uppnås. Mätningarna görs enligt kraven i kap 2.2.2 

”VÄSENTLIG OMBYGGNAD/av bana i bebyggelse” och ger ”riktvärden för miljökvalitet”. Dessa 

kommer komma att bestämma höjden på bullerskärmarna över rök (rälsöverkant), avståndet till 

centrumlinje i spår samt materialval i konstruktionen.  

3.2.1.1 Akustiska förutsättningar 

Enligt kap 2.1.3  ”Bedömningsgrunder för beräkningar” styrs framtagningen av de akustiska 

förutsättningarna av den Ekvivalent ljudnivå LAeq24h och av den Maximala ljudnivån, LAmax som skall i 

sin tur understiga de givna riktvärdena. Det som skall analyseras och mätas är trafikmängden som 

redovisar antalet tåg (st/dygn), hastighet (km/h), tåglängd (m) samt den totala tåglängden (m/dygn). 

I projekt Mälarbanan redovisas följande trafikmängd: 

Tågtyp 
Antaltåg 
[st./dag] 

Hastighet 
[km/h] 

Maximal 
tåglängd [m] 

Total tåglängd 
[m/dygn] 

Pendeltåg X60
2.

 152 140
3.

 214 32528 

Regionaltåg X40
2.

 32 140 240 7680 

Fjärrtåg X40 och X2 16 140 165 2640 

Godståg 6 100 650 3900 

2. Tågtyp X40 och X60 saknas i beräkningsmodellen. Det har approximerats att dessa tåg har samma bulleralstring 
som X2. 

3. Avser signalerad hastighet. Samtliga pendeltåg stannar i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. Det har räknats med 
att tågen accelererar och retarderar med 1.2 m/s

2
. 

Tabell 4 Sammanställning av trafikmängd på befintlig anläggning (år 2008, Trafikverket) 

 

Tågtyp 
Antaltåg 
[st./dag] 

Hastighet 
[km/h] 

Maximal 
tåglängd [m] 

Total tåglängd 
[m/dygn] 

Pendeltåg X60
2.

 252 175
3.

 214 53928 

Regionaltåg X40
2.

 70 175 240 16800 

Fjärrtåg X40 och X2 22 175 240 5280 

Godståg 10 100 650 6500 

2. Tågtyp X40 och X60 saknas i beräkningsmodellen. Det har approximerats att dessa tåg har samma bulleralstring 
som X2. 

3. Avser signalerad hastighet. Samtliga pendeltåg stannar i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. Det har räknats med 
att tågen accelererar och retarderar med 1.2 m/s

2
. 

Tabell 5 Sammanställning av tågtrafik på fullt utbyggd anläggning (år 2030, Trafikverket) 
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Som det framgår i tabell 4 och 5 kommer trafikmängden under de kommande 22 åren att öka 

väsentligt. Detta innebär att bullerreducerande åtgärder måste beaktas långsiktigt genom att göra en 

nuvarande överdimensionering i syfte att klara den framtida trafikökningen. De indata som ligger till 

grund för akustikberäkningarna är således den framtida trafikmängden. 

De akustiska beräkningarna är framtagna i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen NMT 96 

som definierar LAeq24h och LAmax på följande vis: 

a) 

Källan som används för beräkning av Leq (Total källängd = 

den spårlängd som bidrar verksamt till bullernivån hos 

mottagaren). 

 

 

 

 

b) 

Källan som används för beräkning av Lmax (Total 

källängd = tåglängden. Tåget i den position som ger 

högst nivå hos mottagaren). 

 

 

 

3.2.1.2 Den nordiska beräkningsmodellen för tågbuller, NMT 

År 1996 utkom den andra beräkningsmodellen för tågbuller som var en revidering av den första 

versionen. Den senare modellen är baserad på arbeten som genomförts i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige sedan den första versionen publicerades. Denna modell kan användas för många olika 

typer av spårburna trafiksystem. 

År 2000 utkom Nord2000 då flera olika tågtyper börjat trafikera de nordiska spårvägarna. Efter att 

successivt ha genomfört källmätningar har ny bullerdata implenterats som indata till 

beräkningsmodellen. Därför har på senare år det mer avancerade beräkningsprogrammet Nord2000 

tagits fram som, trots stora likheter med NMT 96, beräknar indata i tersband. Alltså 27 olika band 

kontra 7 stycken. 

För att kunna applicera denna beräkningsmodell skall fältmätningar i det bullerdrabbade området 

göras. Dessa mätningar skall ligga till grund som regressionsparametrar där de anger ett värde som 

funktion av tågtyp och frekvens. Ytterligare tågtypers parametrar kan adderas om nya mätningar 
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utförs med samma riktlinjer. Syftet med dessa mätningar är att fastställa SEL (Sound exposure level = 

Ljudexponeringsnivå, [dB]) för en bestämd tågtyp, spårtyp och hastighetsintervall i oktavbanden 63 – 

4000 Hz. Mätt från spårmitt skall avståndet vara 7.5 – 30 meter. Förutsättningarna skall vara att 

bägge rälernas höjd skall vara synlig från mätpunkten, där elevationen skall vara mindre än 20o. 

Här används SELm som beteckning på medelvärdet av uppmätta ljudexponeringsnivåer i varje 

oktavband (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz) för kompletta tågpassager med en tågtyp, inom 

ett smalt hastighetsintervall. SELm normaliseras därefter till en tåglängd på 100 meter och en 

mätposition på 10 meter från spårets mittlinje, 2 meter över rälens överkant. Därefter skall givna 

algoritmer från NMT användas för att korrigera för markförhållandena på mätplatsen. Efter att denna 

korrigering har gjorts erhålls det resulterande, normaliserade ljudexponeringsvärdet, SELn. Alltså 

ingår inte markeffekten i SELn och a- och b- värdena. Ljudnivåerna 24-timmars energiekvivalent nivå 

(Leq24) och den maximala bullernivån (LMax) bestäms av de två parametrarna a och b. 

a) Korrigera för tåglängden med hjälp av uttrycket: 

dSELt = 10 lg (lt / 100) [dB]    [Ekv.1] 

i alla oktavband. lt är den verkliga tåglängden 

b) Korrigera för avståndet med hjälp av uttrycket: 

dSELt = 10 lg (d / 10) [dB]    (Ekv.2) 

I alla oktavband. d är det vinkelräta avståndet från mätplatsen till ljudkällan på spårets mittlinje. 

c) Bestäm markeffekten i oktavband, dLgm med hjälp av givna algoritmer, källhöjderna och geometrin 

på mätplatsen. 

d) Konvertera från mätt ljudexponeringssnivå för tåg 1 med hjälp av uttrycket  

SELn1 = SELm1 - dSELt + dSELd - dLgm [dB]   (Ekv.3) 

Nu uppstår möjligheten att hitta energimedelvärden av oktavbandsvärden (SELn) för flera tåg av 

samma typ inom samma hastighetsintervall. Det maximalt tillåtna hastighetsintervallet är 20 km/h, 

med förslagsvis tre tåg och ett minimum av 500 meter tåglängd i medelvärdet. 

SELn är en funktion av tåghastigheten och eftersom värdena är bestämda för olika hastigheter är det 

möjligt att härleda detta samband. Än så länge har det visat sig tillräckligt att använda ett linjärt 

samband för varje oktavband, t.ex. 

SELn = a lg (v / 100) + c  [dB]   (Ekv.4) 

där 

a, c = konstanter erhållna ur mätningar 

v = tåghastighet i km/h 

LWo, medelvärdet av ljudeffektnivån för ljudet som utstrålas per meter spår från en tågtyp vid en 

given hastighet, kan uttryckas som lika med 
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LWo = SELn - 10 lg (100) - 10 lg (24 x 3600) + 16*
 = SELn - 53,5, eller  (Ekv.5) 

LWo = a lg (v / 100) + b  [dB/m spår]   (Ekv.6) 

för varje meter tåg som passerar under ett dygn (24 h). b = c - 53,5. Konstanterna a och b kan erhållas 

för varje oktavband från regressionsanalysen av SELn- värden. Resultaten skall kontrolleras mot A-

vägda SELn värden, och justeras om det är nödvändigt genom iteration.  

 

NMT - Beräkningsproceduren 

För individuella tåg kan den nya nordiska beräkningsmodellen för tågbuller användas. Då för att 

kunna beräkna maximalnivån Lmax och 24 timmars energiekvivalent nivå Leq24. Den maximala nivån för 

tågpassagen beräknas över tågets längd, LmaxM, och som en maximalnivå med tidsvängning "Fast", F, 

LMaxF. Alla beräkningar görs i oktavband (63 - 4000 Hz). Den nordiska beräkningsmodellen avser att 

vara behjälplig i planering, bullerbedömning samt bullerbekämpning. 

Modellering av tåg som ljudkällor 

Ljudkällan som ger upphov till Leq och LmaxF delas, i beräkningsskedet, upp i delelement längs spåret 

enligt figuren (flytta ned spårelementbilder). Elementets längd bör vara kortare än 50 % av avståndet 

mellan spår och mottagare. I elementets mitt placeras och ersätts den ljudeffekt som alstras av de 

verkliga ljudkällorna inom elementets längd. Punktkällan har tilldelats en höjd över rälens övre kant 

som är frekvensberoende. I modellen framgår vilka källhöjder som skall användas. (Bild med 

källhöjder) 

24-timmars energiekvivalent nivå, Leq24. 

Under en tågpassage kommer en given mottagarpositionen att ta emot en "akustisk energidos", följd 

utav en längre period utav tystnad. Om doserna från ett dygns summerade tågpassager fördelas 

jämnt ut över hela dygnet erhålls en 24 timmars energiekvivalent nivå, Leq24. Vid denna beräkning är 

hela spårlängden viktig där varje delelement av spåret antas generera samma mängd ljudenergi, med 

reservation för att inte tågets hastighet eller kondition varierar. Varje spårelements bidrag beräknas 

med hjälp av beräkningsgångar och adderas slutligen till summan, LEq24 för en given 

mottagarposition. I verkliga fall begränsas spårelementen som ger påtagligt bidrag vid 

mottagarplatsen. 

Det är möjligt att bestämma den ljudeffekt som genereras per meter spårlängd, LWo. 

Förutsättningarna är att tågtypen, hastigheten och trafikvolymen är känd, utgående från 

ljudemissionsmätningarna Ljudeffektnivån kan uttryckas som: 

LWo = a lg (v / 100) + 10  lg (l24) + b  [dB re 10-12]  (Ekv.7) 

där 

a,b = värden som erhållits från tågbullerdata ur mätningar. 

l24 = Total tåglängd som passerar under ett typiskt dygn av en given tågtyp i meter. 

v = Hastigheten för en given tågtyp i km/h. 
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Den maximala bullernivån 

Kombinationen tågtyp, hastighet och tåglängd som genererar vid passagen avgör den maximala 

ljudnivån, LMax, i en given mottagarposition. Tåg som i regelmässigt bruk på den berörda bandelen 

behöver tas med. Ett enskilt tåg "nivåsignatur" påvisar att maximalnivån kan uttryckas antingen som 

energimedelvärde äver tågets längd, LmaxM, eller som den högsta nivån med tidsvängning "F (Fast)".  

 
Figur 5 (Naturvårdsverket; Banverket, 1998) 

LWt = a lg (v / 100) + 10 lg (v) + 43,8 + b  [dB re 10-12 W] (Ekv.7) 

där 

a,b = värden som erhållits ur inmätt tågbullerdata. 

v = hastigheten för en given tågtyp. 

På spåret måste tåget placeras i den position som ger den högsta ljudnivån i mottagarpositionen 

(iteration kan bli nödvändig). Varje mottagare har sin egen "Lmax relevant" position för tåget. Tåget 

representeras som en linjekälla vars längd är lika med tågets längd och som delas upp i delelement 

på samma sätt som vid beräkningen av LEq24. Bidragen från varje tågelement beräknas en given 

beräkningsdel och läggs ihop för att ge summan, LmaxM, för en given mottagarposition. 

Källa avsnitt 3.2.1 (Naturvårdsverket; Banverket, 1998) 

 

3.2.2 Dimensionering 

Då utveckling utav en bullerskärm utförs råder den konstanta utmaningen att den skall uppfylla satta 

konstruktionskrav med framräknade lastfall samt uppfylla de bullerreducerande kraven. Mellan 

dessa två krav kan det oftast uppstå konflikter då somliga konstruktionsingrepp kan ha en negativ 

påverkan på den bullerreducerande förmågan och vice versa. Här krävs ett samspel mellan 

konstruktören och akustikern. 

Under framtagningen utav vårt system har vi använt oss av programmet INSUL som används för att 

beräkna luft- och stegljudsisolering hos konstruktionsdelar. Programmet kan då med fördel användas 

för att göra ljudisoleringsberäkningar hos bullerskärmar. Beräkningarna är baserade på analytiska 

beräkningar som bara behöver enkla indata för konstruktionen. Programmet kan beräkna 

reduktionstalet i tersband samt det vägda reduktionstalet, Rw och Rw+C. Det ljudisolerande skiktet 

består utav tätskiktet, i vårt fall plywood, och är den del som verkar direkt "ljuddämpande".  
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Då stenull har bullerreducerande egenskaper kommer ljudet likväl att penetrera. Därmed beräknar 

INSUL endast ljudisoleringen för det täta skiktet. 

I vårt modulsystem har vi valt att använda oss utav moduler med måtten 2625 x 667 mm som kan 

därmed staplas ovanpå varandra för att erhålla önskad höjd. Dessa är infästa i HEA140 balkar som 

anpassas till den önskade höjden. Då modulerna staplas ovanpå varandra och infästes 

färdigkonstruerade i balkarna krävs det att de är fullkomligt tätade för att ljud inte skall transmitteras 

igenom. I beräkningsprogrammet kan de, tack vare sin täthet, beräknas som en homogen skärm. 

I det första fallet har vi beräknat för en Bullerskärm som består utav ett tätskikt, en 12 mm 

plywoodskiva. Ur programmet erhöll vi följande mätningar: 

 

Resultat 1 INSUL (Naglitsch, Akustiker, 2013) 
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Den gröna linjen är den beräknade ljudreduktionen. Den prickade är en referenskurva som ska flyttas 

så långt upp som det går utan att de negativa avvikelserna (grön kurva-prickad kurva) ej överstiger 32 

dB. 

Rw avläses som referenskurvans värde i 500 Hz (23 dB). 

Rw+C är 23-1=22 dB = 8 dB lägre än önskat.    (Ekv.8) 

Då redovisat beräkningsnoggrannhet är +/- 3 dB betyder det att ett verkligt värde kan ligga så långt 

ner som till 19 dB. Detta värde är då ej godtagbart och en skärm med ett till tätskikt måste 

dimensioneras. 

I det andra fallet beräknas ljuddämpningen för en modul med 12 mm plywoodskiva + 22 mm 

furupanel, alltså ett till tätskikt för att på så sätt öka tätheten: 
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Resultat 2 INSUL (Naglitsch, Akustiker, 2013) 

Då Rw enligt tidigare förfarande avläses som referenskurvans värde i 500 Hz (30 dB) påvisar detta 

värdet: 

Rw+C är 30-1=29 dB = 1 dB lägre än önskat.    (Ekv.8) 

Med beaktning för beräkningsnoggrannheten på +/- 3 dB erhålls det sämsta värdet 26 dB 

I de allra flesta fallen är detta gångbart. Men då det handlar om att utveckla en standardprodukt som 

skall kunna fungera för alla fall bör ytterligare en beräkning med ännu ett tätskikt göras.  
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I det tredje fallet konstrueras modulen med tre tätskikt, 2 x 12 mm plywood och 1 x 22 mm 

furupanel. Detta ger följande resultat:

 

Resultat 3 INSUL (Naglitsch, Akustiker, 2013) 

Rw vid referenskurvans värde i 500 Hz (33 dB) påvisar värdet: 

Rw+C är 33-1=32 dB = 2 dB högre än önskat.    (Ekv.8) 

Med beaktning för beräkningsnoggrannheten på +/- 3 dB erhålls det sämsta värdet 27 dB vilket är 

acceptabelt i de värsta förutsättningarna. 
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3.3 Konstruktion - Bsk 14F 
Då en bullerskärms akustiska förutsättningar har beräknats och lett till att materialuppbyggnaden är 

känd, krävs det att den även skall uppnå givna konstruktionsförutsättningar. Dessa förutsättningar är 

givna precis som vid andra typer av byggnadsverk i form utav geografiska förutsättningar, 

deformationskrav och lastkombinationer. 

3.3.1 Lastanalys Bsk 14F 

Dimensionering av bullerskärmar enligt Trafikverket 

Den karakteristiska vindlasten beräknas med utgångspunkt från:  

 referensvindhastigheten som beror på geografiskt läge 

 en exponeringsfaktor som beror på omgivande terräng 

 Formfaktorer för bullerskärmar. 

I vårt fall kommer vi att beräkna för vilken vindlast HEA140 balken utsätts för då denna står för 

upptagningen utav denna. Vindlasten [kN/m2] mot balken räknas om till kN/m och multipliceras för 

en sektion med längden 2683 mm, den verksamma bredden mot balken. 

Laster 

För Sverige är referensvindhastigheten 21–26 m/s, beroende på geografiskt läge. De högsta värdena 

gäller längst i söder samt i fjällen och de lägsta i inre Norrland. Då vårt standardiserade system skall 

kunna lämpas till användning över hela Sverige väljer vi referensvindhastigheten 26 m/s. Vindlasten 

bestäms enligt terrängtyp III, som gäller för område med vegetation eller byggnader (byar, förorter, 

skogar), alltså miljö där bullerskärmar erfordras. Vindtrycket är konstant upp till 5 meter. 

Referensvindhastigheten på 26 [m/s] ger den karakteristiska vindlasten 0.54 [kN/m2] 

I vårt beräkningsfall har vi valt att betrakta vindlasten som en permanent huvudlast för att 

säkerhetsställa att konstruktionen håller för de värsta tänkbara förutsättningarna. 
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Formfaktor: 

 

Figur 6 (Guiden, 2013) 

 

Då vårt system är uppbyggt i moduler skall varje modul kunna placeras i alla lägen och beräknas alltså 

då i den mest utsatta zonen. Detta blir då Zon A med formfaktorn 3.4 för en skärm med höjden 3 

meter (ca 2.5 meter rök). Med partialkoefficient 1,5 (Enligt SS-EN 1794-1) för vindlasten blir 

dimensionerande vindtryck i brottgränstillstånd: 

 

 

Diagram 1 (Guiden, 2013) 

qdim = γ ∙ qkar ∙ cp,net      (Ekv.9) 

där γ är partialkoefficient, qkar är karakteristiskt vindtryck och cp,net är formfaktor för skärm. 

Zon Aq, dim = 1.5 * 0.54 * 3.4 = 2.754 kN/m2 ≈ 2.8 kN/m2 (Avrundas uppåt m.h.t överdimensionering) 

      (Ekv.9) 

Mot balken: 2.8 * 2683 = 7.5124 kN/m  

Bullerskydd ut med järnväg ska dimensioneras både för vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 och för 

aerodynamisk last från tåg enligt SS-EN 1991-2. Aerodynamisk last från tåg med hastighet 250 km/h 

anges i tabellen och beror huvudsakligen på tågets hastighet, tågets utformning, bärverkets form, 

avståndet mellan tåg och bärverk.  Vid avstånd från spårmitt på 2.3 meter ger detta en aerodynamisk 

vindlast på 1.2 [kN/m2], även detta för det värsta fallet. Dock skall ej vindlasten och den 
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aerodynamiska lasten beräknas samtidigt då dessa av fysikaliska skäl inte verkar samtidigt. Detta 

innebär att 1.2 < 2.8 kN/m2 och kan därmed bortses ifrån. 

Permanent vindlast med säkerhetsklass III: 

1.0 * 1.5 * 7.5124 = 11.2686 kN/m ≈ 11.27 kN/m    (Ekv.10) 

  

Deformationskrav 

För vertikala skärmar belastade med dimensionerande vindlast i bruksgränstillstånd får enligt SS-EN 

1794-1 den maximala elastiska utböjningen för bärande element, i vårt fall HEA140-balken, inte 

överstiga elementets största längd/100 för skärmhöjd upp till 3 m, och största längd/150 för 

skärmhöjd över 4,5 m.  

För HEA 140 ≤3 m gäller: 

w1 = 5qL4/384EI = (5*11.27*30004)/(384*210000*1033*104) ≈ 5.479 mm  (Ekv.11) 

5.479 < 3000/100 - Ok! 

Vid beräkning av deformationer medräknas inte grundläggningens rotation eller förskjutning. 

Beräkningarna påvisar att balkarnas deformation bli minimal vid kraftigt överdimensionerade 

förutsättningar. 

Källa avsnitt 3.3.1 (Trafikverket, 2011-11) 
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3.3.2 Ritningar 

Tankegången vi har haft då vi arbetat fram vårt modulsystem Bsk 14F har varit att dels utgå från det 

givna ljudkrav som ställs samt vad det finns för standardiserade material att tillgå på marknaden. 

Genom att göra akustiska beräkningar i programmet INSUL har vi kunnat komma fram till vad som 

krävs i materialväg för att bemöta dessa. Därefter har vi kunnat utforma den slutgiltiga 

konstruktionen. Skärmen är uppbyggd som en dubbelvägg d.v.s. den har två täta skikt. 

 

Bsk 14BF med två täta skikt och två absorbenter 

 

Detta är för att i en större utsträckning motverka 

ljud som penetrerar skärmen. Skärmen får 

således två absorberande skikt. Den yttre 

absorbenten mot spårsidan har en högre 

densitet, detta för att reducera ljudets energi till 

så stor del som möjligt. Den inre absorbentens 

uppgift är att motverka resonans, därav har den 

en lägre densitet än den yttre absorbenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 1 (3:02) Del av Bsk 14BF 
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Bilden visar ett exempel på Bsk 14BF med tre moduler 

som anpassas till två meter över rök. 

 

Att Bsk 14F är ett modulsystem möjliggör att det lätt 

kan staplas till önskvärd höjd där varje modul bygger 

645 mm i höjdled (markinfästning och marktätning 

ingår ej i dessa 645 mm så gör ej heller topptäckning av 

t.ex. snedställd bräda eller plåt) och 2625 mm i bredd. 

Detta gör att det lätt går att anpassa Bsk 14F till vanligt 

förekommande höjder så som 1 m, 1.5 m och 2 m över 

RÖK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 2 (3:02) Bsk 14BF 
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Ritningen visar Bsk 14AF med endast ett lager plywood 

och panel som tätt skik 

 

Denna prototyp Bsk 14AF var vår första utformning av 

modulsystemet. Som utfallet i INSUL visar i avsnitt 

”Dimensionering” 3.2.1 Resultat 2 INSUL var dock 

resultatet inte tillräckligt tillfredställande för att denna 

skulle kunna användas som standard(i alla tänkbara 

situationer).  

Då modulen har samma tjocklek på 204 mm som den 

slutgiltiga produktet skulle denna kunna användas som ett 

komplement där ljudkraven inte är lika höga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 3 (3:01) Bsk 14AF 
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Bilden visar ett exempel på Bsk 14BF med tre moduler som 

anpassas till två meter över rök. Resultatet utav skärmens 

ljudisoleringsberäkning redovisas i avsnitt ”Dimensionering” 

3.2.1 Resultat 3 INSUL.  

 

Konstruktionen bygger på att modulerna staplas mellan HEA 

140 balkar med ett cc 2683 mm. På ovansidan av varje 

modul är en gummilist fäst, detta för att säkerställa att 

modulerna sluter tätt. Infästning av modulerna i HEA- 

balken sker genom skruvar av typen fransk träskruv. Även 

här fästes en gummilist mellan HEA- balken och modulen 

för att ljudtäta konstruktionen. Dessa skruvas genom 

flänsen på HEA- balken och in i modulen. Utförligare 

beskrivning och mått finns att läsa under kapitel 6 Bilagor.  

Grundtanken vad gäller tillverkningen av Bsk 14F är att den 

skall tillverkas i fabrik. Genom fabrikstillverkning kan de 

olika materialen limmas och formpressas samman, detta 

kommer motverka uppkomst av sprickor samt att 

konstruktionen blir vridstyvare. Att framtagningen sker på 

detta vis kommer säkerställa produktionskvalitén.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 4 (3:02) Bsk 14BF 
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Vid montering av modulerna så kommer ett parti om 280 mm ej var täckt med plywood vid HEA- 

balken. Detta för att en tolerans i sidled skall finas vid montering. Övriga arbeten som kvarstår i fält 

är att montera regel 25x75 mot spårsidan och panel 22x145 mot betraktarsida. Dessa moment har vi 

valt att lösa i fält för att undgå skarvar, och på så vis erhålla en solidare och starkare konstruktion.   

  

Ritning på Bsk 14BF vid HEA- balk. 

Plywood om 280 mm måste 

monteras innan panel kan spikas 

klart. 

 

 

 

 

 

 

Bild på Bsk 14BF 

monterad med tre 

moduler utan panel mot 

betraktarsidan. 

 

Efter att modulerna är 

monterade och infästa i 

HEA- balken är det dags 

för topptäckning och 

inklädnad av panel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 5 Bsk 14BF 

Figur 7 (4:01) Bsk 14BF 
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Ritningen visar färdig täckning av Bsk 14BF 

mot betraktarsidan. 

 

 

 

 

 

Bsk 14BF är uppbyggd med följande material från spårsidan till betraktarsidan: 

 Regel 25x75 mm – Syfte, skydda isoleringen och polyesternätet från yttre åverkan. 

 Polyesternät – Syfte, hålla absorbenten(stenullsskiva) på plats under transport samt hindra 

insekter och fåglar från att förstöra den. 

 Absorbent(stenullsskiva) 50 mm – Syfte, reducera ljudets energi. 

 Formplywood(beständig mor fukt) – Syfte, det första täta skiktet. 

 Regel 34x70 mm – Syfte, infästning för yttre formplywood(spårsida) samt hålla främre 

absorbentet(betraktarsida) på plats. 

 Formplywood – Syfte, andra täta skiktet. 

 Panel 22x145 mm – Syfte, tredje täta skiktet, säkerställning av att ljudet inte penetrerar 

skärmen. 

 

 

 Konstruktionen bärs upp av en ram bestående av 45x145 mm.  

 Infästning i HEA görs via 90x90 mm stolpe. 

Allt virke i konstruktionen är tryckimpregnerat för att bättre stå emot yttre påverkning och klara 

livslängdskraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning 6 (2:02) Bsk 14BF 
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Bilden visar Bsk 14BF med 

panel montera, täckning över 

HEA- balk och topptäckning 

kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar Bsk 14BF med panel över HEA- 

balk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 (4:02) Bsk 14BF 

Figur 9 (2:02) Bsk 14BF 
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3.4 Ekonomi 
För att få en kostnadsuppfattning om hur mycket ett extra absorberande skikt kan påverka 

kostnaden har vi även gjort en kalkyl för ytterligare en version av Bsk 14F. 

Bsk 14AF                                                         
Material 

Materialåtgång och kostnad för en sektion. Pris ex. moms 

LPM m
2
/st. m

2
/m m

3
/st. m

3
/m 

Densitet; 
kg/m3 Total kg 

Pris;      
m

2
; m Pris total  

Regel imp 45x145 6,6       0,007 420,0 18,0 23,6 154,9 

Regel stöd för plywood imp 34x70 1,1       0,002 420,0 1,1 12,5 13,8 

Regel stöd för isolering imp 25x50 5,6       0,001 420,0 2,9 10,4 57,8 

Markskiva- isolering 50x555x1155 2,3 1,28   0,06   140,0 9,0 68,5 202,7 

Formplywood 12x600x2400 2,4 1,56     0,008 520,0 9,9 84,6 131,9 

Polyesternät 0,6x25m(15m2) 2,4 15,00 0,60       0,0 31,3 45,0 

Stolpe imp 90x90x600 1,2 0,05 0,09   0,008 420,0 4,1 35,2 42,2 

Panel 22x145 11,0 0,10 0,15   0,003 420,0 14,7 18,6 204,2 

Regel stöd för isolering imp 25x75 14,0       0,002 420,0 11,0 10,4 145,7 

Gummitätningslist 3,6                 

Övrigt                   

              Totalt   Totalt 

       

70,7 
 

998,3 
Ovanstående tabell visar en sammanställning av vikt och materialkostnad för en dubbelskärm med ett lager 
formplywood.  
 

          
Bsk 14BF                                                         
Material 

Materialåtgång och kostnad för en sektion. Pris ex. moms 

LPM m
2
/st. m

2
/m m

3
/st. m

3
/m 

Densitet; 
kg/m3 Total kg 

Pris;     
m

2
; m Pris total  

Regel imp 45x145 6,6       0,007 420,0 18,0 23,6 154,9 

Regel stöd för plywood imp 34x70 3,3       0,002 420,0 3,3 12,5 41,5 

Isolering, lätt skiva 50x555x1155 2,3 1,28     0,064 50,0 4,1 45,0 57,7 

Markskiva- isolering 50x555x1155 2,3 1,28   0,064   140,0 9,0 68,5 87,8 

Formplywood 12x600x2400 4,8 3,12   0,037   520,0 19,5 84,6 263,9 

Polyesternät 0,6x25m(15m2) 2,4 15,00 0,600       0,0 31,3 45,0 

Stolpe imp 90x90x600 1,2 0,05 0,090   0,008 420,0 4,1 35,2 42,2 

Panel 22x145 11,0 0,10 0,145   0,003 420,0 14,7 18,6 204,2 

Regel stöd för isolering imp 25x75 14,0       0,002 420,0 11,0 10,4 145,7 

Gummitätningslist 3,6                 

Övrigt                   

              Totalt   Totalt 

       

83,7 
 

1 042,9 

Ovanstående tabell visar en sammanställning av vikt och materialkostnad för en dubbelskärm med två lager 
formplywood.  
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Noterbart är att prisskillnaden mellan de två alternativen endast är 45 kronor. För dessa 45 kronor 

kan man dock uppnå betydligt bättre resultat beträffande ljuddämpning. Därav är det skärm Bsk 

14BF som rekommenderas. 

Kalkyljämförelse 

För att få ett exakt pris över bullerskärmsprojektering har vi valt Mälarbanans bullerskärmar där vi 

har fått tillgång till deras kostnadskalkyl. Mälarbanans bullerskärmar kan anses som representativa 

för bullerskärmar runt om i Sverige vad gäller pris. 

  

Kalkyljämförelse av 5 m2 med höjd 2 m rök  

Bsk 14BF                                                          Bullerskärm - Mälarbanan 

Kostnader: Pris i kr Pris i kr 

Material: 5080 12070 

      

Grundläggning: 8553 8553 

      

Mantimmar: 1900 3800 

      

Tot.kostnad: 15533 24423 

Pris/m2 3107 4885 

 

Material 

I materialomkostnaderna ingår allt material till skärmen ovan mark såsom skruv, plåt, skivmaterial, 

isolering m.m. Kostnaderna är baserade på priserna från Södermalms Trä med Peabs rabatter.  

Mantimmar 

Mantimmarna för Bsk 14BF har vi halverat då materialkostnaden halverades jämfört med 

Mälarbanans bullerskärmar. Detta är endast en generös uppskattning då momenten i fält är långt 

mindre än hälften, därav förväntar vi oss att kostnaden för denna post blir ännu lägre vid montering 

av Bsk 14BF. 

Grundläggning 

Kostnaderna är direkt tagna från Mälarbanans kalkyl då Bsk 14BF ej skiljer sig vid grundläggning. Vi 

uppskattar därmed att kostnaderna för grundläggning blir desamma. 

Med denna kalkyl kan vi påvisa att priset för uppförande utav Bsk 14BF blir ca 40 procent lägre än vid 

uppförandet utav skärmar lika den vid Mälarbanan. Med denna prisreduktion skulle det innebära en 

kostnadsbesparing på ca 18,8 mkr på Mälarbanans bullerskärmar. Viktigt att notera är att vi inte har 

räknat med den drastiska prisreducering som skulle ske vid fabrikstillverkning vad gäller 

serieproduktion. 
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3.4 Miljö 
Grundidéen med Bsk 14F är att systemet skall tillverkas i fabrik och kommer därmed minimera 

utsläpp utav miljöföroreningar. I ett fabrikstillverkat system kommer översikten över material och 

arbete vara långt mer beskådligt än platsbyggnation. Allt material kommer att vara noga uppmätt 

efter antal moduler vilket kommer att kraftigt reducera svinn i form utav överblivet material. Samtlig 

produktion utav materialet kommer att maskin anpassas för bästa möjliga materialutnyttjande. Detta 

är av stor vikt då Bsk 14F oundvikligen måste konstrueras med tryckimpregnerat trä som inte är 

återvinningsbart och aluminium som har en extremt energikrävande framställningsprocess.  

Då Sverige är det land med näst störst träförråd per invånare och där 58 % utav träproduktionen 

exporteras är målsättningen att fabriken kommer upprätta sin produktion efter just in time filosofin. 

Landets geografiska förutsättningar lämpar sig väl för just detta ändamål då transportsträckor från 

sågverk till fabrik kommer att vara relativt korta med kort produktionstid för varje modul. 

Vid transport från fabrik till byggarbetsplats kommer modulernas storlek och form komma väl till 

pass. Som emballage är modulerna väl lämpade för att kunna paketeras på flak i lastbilar med gott 

volymutnyttjande. Antalet minskade lastbilstransporter, jämfört med platsbyggda bullerskärmar, 

kommer att minska drastiskt då behovet av att köra ut olika typer av material minskar radikalt, med 

lägre koldioxidutsläpp som resultat. 

 

3.5 Slutsats Bsk 14BF 
Regelmåtten för Bsk 14BF är framtagna med hjälp utav konstruktören Arne Brataas erfarenhet och 

rekommendationer. Vid ett realistiskt framtagande är det möjligt att minska den bärande 

regeldimensionen 45 x 145. Men då tjockleken av skärmen styrs av antalet absorbenter och innanför 

liggande material är det möjligtvis inte nödvändigt att minska dimensionen. Den ekonomiska vinsten 

vid en smäckrare dimension blir liten i förhållande till tidsbesparingen vid produktion då skärmen är 

anpassad till 45 x 145 dimensionen.  

Dagens bullerskärmar som byggs i fält kostar ca 10 000 kr – 20 000 kr per löpmeter. Priset är 

beräknat inklusive markarbeten och mantimmar. Då markarbeten kan skilja sig avsevärt beroende på 

de geologiska förutsättningarna är det mycket svårt bedöma den totala kostnaden för Bsk 14BF. Den 

jämförelsen som kan göras är den materiella kostnaden där överflödigt material har valts bort. Bsk 

14BF uppfyller samma bullerkrav fast med mindre andel material och har en kvalitetssäkrare 

tillverkning. Även uppförandet i fält kommer att underlättas och bli kvalitetssäkrare då det innehåller 

färre moment som har inverkan på den akustiska funktionen då den är förlagd i fabrikstillverkningen. 
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4 Slutsats 
Med denna rapport genomförd kan vi med föregående slutsatser konstatera att det finns ett behov 
utav Bsk 14F med sin klara modulära fördel som skulle sänka både tid och kostnader jämfört med 
dagens system. Att kunna erbjuda ett färdigt modulärt system skulle även förenkla och påskynda 
upphandlingsprocessen men samtidigt lämna ett visst utrymme för beställarens arkitektoniska 
önskemål. 
 
En svårighet är att kunna bedöma prisminskningen vid större produktionsvolymer för att räkna ut ett 
realistiskt täckningsbidrag. Där har vi endast kunnat dra spekulativa slutsatser från dagens 
marknadsekonomi. Våra priser har endast baserats på materialkostnader som onekligen skulle bli 
lägre vid större produktionsvolym, samtidigt som ett kostnadspåslag från fabriken skulle höja priset. 
En stor fördel med fabrikstillverkning är att arbete med torrt virke kan garanteras och på så sätt 
förhindra krympning genom att kunna nå målfuktkvoten. Detta kommer leda till ett mer 
funktionsdugligt virke vad avser konstruktion och bullerisolering. 
 
Även om Bsk 14F kommer att bli ett standardiserat system eller ej, rekommenderar vi starkt att gå 
vidare med denna produktframtagning. Förslagsvis genom att kontakta fabriker för prisuppskattning 
och produktionskapacitet. I framtiden kommer då bullerskärmsåtgärder längs Sveriges järnvägsnät 
att simplifieras ansenligt. 
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5 Ritningar 
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 Relevanta kurser: 

Tekniskt arbete, metoder och verktyg 

Ekonomi och organisation 

Konstruktionsteknik 

Anläggning 1 och 2 Väg-, järnväg och VA-teknik 

Byggteknik 1 och 2 

Konstruktion och Design 
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7 Bilagor  

NYBYGGNAD/av bana i bebyggelse 

 

Nivå för övervägande av åtgärd 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå i dB(A) för 
vardagsmedeldygn 

Maximal ljudnivå 
dB(A) "fast" 

Permanetbostäder, fritidsbostäder och 
vårslokaler     

Utomhus 601) 552) 702) 

Inomhus Se nedan7) 453) 

Undervisningslokaler     

Inomhus   456) 

Arbetslokaler     

Inomhus   605) 

Områden med låg bakgrundsnivå      

Rekreationsytor i tätort 551)4)   

Friluftsområden 401)4)   

1)
Riktvärdena avser frifältsmätning eller till frifältsvärden 

korrigerade värden. 
4)

Avser områden med låg bakgrundsnivå.   
2)

Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 
5)

Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 

3)
Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under 

tidsperioden 22.00 - 06.00 samt övriga bostadsrum     (ej 
hall, förråd, WC etc.). 

6)
Avser boningsrum (ej hall, förråd och WC 

etc.). 
7)

Avser nivå under lektionstid.   

 

Då planeringsfallet "NYBYGGNAD/av bana vid bebyggelse" inleds menas att en planering inför 

kommande spårförläggning i sådana områden där den planerade järnvägstrafiken underskrider de 

riktvärden för miljökvalitet. Men detta menas områden som tidigare ej blivit exponerade för ljud för 

ljudbuller från järnvägstrafik. Om ljudnivåerna överskrids skall bullerdämpande åtgärder alltid 

beaktas. När en banutredning påbörjas skall nya krav/målsättningar formuleras där det oftast skall 

ingå hastighetsstandard, minsta horisontalradie, fritt från plankorsning etc. Miljökvalitetskrav som 

skall uppfyllas bör på motsvarande sätt anges. När olika sträckningsalternativ sedermera undersöks 

kommer vissa avvikelser från kraven att göras i form utav ändringar i minsta horisontalradien i någon 

delsträcka, tillåta enstaka plankorsningar, uppföra bullerskydd istället för att förlägga järnvägen 

genom tunnlar p.g.a. oförutsedda geografiska förutsättningar. När en ny järnvägssträckning 

konstrueras skall den alltid strikt utformas efter kostnadseffektivitetsprincipen för att uppnå maximal 

samhällsekonomisk kostnad. Om kostnadseffektivitetsprincipen alltid skulle efterföljas skulle det 

dock leda till att arbetssättet skulle bli omständigt och tidskrävande.  Därav formuleras målsättningar 

från vilka avkall görs om de kommer att leda till orimliga byggkostnader för att projektet skall kunna 

bli praktiskt genomförbart. Ytterliggare en anledning till avkall på målsättningar är om det vid 



b 
 

exempelvis hastighetsstandard och intrångseffekter uppstår konflikter. Sträckningen som sedan väljs 

är den som anses mest samhällsekonomisk lönsam, bedömd efter ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Med en sådan genomförd bedömning kan det alltid hävdas att projektet som helhet är 

tillämpats efter en samhällsekonomisk lönsamhet samtidigt som målsättningarna eftersträvats. När 

det kommer till bullerskyddsåtgärder kan alltså principen för samhällsekonomisk lönsamhet generellt 

ej tillämpas som i detta planeringsfall. När projektet når detaljprojekteringsfasen uppstår det ibland 

situationer där projektledningen tvingas välja mellan olika bullerskyddsåtgärder. Dessa situationer 

uppstår först och främst i de projekt där val av sträckning i banutredningsskedet ej påverkats 

märkbart av bullerskyddsåtgärder. Vid dessa fall skall principen om samhällsekonomisk lönsamhet 

tillämpas, d.v.s. när åtgärden inte märkbart påverkar målsättningarna hos projektet. 

 

Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler 

Banor bör lokaliseras så att riktvärden för miljökvalitet från bullersynpunkt uppnås. Vid samtidig 

planering av bebyggelse och banor finns som regel goda förutsättningar för att uppnå låga ljudnivåer. 

Ofta kan det dock vara svårt att hitta sträckningar som inte berör någon bebyggelse. Man bör då 

undersöka möjligheten att lägga banvallen i skärning eller planera för bullervallar. Givetvis med 

beaktande av järnvägstekniska aspekter. Vid byggandet av nya banor intill befintlig bebyggelse kan 

det ibland bli svårt att klara riktvärdena. 

Högsta acceptabla värden. Inga boende ska behöva utsättas för en maximal ljudnivå i sov- och 

boningsrum överskridande 50 dB(A). I utemiljön ska heller inga boende behöva utsättas för en 

ekvivalent ljudnivå överskridande 65 dB(A) i markplan. För att klara detta kan åtgärder behöva vidtas 

utan att de är samhällsekonomiskt lönsamma. 

Undervisningslokaler 

Högsta acceptabla värden. Inga undervisningslokaler ska behöva utsättas för ljudnivåer 

överskridande 45 dB(A) som maximalnivå. För att klara detta kan åtgärder behöva vidtas utan att de 

är samhällsekonomiskt lönsamma. 

Arbetslokaler 

Högsta acceptabla värden. Inga arbetslokaler för tyst verksamhet ska behöva utsättas för ljudnivåer 

överskridande 65 dB(A) som maximalnivå. För att klara detta kan åtgärder behöva vidtas utan att de 

är samhällsekonomiskt lönsamma. 
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BEFINTLIG MILJÖ/ Bana vid bebyggelse 

Nivå för övervägande av åtgärd 

Lokaltyp eller områdestyp 
Ekvivalent ljudnivå i dB(A) för 
vardagsmedeldygn 

Maximal ljudnivå i 
sovrum i dB(A) 22.00 - 
06.00 

Permanetbostäder     

Inomhus   551) 

Utomhus 702)   

1)
Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under 

tidsperioden 22.00 - 06.00. 
 
   

2)
Värdet avser frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde   

 

Med planeringsfallet ”BEFINTLIG MILJÖ/Bana vid bebyggelse” avses banor som inte har någon form 

av infrastrukturell åtgärd inplanerad. 

Om ljudnivåerna, de i tabell 4, överskrids vid befintlig miljö skall åtgärder alltid övervägas. I sovrum är 

gällande att om maximalnivåerna överskrids fler än 1 - 5 ggr/natt. Antalet accepterade 

fordonspassager avgörs från fall till fall beroende av fordonstyper, trafikeringstider etc. 

Tyngre tåg, ökad trafikmängd och ökade hastigheter kan innebära ökad bullerstörning. Om de 

tekniska åtgärderna i infrastrukturen i gällande bandel ej är förknippade med dessa förändrade 

parametrarna bör enligt planeringsfallets "BEFINTLIG MILJÖ" skyddsåtgärder tillämpas. 

I detta fall gäller vanligtvis om objektet är specifikt inriktat på att lösa bullerproblem. Här gäller alltså 

att en enskild fastighet eller en grupp av fastigheter med likartade problem skall ha speciellt 

utstuderade åtgärder. I teorin skulle de objekt som är ekonomiskt lönsamma, d.v.s. NNK > 0 

genomföras efter en fallande prioritetsordning. På järnvägsnätet kommer det sannolikt att finnas 

andra åtgärder som har NNK > 0,2 - 0,3 vilket i praktiken innebär att de bulleråtgärder som har låga 

NNK-värden aldrig kommer att genomföras. 

När en ambitionsnivå väljs ut för ett objekt skall hänsyn tas till både principen om samhällsekonomisk 

lönsamhet och till vilken grad ambitionsnivån kommer att uppfylla miljökraven. Om det finns ett akut 

bullerproblem som snabbt måste lösas bör den mest samhällsekonomiska lösningen väljas.  

Om mer långsiktiga åtgärder för buller eftersträvas bör det nyttjas en ambitionsnivå som kan 

begränsa bullerstörningarna så långt som möjligt. Dock gör gällandes att åtgärdena är så pass 

lönsamma att de kan konkurrera med andra åtgärder på järnvägsnätet 

När åtgärd genomförs bör man eftersträva att gå så långt som möjligt ner mot riktvärden för 

miljökvalitet. 
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Bostäder 

Högsta acceptabla värden. Inga residenter skall utsättas för fler än fem störningstillfällen med 

maximal ljudnivå i sovrum som överskridander 55 dB(A) under natt (22.00–06.00). I utemiljö skall 

heller inga residenter utsättas för en ekvivalent ljudnivå som överskridander 70 dB(A) i markplan. 

Åtgärder som inte är de mest samhällsekonomiska kan komma behöva vidtas för att uppnå dessa 

krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


