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Sammandrag
Landskapsarkitekter och stadsplanerare behöver rätt verktyg för att forma framtidens hållbara städer.
Då buller är en av de största miljöstörningarna i Sverige behöver dessa belysas och rätt metoder
appliceras. Uppsatsen berör flera befintliga metoder för bullerreducering som en landskapsarkitekt
kan arbeta med för att skapa goda boendemiljöer.
Metoderna har studerats via en litteraturstudie och specificerats för att ge exempel på hur dessa
kan användas i bullerexponerade boendemiljöer i anslutning till bilvägar. Litteraturstudien visar att
immissionsbegränsande metoder som bullervall, bullerskärm eller bebyggelse endast har inverkan
på närliggande miljö, dock kan de vara effektiva om de appliceras och konstrueras korrekt av
landskapsarkitekter vid stadsplanering. Emissionsbegränsande metoder kan underlätta för fler
människor då bullerreduceringen begränsas direkt vid källan, dvs hos fordonet eller
vägbeläggningen. Dessa åtgärder är svårare för en landskapsarkitekt att påverka men viktiga att ha
i åtanke vid planeringsprocessen.
Resultatet av litteraturstudien sammanfattas över hur emission- och immissionsbegränsande
åtgärder kan appliceras. Åtgärderna används som underlag till en fallstudie i form av en principskiss
över ett bullerexponerat arbetsområde i Lomma kommun med förhoppningar att minska bullret i
kommunens västra delar. Enligt en bullerutredning uppgår ljudnivåerna till 60–65 dBA i de mest
utsatta delarna, andra utsätts för nivåer mellan 55–60 dBA. Då kommunen strävar efter att uppnå
Naturvårdsverkets rekommendationer på 55 dBA (Leq24h) (vid bostadens fasad) behöver åtgärder
göras för att uppfylla dem.
Principskissen visar hur olika bullerreducerande metoder kan kombineras för att skapa goda
ljudnivåer och intressanta inslag i det omgivande landskapet. Principskissen innehåller ny
bebyggelse (kontorsbyggnader, parkeringshus och verksamheter) bullervall, bullerskärm, ljudmur,
vegetation, gröna väggar och gröna tak. Något som är tydligt för effektiv bullerreducering på ett
område där bullernivån redan är hög är att placera åtgärden nära bullerkällan eller nära det
exponerade området. Åtgärderna ska inte lämna glipor där ljudet kommer igenom, därför har
byggnader, bullervall och bullerskärm placerats utan mellanrum i största möjliga mån.
Nyckelord: Buller, Trafikbuller, Bullernivåer, Bullerstörning, Bullerexponering,
Bullerreducering

Abstract
Landscape architects and urban planners need the right tools to shape the sustainable cities of the
future. As noise from traffic roads is one of the biggest environmental disturbances in Sweden, this
needs to be highlighted so the right methods can be applied. The thesis touches on several existing
methods for noise reduction that a landscape architect can use to create good living environments.
The methods have been studied via a literature study and specified to provide examples of how
these can be used in noise-exposed living environments in connection with traffic roads. The
literature study shows that immission-limiting methods such as noise barriers, noise screens or
buildings only have an impact on the surrounding environment, however they can be effective it
they are applied and constructed correctly by landscape architects in urban planning. Emissionlimiting methods can be effective for more people as the noise reduction is limited directly at the
source, for example at the vehicle or the road surface. These measures are more difficult for a
landscape architect to influence but important to keep in mind during the planning process.
The results of the literature study are summarized on how immission-limiting and emissionlimiting methods can be applied. The methods are used for a case study in the form of a principle
sketch of a noise-exposed work area in Lomma municipality with hopes of reducing the traffic noise
in the western parts of the municipality. According to a noise investigation it reaches 60–65 dBA in
the worst areas, in other areas noise levels reaches between 55–60 dBA. As the municipality strives
to achieve the Swedish Environmental Protection Agency's recommendations of 55 dBA (Leq24h)
(at the residential facade), measures need to be taken to fulfil the acquirements.
The principle sketch shows how different noise reduction methods can be combined to create
good noise levels and interesting elements in the surrounding landscape. The principle sketch
contains new buildings (office buildings, parking garages and businesses) noise barrier, noise
screen, soundwall, vegetation, green walls and green roofs. Something that is clear for effective
noise reduction in an area where the noise level is already high is to place the measures close to the
noise source or close to the exposed area. The measures must not leave gaps where the sound can
break through, therefore the buildings, noise barrier and noise screen have been placed without gaps
as much as possible.
Keywords: Road-traffic noise, Car noise sensitivity, Noise annoyance, Noise exposure, Noise
barriers, Noise ratings
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Förkortningar

LAeq,24h
dB
dBA
Lden
Lnight

Ekvivalent ljudnivå över 24h.
Decibel, mäter ljudstyrka och ljudnivå med en jämn
frekvensgång.
Även kallad A-vägning. En varierad frekvensgång som är
anpassad efter människors hörselorgan.
Ljudnivå över dag, kväll och natt.
Ekvivalent ljudnivå på natten.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
I min utbildning har bullerfrågan diskuterats ytterst lite vilket har motiverat mig att
på egen hand ta till mig kunskap för att kunna planera framtidens hållbara städer
med hänsyn till att minimera bullerspridningen. Det finns en mängd
bullerreducerande metoder en landskapsarkitekt kan använda sig av för att skapa
goda boendemiljöer, bara vetskapen och kunskapen om dem belyses.
Buller är ett ämne som hör ihop med urbaniseringen då fler människor på samma
plats leder till mer buller från infrastruktur och påverkar många som väljer att
bosätta sig i urbana och stadsnära miljöer. Socialstyrelsen (2009) har upprättat en
rapport där de belyser buller som den miljöstörning som påverkar flest människor i
Sverige. Socialstyrelsen nämner även ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som
negativa hälsoeffekter buller kan medföra vid lång exponering (Socialstyrelsen
2009).
Världshälsoorganisationen (WHO) (2018:15) rekommenderar starkt en
genomsnittlig ljudnivå (utomhus vid husfasaden) på 53 dB Lden för vägtrafikbuller
över ett dygn och på natten 45 dB Lnight då högre ljudnivåer kan kopplas till negativa
hälsoeffekter och försämrad sömn. För att minska bullerexponeringen
rekommenderar WHO att vidta åtgärder direkt i anslutning till bullerkällan samt
mellan källan och de drabbade områdena (WHO 2018).
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2015) benämns olika metoder
för att minska buller, åtgärder kan göras direkt vid bullerkällan, även kallade
emissionsbegränsande åtgärder, eller mellan källan och det bullerexponerade
området, även kallade immissionsbegränsande åtgärder. Emissionsbegränsande
åtgärder kan vara bullerreducerande beläggningar och däck, begränsad trafikmängd
eller sänkta hastigheter. Immissionsbegränsande åtgärder kan vara bullervallar,
bullerskärm, vegetation eller bulleravskärmande bebyggelse (SKL 2015).
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Bland Sveriges befolkning beräknas, enligt Folkhälsomyndigheten (2021:44–
52), cirka 2 miljoner (20 procent) exponeras av trafikbuller över 55 dB ekvivalent
ljudnivå, beräknat utomhus vid bostadens fasad. Barn och unga är särskilt känsliga
för buller, särskilt om de har någon hörselnedsättning. Omkring 27 procent av alla
barn som bor i lägenhet i flerfamiljshus har fönster mot bullerkällor som trafikerad
gata, järnväg eller industri. Det kan jämföras med barn som bor i småhus som ligger
på omkring 15 procent. Bristen på bostäder i storstadsregionerna leder till att det
förtätas mer och mer i anslutning till större transportleder där bullernivån är hög
(Folkhälsomyndigheten 2021).
Med så många drabbade i Sverige är därför buller en allvarlig och relevant fråga
för stadsplanerare och landskapsarkitekter. Det är viktigt att personer med sådan
befattning använder sig av bullerreducerande metoder för att planera och utforma
framtidens goda boendemiljöer.
För Lomma kommun är bullerfrågan viktig då E6 passerar kommunens östra
sida vilket skapar bullernivåer som stör boende i närheten av motorvägen.
Kommunen har en pågående utredning om hur de med hjälp av bebyggelse i
kombination med andra metoder som vegetation, bullervall och bullerskärm kan
motverka buller från E6. Bullerreducerande åtgärder och principskiss är framtagna
i uppsatsen som kan användas som inspiration till Lomma kommun i framtida
planeringsprocesser.

1.2. Mål
-

Att identifiera befintliga metoder för bullerreducering som en
landskapsarkitekt kan använda för att skapa goda boendemiljöer och testa
hur dessa kan appliceras i en principskiss.

Resultatet presenteras som litteraturstudier där befintliga metoder för
bullerreducering ligger till grund för en principskiss i bullerexponerat
arbetsområde. Principskissen innefattar bebyggelse, bullervall, bullerskärm,
ljudmur, vegetation, gröna väggar och gröna tak som minskar buller och samspelar
med omgivande strukturer i landskapet.

1.3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att bilda en bättre förståelse för vilka bullerreducerande
metoder en landskapsarkitekt kan använda sig av för att skapa goda boendemiljöer
nära bilvägar.
Vidare är syftet med uppsatsen att bidra med idéer över befintliga metoder för
bullerreducering med hjälp av principskiss i ett bullerexponerat arbetsområde.
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1.4. Frågeställning
-

Vilka bullerreducerande metoder kan användas i utemiljön för att minska
buller från bilvägar och hur kan dessa appliceras i en principskiss i ett
bullerexponerat arbetsområde för att förbättra boendemiljön för befintliga
bostäder?

1.5. Material och metod
1.5.1. Litteraturstudie
Uppsatsen baseras på litteraturstudie för att reda ut de grundläggande begreppen
kring ljud, hur trafikbuller uppkommer och vad det har för hälsoeffekter. Vidare
görs litteraturstudie kring de befintliga metoder en landskapsarkitekt kan använda
för att minska buller från bilvägar vid utformning av exponerade boendemiljöer.

1.5.2. Fallstudie
Resultaten från litteraturstudier används som underlag till en fallstudie i
bullerexponerat arbetsområde i Lomma kommun som skall exploateras med
förhoppningar att minska bullret i kommunens västra delar. Fallstudien innefattar
principskiss i Lomma kommun baserade på befintliga metoder för bullerreducering
som innehåller ny bebyggelse (kontorsbyggnader, parkeringshus och
verksamheter) bullervall, bullerskärm, ljudmur, vegetation, gröna väggar och gröna
tak. Arbetsområdet som berörs i principskissen är en grönyta som inte har någon
befintlig eller föreslagen bebyggelsestruktur att utgå från. Bebyggelsens
utformning och placering inspireras därför från Boverket (2008) dokument med
rekommenderade typutformningar beroende på bullersituation (mer information
om dessa i 3.6).
Material med information om området har skickats från Lomma kommun som
kommer tas hänsyn till, såsom beräkningar över bullernivåerna, detta för att stärka
argumenten för bullerreducerande åtgärder. Utformningen behöver även ta hänsyn
till en kraftledning som kräver ett säkerhetsavstånd på 30 m på vardera sida.

1.6. Avgränsning
Uppsatsen fokuserar främst på buller från motordrivna fordon längs bilvägar. De
bullerreducerande metoderna som tas upp är främst sådana som en
landskapsarkitekt kan påverka i utemiljön, dvs inte åtgärder som kan göras direkt
på den bullerexponerade byggnaden såsom tätning av fönster eller ventilation.
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2. Litteraturstudie

2.1. Ljud
Arbetsmiljöverket (2002) beskriver ljud som tryckvariationer (även kallade
vågrörelser) som skapar vibrationer som uppfattas av trumhinnan i örat. Människan
mäter ljud via den kraft tryckvariationerna ger på trumhinnan, den variationen kan
delas in i tre mätgrupper: frekvens, våglängd och ljudhastighet. Amplituden av
tryckvariationen anges i enheten pascal (Pa) som används för att mäta ljudets
styrka. För att mäta tonhöjden på ljud används begreppet frekvens som mäts i skalan
hertz (Hz). Det som människan uppfattar som bastoner går vid en låg frekvens och
diskanttoner som hög frekvens. För att kunna mäta ljudets rörelse över en sträcka
används termen våglängd som mäts i meter (m). Ljudhastigheten mäts i meter per
sekund (m/s) och kallas även utbredningshastighet. Varje ljudkälla ger ifrån sig
olika kombinationer av styrka, frekvens, våglängd och utbredningshastighet och
detta skapar en ljudbild som levande ting kan registrera (Arbetsmiljöverket 2002).
Arbetsmiljöverket (2002) skriver vidare om vilka uppdelningar det finns för ljud,
de är infraljud, hörbart ljud och ultraljud. Infraljud klassificeras med frekvenser
under 20 Hz, ultraljud över 20 000 Hz och hörbart ljud som vi människor uppfattar
faller mellan dessa frekvenser. Ljudets styrka beskrivs med en logaritmisk skala
som är anpassad för örats breda spektrum och används inom akustiken med
beteckningen nivå som ofta anges i enheten decibel (dB) (Arbetsmiljöverket 2002).
För att förstå hur ljud uppfattas av människan förklarar Trafikverket (2020) hur
den logaritmiska skalan fungerar, för varje tionde steg i skalan ökar ljudnivån med
tio gånger. Smärtgränsen för en människa med god hörsel är ligger vid 140 dB som
är omkring 100 000 miljarder gånger starkare än vid 0 dB som är det svagaste ljud
vi kan uppfatta.
Begreppet A-vägning är en vägning av ljudets frekvenssammansättning som
normalt används för trafikbuller och uttrycks dBA. A-vägningen är anpassad för
människans hörsel, det vill säga känsligheten för låga frekvenser är mycket lägre
än känsligheten för högre frekvenser som uppfattas starkt av örat. Följande kommer
exempel på decibelnivåer inom A-vägningen: vindprassel cirka 35 dBA, normalt
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samtal cirka 60 dBA, storstadsgata cirka 75 dBA, diskotek cirka 105 dBA
(Trafikverket 2020a).
Det finns även olika ljudkaraktärer som Arbetsmiljöverket (2002) beskriver,
dessa beror på hur ofta ljudkällan ger ifrån sig en frekvens- och
styrkesammansättning, karaktärerna är kontinuerliga, fluktuerande och
impulsartade. Kontinuerligt är konstant ljud från exempelvis motorer som inte
varierar med tiden, fluktuerande är när frekvens- och styrkesammansättningen
varierar hela tiden och impulsartade ljud är kortvariga som exempelvis skott. Ljud
kan färdas och överföras mellan gaser, vätskor och fasta material, alla ting som har
en massa och är elastiska. För att mäta den genomsnittliga ljudtrycksnivån under
en viss tidsperiod har ett mått tagits fram som kallas ekvivalent ljudtrycksnivå som
ger ett medelvärdet över tiden under exempelvis en arbetsdag på 8 timmar
(Arbetsmiljöverket 2002).
SKL (2015:140) beskriver ett annat begrepp som används för att förstå
bullernivåer, det kallas maximalnivåer eller maximala ljudnivåer. Maximalnivån
mäts för att bedöma hur störande en bullerkälla upplevs, det som undersöks då är
maximalnivån på antal ljudhändelser samt hur länge de pågår. Begreppet används
ofta i samband med ekvivalent nivå för att förstå om ljudnivåerna är så pass höga
och frekventa att de klassificeras som icke godkänd ljudnivå. Även om den
ekvivalenta nivån är acceptabel så kan den maximala ljudnivån vara undermålig.
Exempelvis är det relevant om maximalnivån på 45 dBA överstigs mer än 5 gånger
nattetid då det påverkar sömnen negativt (SKL 2015).

2.2. Vibrationer
SKL (2015:143) beskriver vibrationer som skakningar som transporteras i löst
markmaterial, exempelvis jord, dessa skakningar överförs till byggnader som sätts
i svängning. Vibrationer ger mycket sällan skador på byggnader, exempelvis
sprickor eller dylikt, men kan utmynna sig i störningar och problem för människor
som insomningsbesvär, trötthet, sömn- eller koncentrationssvårigheter. Besvären
från vibrationer påverkas av intensiteten, frekvensen, tidpunkten samt längden på
vibrationerna (SKL 2015).
E. Öhrström och A. Skånberg (2006:24–30) skriver i en rapport hur buller
upplevs som mer störande i kombination med vibrationer då människor
uppmärksammar störningen till en högre grad. En annan studie i rapporten visar att
människor som utsätts för höga vibrationsnivåer i kombination med höga
bullernivåer upplever vibrationerna som mindre störande än om bullernivåerna var
låga, vilket antyder att vibrationer kan maskeras av buller. Rapporten redogjorde
att människor som bor i villa störs mer av vibrationer än boende i flerfamiljshus
medan störning från buller skiljde sig obetydligt, dock något högre för villor. Vidare
framgår det att buller har större inverkan på den totala upplevda störningen än vad
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vibrationer har. De olika studierna som tas upp i rapporten ger inte någon entydig
bild av förhållandet mellan buller och vibration, men för att förstå den totala
upplevda störningen framgår det som nödvändigt att mäta buller och vibration
tillsammans och inte separat (Öhrström & Skånberg 2006).
Vibrationer kan minskas till hälften eller mer enligt SKL (2015:170) genom att
anlägga vägen på en stabil grund med extra bärighet då vibrationerna dämpas innan
de når marken vid sidan om vägen.

2.3. Buller
Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att fysiskt finns det inget som skiljer ljud
och buller åt, utan det är hur människan uppfattar ljudet psykologiskt som avgör
om det är ett behagligt eller oönskat ljud som då klassificeras som buller
(Folkhälsomyndigheten 2019).
SKL (2015:140) beskriver riktvärden för en god boendemiljö, ekvivalentnivån
inomhus bör vara 30 dBA med en maximalnivå på 45 dBA som för varje natt får
överskridas max 5 gånger. Vid uteplats i anslutning till bostad är ekvivalentnivån
50 dBA och maximalnivå 70 dBA och bör inte överskridas mer än 5 gånger per
timme med som högst 10 dBA under dag och kväll (SKL 2015).
I en artikel skriven av Cai et al. (2021) granskas 13 studier gjorda mellan 2000
och 2020 över de negativa effekterna som långvarig exponering av buller kan
orsaka. Studierna som granskats var gjorda i Danmark, Frankrike, Schweiz,
Sverige, Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Canada varav majoriteten
fokuserade på trafikbuller samt några få på flygplans- och järnvägsbuller. De
negativa hälsoeffekter buller medför som leder till ökad dödlighet som undersöktes
i de flesta studierna var hjärtsjukdomar. Bland några få studier undersöktes
andningssvårigheter, diabetes, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.
Sammanställningen av studierna redogjorde att en förhöjd ljudnivå med 10 dB Lden
av trafikbuller ökade risken för kransartärsjukdom med 3 % som grundas i måttliga
bevis mellan de studier som är gjorda på heterogena grupper. Kopplingen mellan
olika bullerkällorna och andra kardiovaskulära sjukdomar var svaga och behöver
undersökas ytterligare. Studierna visade också en rekommendation på en bullernivå
på 53 dB, precis som WHO (World Health Organization) rekommenderar. Slutligen
framgår det att mer forskning krävs inom ämnet i en global kontext för att förstå de
negativa effekterna från buller (Cai et al. 2021).
I en rapport skriven av Öhrström och Skånberg (2006:25) diskuteras effekter av
samtidig exponering från tåg- och vägtrafikbuller. En studie har gjorts över
människor som utsätts för buller från både tåg- och vägtrafik, de var mer störda från
respektive bullerkälla än människor som utsattes av enbart en av bullerkällorna, de
summerade bullernivåerna var lika höga vid de båda fallen (totalt LAeq,24h >60 dB)
men den upplevda störningen skiljde sig åt. När åtgärder skall göras för
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bullerexponerade områden är det viktigt att mäta och bedöma störningen av den
totala bullernivån från alla bullerkällor och inte enbart från en bullerkälla. Det
konstateras även att ytterligare undersökningar krävs för att förstå samverkan
mellan samtidig exponering från tåg- och vägtrafikbuller (Öhrström & Skånberg
2006).
Resonemanget av Öhrström och Skånberg stöds även i allmänna råd från
Boverket (2008:39) som skriver hur störningen uppfattas starkare om den kommer
från olika bullerkällor, exempelvis samtidig exponering från tåg och bilar.
Anledningen till detta är att ljudfrekvensen har olika karaktärer, ett monotont
vägtrafikbuller i kombination med bullernivåer som uppkommer sporadiskt
förstärker störningen. Stress och otrygghet på en plats i kombination med buller
bidrar till att den upplevda störningen förstärks. Buller i kombination med
vibrationer eller luftföroreningar förstärker också den totala störningen (Boverket
2008).
Statens offentliga utredningar (SOU) (2017:172–172) resonerar hur Sverige kan
nå en god och jämlik hälsa via samhällsplanering genom att skapa trygga
boendemiljöer och ge förutsättningar för social gemenskap och delaktighet. SOU
poängterar att socioekonomiskt utsatta grupper har en tendens att exponeras för
buller till en högre grad än övriga grupper (SOU 2017). Således behöver det skapas
förutsättningar för jämlika boende- och närmiljöer med goda ljudnivåer.

2.4. Bullerreducering
Svensk byggtjänst (2011) skriver om vikten att alltid inkludera bullerfrågan vid
planering av nya bostäder, detta för att begränsa bullerspridningen. Inom
byggbranschen är det viktigt att tänka långsiktigt och räkna in framtida
trafikökningar vid bullerutredningar. Många åtgärder för att minska buller vid
källan är delvis politiska då de styrs av myndigheter, åtgärderna i fråga är hastighet,
förbud mot tung trafik, begränsad användning av dubbdäck, trafikflöden och att
begränsa antal p-platser. Andra åtgärder vid bullerkällan är tystare däck och fordon,
dessa åtgärder faller inom fordonsbranschen. För byggherrar och väghållare inom
anläggningsbranschen finns bullerreducerande åtgärder som tystare asfalt,
bullervall, bullerskärm, vegetation, mjuk mark mm (Svensk Byggtjänst 2011).
Trafikverket (2020b) skriver hur bullerspridningen i ett område beror på en
mängd olika faktorer som vind, temperatur, luftfuktighet, marktyp och topografi.
Om det är medvind sprids ljudet från bullerkällan längre och en kylig dag kan sprida
ljud 10 gånger så långt som en varm.
SKL (2017:31–32) belyser essensen att i planeringsprocessen analysera platsens
funktioner som de ser ut idag och hur de kan komma att se ut i framtiden och
anpassa möjliga åtgärder i ljudmiljön beroende på vilka karaktärer som skall
dominera. Oönskade ljud reduceras och önskade ljud förstärks. Fågelkvitter, vatten
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som porlar, vinden som smeker och löv som prasslar bidrar med karaktär och värde
till en plats. I en stadsnära miljö bidrar ljud från människor på ett fik, skratt och
glädjetjut från en lekplats till karaktär och värde till en plats. Med korrekt anpassade
bullerreducerande åtgärder finns fler fördelar än att ljudnivån blir anpassad för
platsen som exempelvis möjligheter att bygga fler bostäder (bebyggelse och
förtätning), öka den biologiska mångfalden (vegetation), dagvattenhantering
förbättras (vegetation), ökad säkerhet längs vägar (bullervall och bullerskärm)
(SKL 2017).
Mer information om de olika metoderna för bullerreducering framgår nedan.

2.4.1. Emissionsbegränsande åtgärder
SKL (2015:159–160) beskriver metoder för att minska bullerexponeringen direkt
vid ljudkällan, det vill säga hos fordonet eller på vägbanan, dessa metoder kallas
emissionsbegränsande åtgärder. Åtgärderna har effekt långsiktigt och överallt då
det generellt hindrar uppkomsten av buller. Emissionsbegränsande åtgärder är
relativt lätta att motivera hos invånarna då alla gynnas och kan totalt sett bli
kostnadseffektiva. Metoderna kräver att bullret reduceras hos fordonet och dess
däck, en vägbeläggning anpassad för platsen, begränsad trafikmängd eller sänkta
hastigheter, även förarnas körsätt påverkar nivån av buller (SKL 2015).
Hastighet
När hastigheten ökar så ökar även bullernivån beskriver SKL (2015:168).
Däckbullret ger ett betydande bidrag av den totala ljudnivån redan från 50 km/h,
även vibrationer i bebyggelse påverkas starkt av hastigheten. Den ekvivalenta
ljudnivån ökar med 2 dB om hastigheten ökar från 30 km/h till 50 km/h (SKL 2015).
Lutning
SKL (2015:168) beskriver lutningen på vägbanan som en väsentlig del i
bullernivån, 5 procents lutning ger en ökning med 3 dB på ljudnivån. För att minska
bullret behöver vägbanan vara vågrät (SKL 2015).
Korsningar
Korsningar bidrar till att den ekvivalenta ljudnivån kan höjas med 3 dB jämfört med
samma gata utan korsning, detta skriver SKL (2015:168). Ökningen av buller vid
korsningar beror på att fordonen accelererar och bromsar. Att förändra
infrastrukturen för att minska antalet korsningar och därmed få en jämnare
trafikrytm minskar bullret, viktigt att beakta är att minska antal korsningar kan leda
till ökad hastighet vilket i sin tur leder till ökad bullernivå (SKL 2015).
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Beläggning och däck
SKL (2015:168) skriver vidare att val av beläggning påverkar ljudnivån. Så kallad
dränasfalt är en tyst beläggning som kan sänka ljudnivån med 6 dB i jämförelse
med vanlig asfaltsbeläggning. Gatsten är bland de beläggningar som bullrar mest,
den kan ge en ljudnivå på 2–3 dB högre än den vanliga beläggningen. Sliten ojämn
beläggning med gropar eller brunnslock ökar ljudnivån och skapar vibrationer i
kringliggande bebyggelse (SKL 2015).
Trafikbuller uppstår enligt Trafikverket (2021a) till största del från däckens
kontakt med vägen, därför påverkar underlaget och valet av däck hur hög nivån på
bullret blir. Beläggning med små stenar är dyra att underhålla men är tystare och
ger mindre buller. Dubbade vinterdäck avger mer buller och vid hög användning
inom ett område brukar därför en tåligare beläggning med större stenar användas
som i sin tur leder till ökad bullernivå (Trafikverket 2021a).

2.4.2. Immissionsbegränsande åtgärder
Immissionsbegränsande åtgärder beskrivs av SKL (2015:160) som metoder för att
minska bullerexponeringen mellan ljudkällan och det drabbade området vilket
illustreras i figur 1 nedan. Åtgärderna beskrivs som kostsamma då det är relativt få
som drar nytta av dem då de är platsbundna, dock är de effektfulla då de kan
generera en minskning på 10–15 dBA. Åtgärderna är effektivast direkt vid källan
man kan ge god effekt om den placeras i anslutning till det drabbade området, sämst
är en placering mitt emellan (SKL 2015) (figur 1).
Stockholms stad (2019:30–31) benämner olika sätt att reducera buller, som är
absorption (absorbera ljud i exempelvis mjuka ytor), avskärmning (reflektera bort
ljud) och diffusion (sprida ljud i olika riktningar med hjälp av ojämna ytor).
Metoderna beskrivs av SKL (2015:160) som exempelvis bullervallar, bullerskärm
(även kallade bullerplank), att bearbeta marken med exempelvis vegetation eller att
byta ut fönster på den drabbade bebyggelsen. Dessa typer av åtgärder blir vanligtvis
aktuella i befintliga miljöer när problemet redan uppstått som behöver åtgärdas
(SKL 2015).
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Figur 1. Illustration gjord av författaren fritt ritad från (SKL 2017:13) över bullerspridningen.
Bullerreducerande åtgärder som vegetation, bullervall och bullerskärm får bäst effekt om de är
placerade nära bullerkällan. God effekt kan uppnås om åtgärder placeras i nära anslutning till
exponerat område. Sämst placering är mitt emellan bullerkälla och exponerat område då
ljudvågorna kan ta sig över.

Avstånd
SKL (2015:169) beskriver avstånd som en av faktorerna som minskar bullernivån
då ljudet kan sprida ut sig över ett större område. Bullerstörningen som uppstår från
en bilväg sprider sig halvcylindriskt och när avståndet från vägen fördubblas så
fördubblas även arean för störningen. Luften kan på långa avstånd absorbera ljudet
vilket ger en viss reducering av buller. Att använda avstånd som en strategi för att
minska bullerexponeringen från befintliga bilvägar är svårt då det kräver stora
ombyggnationer. Det är även svårt vid nyplanering av vägar då långa avstånd till
bebyggelse kan leda till att tillgängligheten för kollektivtrafik samt gång- och
cykelvägar blir sämre vilket i sin tur leder till att biltrafiken ökar. Mer biltrafik leder
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till mer buller. Därför är avstånd som metod för bullerreducering inte att föredra
(SKL 2015).
Markdämpning
Mjuk mark, det vill säga planteringar, skog, gräs eller liknande kan dämpa buller
mellan bullerkällan och det drabbade området skriver SKL (2015:169). När
avståndet från bullerkällan fördubblas så reducerar markdämpningen bullernivån
med 3 dB. Befintliga bilvägar som omges av hård mark som asfalt, grus eller vatten
kan ersättas med mjuk mark för att reducera bullerexponeringen för det utsatta
området. Dränasfalt som är bullerreducerande kan anläggas vid parkeringsplatser
för att minska ljudnivån med ungefär 3 dB för varje avståndsfördubbling, vid 100
meter kan det uppnå en reducering på 10 dB. Olika typer av markmaterial dämpar
vibrationer olika mycket, exempelvis sprids vibrationer långt i lera men dämpas i
morän eller grus (SKL 2015).
Vegetation
Att använda vegetation som träd och buskar för att
minska bullerexponeringen har sällan någon inverkan på
ljudbilden, beskriver SKL (2015:169). Tät vegetation
vid större avstånd som 100 meter eller mer kan ge en
bullerreducering på 1–2 dB, utan avstånd- och
markdämpningen inräknat. Något som är positivt med att
använda sig av vegetation som bullerreducering är dock
att upplevelsen av bullret blir mindre intensivt då bilarna
inte är lika synliga (SKL 2015).
I en artikel av T. Van Renterghem (2019)
sammanfattas forskning som visar att vid
bullerexponering kan vegetation av god kvalité bidra med minskade stressnivåer
som därmed kan sänka den upplevda bullernivån. Artikeln redogör att vegetation
som är synlig i närheten av arbetsplatser bidrar till bättre mående och högre
produktivitet (Van Renterghem 2019).
I en studie gjord av T. Samara och T. Tsitsoni (2011) undersöks hur vegetation
kan användas för att reducera buller för de A-vägda ljudnivåerna. Två områden med
150 m mellanrum studerades varav ett trädbestånd och en gräsyta. Mätningen
gjordes från vägens kant och 60 m ut. Studien visade mer bullerreducering för
området med trädbeståndet som gick från 79 dBA (vid vägens kant) till 55 dBA
medan gräsytan gick från 78 dBA till 60 dBA. Trädbeståndet var dominerat av
Pinus brutia (genomsnittlig höjd 8,7 m, kronhöjd 6,7 m och stamdiameter på 19
cm), generellt utan någon undervegetation. Fördelar med Pinus brutia är att det är
en vintergrön art som absorberar ljudenergier året om. För ett bullerreducerande
bestånd längs motorvägar rekommenderas buskar med en höjd på minst 2–3 m samt
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träd med en sluthöjd på 15 m som även bör vara vintergröna. Buskaget bör placeras
närmast motorvägen och därefter en linje av träd, totalt med en bredd på 20 m. För
att skapa ett estetiskt tilltalande landskap kan lövträd adderas till beståndet som ger
färg och artvariation (Samara & Tsitsoni 2011).
Gröna tak och takform
Förtätning är en strategi för hållbara städer, en negativ aspekt med detta är att
andelen hårdgjorda ytor ökar och grönområden ersätts med bebyggelse vilket kan
kompenseras med gröna tak. T. Delshammar och H. Fors (2010:26–27) skriver i en
rapport om hur snabbare vattenavrinning, högre temperaturer och mindre
avdunstning är några av de negativa följderna av hårdgjorda miljöer. Gröna tak
bidrar med långsammare avrinning, ökad avdunstning, tidigare outnyttjade ytor blir
då nyttjade på ett effektivt sätt (Delshammar & Fors 2010).
Utöver de positiva aspekterna med gröna tak som benämns ovan skriver
Boverket (2019) om hur gröna tak har en bullerreducerande effekt, bidrar till
biologisk mångfald, rekreativa värden, temperatursänkning och luftrening.
Boverket skriver också hur en djupare växtbädd ger mer bullerreducering. Gröna
tak kan utformas olika, exempelvis biotoptak med ängsväxter eller sedumtak av
sedumväxter (Boverket 2019).
I en tidsskriftsartikel av T. Van Renterghem och D. Botteldooren (2009)
redogörs att platta tak har generellt bättre bullerreducerande förmåga än vinklade
(även kallade sadeltak). Vidare framgår att gröna tak ger bäst effekt mot buller när
det anläggs på sadeltak, storleken på taket är viktigt för den bullerreducerande
förmågan och kan uppnå samma bullerreducerande effekt som platta tak om det
anläggs korrekt. Ett sedumtak med en tjocklek på 20 cm och med en vinkel på 30
grader ger en bullerreducerande effekt på 8 dBA jämfört med ett likadant tak utan
vegetation. Enligt författarna fungerade bullerreduceringen av gröna tak bättre för
lätta fordon än tunga. Gröna tak enligt artikeln, ger bäst effekt om det inte utsätts
för direkt bullerexponering utan bör placeras längre in i området i slutna kvarter
(Van Renterghem & Botteldooren 2009).
Takform är något som diskuteras i en handbok från Stockholms stad (2019:124–
125), vid trånga gator med hus på båda sidor har takets form stor inverkan på
ljudmiljön till bredvidliggande innergård. Platta tak ger en bättre bullerreducerande
förmåga än sadeltak, dock har sadeltak en bättre bullerreducerande förmåga om
vegetation läggs till. Utstickande skärmkrön kan adderas på takets toppkant för att
skapa mer diffraktion (Stockholms stad 2019).
Gröna väggar
Gröna väggar, även kallade levande väggar enligt Boverket (2019) kan bidra med
en hög artvariation då de kan anläggas med växter och klätterväxter, i kombination
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med mineralull ger det även god bullerreducering. Boverket nämner att gröna
väggar har andra positiva effekter som temperatursänkning.
Fördelar med gröna väggar är något som tas upp i en rapport av T. Delshammar
och H. Fors (2010:27–29) i form av höga estetiska värden i stadsnära miljöer, fångar
upp skadliga partiklar från trafiken, avdunstning av nederbörd, skyddar fasaden mot
UV-strålar och temperatursänkning. I rapporten redogörs att gröna väggar har
minimal effekt vad gäller bullerreducering, för en reducering på 1–2 dBA krävs tät
vegetation till en bredd på minst 100 m. Vidare framgår det att gröna väggar, även
kallat visuellt bullerskydd, bidrar till att bullerexponeringen accepteras till en högre
grad då den inte upplevs som lika störande (Delshammar & Fors 2010).
Skärmdämpning
SKL (2015:170) beskriver skärmdämpning som en metod när ljudet skärmas av
mellan bullerkällan och det exponerade området med exempelvis bullervallar,
bullerskärm eller bebyggelse. Det skärmande objektet behöver vara minst 2,5 meter
högt beroende på placering samt vara intakt, små glipor i skärmen ger avsevärt
sämre resultat.
SKL (2015:170) skriver vidare hur bullervallar i anslutning till vägar inte bara
reducerar buller utan agerar effektiva urspårningsskydd vilket skapar en ökad
trygghet, i kombination med vegetation så höjs även kvalitén för området. För att
uppnå önskad höjd kan bullervallar kombineras med en mindre bullerskärm eller
mur som är bullerreducerande. Ljud reflekteras därav bör murar och skärmar vara
dubbelsidiga för att absorbera buller ytterligare. Vid placering av en skärm behöver
hänsyn tas till vägens förhållanden, säkerhetsavstånd och underhåll vilket skapar
dilemman då en skärm får bäst effekt om den placeras nära bullerkällan. Vibrationer
hämmas inte av vanlig bullerskärm, dock kan så kallade slitsmurar fyllas med
material och därmed dämpa vibrationerna från trafiken. Slitsmurar är kostsamma
och det är svårt att i förhand beräkna hur mycket vibrationerna kommer dämpas
(SKL 2015).
En skärm måste vara helt intakt och tät för att vara effektiv. Ljudabsorberande
material så som mineralull (50mm), vitrumit, porös fiberbetong och viss vegetation
reducerar bullernivån skriver SKL (2017:70–77). Skärmar, eller bullerskärm, kan
utföras i olika material som trä, sten (så länge kärnan är tät), betong, tegel, glas
(plexiglas), kravet är att skärmen måste vara tät så ljudet inte kan färdas igenom
eller under. Bullerskärmar tillverkas ofta av träfiberbetong, granulerade
gummidäck eller återvunnen plast som blandas med andra återvunna material som
blir alltmer vanliga.
SKL (2017:70–77) skriver vidare hur bullervallar är effektiva och täta. Pga. dess
utformning med slänter kräver det ofta stora markanspråk och hamnar därmed
längre från bullerkällan, för att uppnå samma bullerreducering som en bullerskärm
behöver vallen därmed göras avsevärt högre. Bullervallar kan göras lägre om de
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kompletteras med en skärm eller mur på krönet. För att inte utgöra en trafikfara bör
vallen ha en lutning som inte är brantare än 1:2, även med hänsyn till skötsel.
Helhetsupplevelsen av närmiljön värderas utifrån summan av alla intryck, ett
visuellt tilltalande bullerskydd anpassat efter den omgivande strukturen bidrar
därmed till att den upplevda bullerexponeringen minskar (SKL 2017).
Bebyggelse
En annan metod för att bullerreducera enligt SKL
(2015) är att använda sig av bebyggelse mellan
bullerkällan och det bullerexponerade området.
Det gäller främst verksamheter som kontor,
garage och industri som inte är lika känsliga för
buller som bostäder. Bostäder kan i vissa fall
användas som bullerreducering om kök, badrum
eller andra delar som inte är lika bullerkänsliga
som sovrum eller vardagsrum placeras i närmast
anslutning till bullerkällan (SKL 2015). SKL
(2017:13) nämner byggnader som ett sätt att
avskärma, reflektera och reducera utbredningen
av buller. Därför är det viktigt vid planering av
områden i nära anslutning till en bullerkälla att ta
hänsyn till placering, utformning, takform, fönster
och väggkonstruktion på byggnaderna. SKL
(2017:29–32) anger förtätning som en åtgärd för
att minska buller, att täppa igen utrymmen mellan
husen med ny bebyggelse. Ett exempel från
Göteborg tas upp där två hus var placerade med
gavlarna mot väg och järnväg (figur 2) vilket gav
en bullerexponerad bostadsgård, en ny byggnad
tillkom parallellt med väg och järnväg som
isolerade bostadsgården och ljudnivån minskade
med 6–10 dBA.
Vid förtätning kan parkeringsplatser ersättas Figur 2. Illustration gjord av författaren på
exempel hur förtätning kan reducera buller
med parkeringshus som inte är känsliga för buller, genom att isolera exponerade innergårdar
dessa kan även fungera som bullerreducering för med ny bebyggelse.
annan bebyggelse i närheten. En negativ aspekt
med förtätning är att rekreationsmöjligheterna och platser för lek och skolgårdar
blir färre och mindre, vilket gör det viktigt att platserna som återstår är invånarna
tillfreds visuellt och ljudmässigt. Ljudnivån behöver inte alltid vara låg för att vara
tillfredsställande, det handlar om att reducera oönskade ljud och förstärka önskade
ljud (SKL 2015).
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Boverket (2008) beskriver att vid höga bullernivåer krävs en sluten bebyggelse
med en sida som är mycket bullerskyddad, faktorer som kan bidra är bebyggelsens
höjd samt möjliggöra att ljudet reflekteras i en annan riktning.
Ljudmur
Svensk byggtjänst (2021) skriver om stadsparken Eneborgsplatsen i Helsingborg
som hade problem med höga bullernivåer som nu har åtgärdats med tegelmurar.
Eneborgsplatsen är en mindre stadspark i centrala Helsingborg vilket gjorde att
bullerskärm inte var ett alternativ då det skulle kunna skapa otrygghet. Parken
ligger precis bredvid en högt trafikerad väg vilket resulterade i en bullernivå på 60
dBA innan åtgärderna, med tegelmurarna på plats kunde en ljudnivå på 55 dBA
konstateras.
Tegelmurarna, även kallad ljudmur, är en ny typ av bullerskydd enligt Svensk
byggtjänst. Murarna är totalt 1 m höga och är uppbyggd med en tät skiva i mitten,
sedan en luftspalt, därefter ett absorberande material (träullit), utanpå detta kommer
tegelstenarna placerade för att skapa ihåligheter så att ljudet kan nå kärnan som
absorberar bullret. Tegelsättningen är placerad för att rikta ljudvågorna åt olika håll
vilket dämpar ljudet. Murarna är designade och färgsatta för att passa in i den
omgivande miljön bestående av flerfamiljshus. Totalt har tre murar byggts där
tegelstenarnas placering varierar. En tegelsättning har en våg-form så ljudvågorna
reflekteras i olika riktningar, en där avståndet som stenarna sticker ut från muren
varierar, en där stenarna sticker ut eller har dragits in ungefär 10 cm. Alla
utföranden i tegelsättning har håligheter så att ljudvågorna kan nå den absorberande
kärnan. En mur är placerad i mitten av körbanorna på en bilväg som angränsar till
parken, muren har en T-form med sedumplantering ovanpå som dämpar ljudet. Två
murar är placerade vid parkens ytterkant.
0,5 m från muren mättes den mest effektiva reduceringen som var för
tegelsättningen med våg-form, mätningen visade en reducering på 12 dB och på 12
meters avstånd en reducering på 7 dB, vilket motsvarar effekten som ett plank på 2
m kan ge (Svensk Byggtjänst 2021).
SKL (2017:77) skriver att betongmurar mellan körfält, även kallade
”betongsuggor” är ett bra bullerreducerande element.
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2.5. Vegetationens fördelar i boendemiljöer
2.5.1. Ekosystemtjänster
Vegetationens bidrag till bullerreducering är tvetydig då det är många faktorer som
påverkar resultatet som exempelvis topografin, artsammansättning, beståndstruktur
och markmaterial. Vegetation bidrar med många andra positiva aspekter som talar
för att tillföra grönska i våra boendemiljöer vilket redogörs i en rapport av T.
Delshammar och H. Fors (2010:4–6). Grönområden i bebyggda miljöer har stort
värde för hälsan, biologiskt liv, klimatet, miljön och tekniska försörjningssystem
som dagvattenhantering. Att använda sig av variationsrikedom vid planering av
stadsnära miljöer bidrar till biologisk mångfald och attraktiva platser för människor.
Hållbar stadsutveckling är något som diskuteras i texten, det handlar om att förtäta
befintliga boendemiljöer vilket leder till att värdefull åkermark inte bebyggs och att
ny bebyggelse kommer nära redan existerande service och kollektivtrafik. Hållbar
stadsutveckling handlar också om att stadsnära miljöer skall kunna leverera
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster delas in i fyra typer, dessa är kulturella,
försörjande, reglerande och stödjande (Delshammar & Fors 2010).
Naturskyddsföreningen (2018) förklarar ekosystemtjänster som det naturens
ekosystem ger oss människor gratis. Ekosystem kan exempelvis vara en skog, ett
korallrev, en myrstack, dvs ett område i naturen där biologiskt liv är viktiga. Att
hugga ner skog, förstöra och bebygga värdefulla marker, utsläpp av föroreningar
leder till ett förändrat klimat och sämre luft (Naturskyddsföreningen 2018).
Tabell 1. Exempel på Ekosystemtjänster. Tabell gjord av författaren, fritt ritad från
(Naturskyddsföreningen 2018).

Kulturella
Friluftsliv
Hälsa
Ekoturism

Försörjande
Mat
Dricksvatten
Bränsle

Reglerande
Mindre koldioxid
Vattenrening
Pollinering

Stödjande ekosystemtjänster behövs för de övriga tjänsterna skall fungera som
exempelvis fotosyntes, vattnets kretslopp och produktion av jordmån.

2.5.2. Vindskydd
I en rapport skriven av Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) (2015)
redogörs att vegetation kan agera skydd vid vindutsatta lägen. Vind som färdas
genom vegetation träffar gren- och bladverk vilket leder till att luften ändrar
riktning och svänger för att ta sig fram och igenom vilket minskar vindhastigheten.
Val av vegetation påverkar hur effektivt vindskyddet blir, barrväxter släpper
igenom mer vind än lövfällande växter då bladen fångar upp vinden bättre (VTI
2015).
30

2.6. Typutformning för byggnationer och installationer
Tabell 2. Tabell gjord av författaren över riktvärden för ljudnivåer, fritt ritad från Boverkets
allmänna råd 2008:1, Boverket (2008:9–12).

30 dBA
Dygnsekvivalent
45 dBA Maximalnivå
55 dBA
Dygnsekvivalent

Inomhus
Inomhus på natten (06–22) får överskridas max 5
ggr med högst 10 dBA
Utomhus vid fasad

70 dBA Maximalnivå

Uteplats

<45 dBA
Dygnsekvivalent
45–50 dBA
Dygnsekvivalent

Tyst sida med maximalnivå 70 dBA för tyst sida
Ljuddämpad sida med maximalnivå 70 dBA för
ljuddämpad sida

Boverket utgav en publikation (2008:66–88) i syfte att inspirera handläggare och
beslutsfattare till att uppnå samhällets långsiktiga mål för goda boendemiljöer.
Syftet är vidare att minimera skadlig bullerexponering samt att förstå hur
bebyggelsens utformning påverkar ljudmiljön. Dokumentet innehar exempel från
verkliga och fiktiva projekt med både bra och mindre bra förslag till
bullerreducering. I exemplen har Boverket utformat olika kategorier för bostäder
(grön, gul och röd) beroende på bullersituation där det resoneras kring om/hur
avsteg från riktvärden för ljudnivåer (tabell 2) kan övervägas.

31

Kategorierna är utformade enligt nedan:
Grön – Goda exempel på utformning av bebyggelse anpassad efter befintlig
bullersituation där förutsättningarna för den generella ljudmiljön är god. Balkonger
och uteplatser vetter mot innergård. Byggnader exponeras för en typ av bullerkälla,
väg- eller spårtrafik. Bebyggelsen är utformad för att minska exponering för
bakomliggande bostäder eller områden. Vinklade burspråk bidrar med minskat
buller.

Figur 3. Illustration gjord av författaren inspirerad av Boverket (2008). Exemplen visar
utformningar för bebyggelse som ger förutsättningar till goda boendemiljöer.
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Gul – Acceptabla exempel på utformning av bebyggelse med bullerexponering från
olika håll där ljudmiljön är acceptabel under vissa förutsättningar. Bebyggelsen
utsätts för buller från flera håll och hade kunnat utformas på ett annat sätt för att
minska buller ytterligare.

Figur 4. Illustration gjord av författaren inspirerad av Boverket (2008). Exemplen visar
utformningar för bebyggelse som är acceptabel under vissa förutsättningar.

Röd – Exempel som avråds där bebyggelsens utformning inte skapar
förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö. Bebyggelsen utsätts för flera
bullerkällor från olika håll, balkonger vetter mot bullerexponerade sidor samt att
tyst eller ljuddämpad sida inte uppnås. Bebyggelsens utformning är inte anpassad
utefter befintlig bullersituation.

Figur 5. Illustration gjord av författaren inspirerad av Boverket (2008). Exemplen visar
utformningar för bebyggelse som avråds.
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2.7. Sammanfattning bullerreducerande åtgärder
De bullerreducerande åtgärderna i punktform är generella och inte platsbundna.
Principiellt bör bullerreducerande åtgärder användas/utformas enligt
följande rekommendationer baserade på litteraturstudien:
Emissionsbegränsande åtgärder
Hastighet
• Så låg hastighet som möjligt, inte mer än 30 km/h.
Lutning
• Vägbanan skall vara horisontell.
Korsningar
• Undvika korsningar vid planering av vägstruktur.
Beläggning och däck
• Beläggning bör vara av jämn dränasfalt.
Immissionsbegränsande åtgärder
Avstånd
• Inte ha bullerreducerande åtgärder för långt från vägen då ljudet får större
möjlighet att breda ut sig.
Markdämpning
• Mjuk mark (planteringar, skog, gräs) i så stor utsträckning som möjligt.
• Parkeringsplatser skall ha dränasfalt.
Vegetation
• Vegetation av god kvalité för att bidra med minskade stressnivåer som
därmed sänker den upplevda bullernivån
• Ett bestånd bör placeras nära källan med en bredd på 20 m med buskar
på en höjd på minst 2–3 m samt träd med en sluthöjd på 15 m som även
bör vara vintergröna.
• Lövträd bidrar med färg och artvariation.
Gröna tak och takform
• Sadeltak (med 30 graders vinkel) med sedumväxter till en tjocklek på 20
cm.
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•

Utstickande skärmkrön på takets toppkant.

Gröna väggar
• 100 m brett bestånd med tät vegetation.
• Bidrar med estetiska värden som leder till att bullerexponeringen kan
accepteras till en högre grad.
Skärmdämpning
• Skärmdämpande metoder bör placeras så nära bullerkällan som möjligt
(alternativt nära det exponerade området) och behöver vara minst 2,5 m
högt och intakt, inga glipor mot mark.
• Bullerskärm i anslutning till vägar kan agera urspårningsskydd.
• Ljudabsorberande material på skärmar dämpar buller som exempelvis 50
mm mineralull, vitrumit, porös fiberbetong och viss vegetation.
• Skärmar kan vara av olika material som trä, sten (så länge kärnan är tät),
betong, tegel eller glas (plexiglas) vanligt att de tillverkas av
träfiberbetong, granulerade gummidäck eller återvunnen plast som
blandas med andra återvunna material.
• Slänterna med en lutning på max 1:2 kräver stora ytor vilket medför att
bullervallar ofta hamnar längre ifrån bullerkällan än bullerskärmar.
• Bullervall kan kombineras med mur eller plank.
• Skärmdämpande metoder i kombination med vegetation höjer de
estetiska värdena för platsen.
• En visuellt tilltalande bullerskärm minskar den upplevda
bullerexponeringen.
Bebyggelse
• Bebyggelse kan reducera buller genom att reflektera ljudet, det gäller
främst verksamheter, parkeringshus, kontor, garage och industri som inte
är lika känsliga för buller som bostäder.
• Viktigt att ta hänsyn till placeringen och utformning av dessa för bästa
bullerreducering.
• Förtätning är en strategi för att minska buller.
• Bebyggelsen ska vara sluten och hög.
Ljudmur
• Betongmur mellan körfält, om möjligt en T-form med sedumväxter
ovanpå.
• Betongmurar med absorberande kärna och tegelsättning som är placerad
för att studsa ljudet åt olika håll.
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3. Fallstudie

3.1. Lomma kommun
Lomma är en kustkommun i
västra Skåne. Lomma kommun
har totalt 24 876 invånare
årsskiftet 2020/2021 enligt
Statistiska centralbyrån (SCB
2021). På Lomma kommuns
hemsida (2021a) framgår det att
kommunen består av tre tätorter
varav en är Lomma med ca 13
500 invånare, Bjärred med ca 9
900 invånare och Flädie med ca
300 invånare, ytterligare 1 100
invånare bor i någon av de Figur 6. Illustration gjord av författaren utefter
mindre
byarna.
Lomma bakgrundskarta från © Lantmäteriet. Visar Lommas
position i Skåne i förhållande till Lund och Malmö. E6
kommun
har
en är utritad, fortsätter till Danmark och norrut i Sverige.
befolkningsprognos som uppgår
till 28 020 invånare år 2030.
Lomma kommun (2021a) har en fördelaktig placering med möjlighet till snabba
transporter till Lund och Malmö, både med bil och med buss. Lommabanan som
öppnade för persontrafik i december 2020 gör det även möjligt att pendla med tåg
till Malmö på 7 minuter.
Inom kommunen är bostadsbyggandet mycket omfattande och innefattar småhus
och flerfamiljshus med olika upplåtelseformer. 2019 var fördelningen av bostäder
60 % småhus med äganderätt, 31 % är bostadsrätter i form av lägenheter samt att
resterande 9 % är hyresrätter, totalt uppgår det till 9 900 bostäder. Utifrån
kommunens utbyggnadsprogram förväntas det tillkomma 730 bostäder varav 515 i
Lomma och 220 i Bjärred mellan år 2020–2025.
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Arbetsmarknaden inom Lomma kommun (2021a) omfattar ungefär 6000
arbetstillfällen då det är stor utpendling av arbetskraft, nästan fyra av fem
kommuninvånare pendlar ut från kommunen för arbete, då främst i Lund och
Malmö. Jordbruksnäringen är stor inom kommunen, den omfattar 3000 hektar och
kan karaktäriseras som en jordbruksbygd (Lomma kommun 2021a). Med förväntad
befolkningstillväxt, nya bostäder och mycket utpendling av arbetskraft är således
bullerfrågan viktig för kommunen.
E6 som sträcker sig från Kirkenes i Norge till Trelleborg i södra Skåne passerar
Lomma, sträckan delas även med E20 fram till Göteborg. Enligt data från
Trafikverket (2021b) passerar ett årsgenomsnitt på 26 000 bilar per dygn Lomma
via E6:an.

3.1.1. Bullerproblematik

Figur 7. Delområde 1 tv, delområde 2 th, bullerutredning baserat på trafikdata år 2038, gjort av
Cowi 2019-11-04 på uppdrag av Lomma kommun. Hela dokumentet finns även som bilaga 1.

I bilaga 1 (bild från bilagan i figur 7 ovan) framgår bullerutredning från E6 i Lomma
kommun som är relevanta för detta avsnitt. Vad som kan utläsas av materialet är att
byggnaderna närmast Malmövägen utsätts för höga bullernivåer som uppgår till 60–
65 dBA, många andra utsätts för bullernivåer mellan 55–60 dBA.
Enligt PM från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lomma kommun (2020)
(bilaga 2) så strävar dem efter att följa Naturvårdsverket rekommendationer på 55
dBA Leq24h vid bostadens fasad. Bulleranalys tillhandahållen från Lomma kommun
visar att bullernivåerna närmast Malmövägen uppgår till cirka 62–65 dBA vilket
överstiger den rekommenderade bullernivån för kommunen (Lomma kommun
2020).
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På Lomma kommuns hemsida (2021b) beskriver de situationen med
bullerproblematiken. Trafikverket utreder en möjlig breddning av E6 längs
delområde 1 och 2, från tvåfilig till trefilig motorväg. Trafikverket utreder även
bullerreducerande åtgärder i samband med projektet. Om utredningen visar att
projektet går att genomföra tas en vägplan fram och bygget kan börja om tidigast
3–4 år. Beskedet skulle komma mars 2021 men har blivit fördröjt.
Under 2020 utreddes frågan om att på kort tid anlägga en bullervall med
jordmassor från Trafikverkets järnvägsprojekt i Flackarp/Arlöv längs den aktuella
delområde 2 som ägs av kommunen, tillstånd som krävdes för att anlägga vallen
har inte erhållits och kunde därför inte genomföras. Marken vid delområde 1 var
inte en del av det tilltänkta projektet då den ägs av en privatperson. För bästa
bullerreducering behöver skärmen, i det här fallet en bullervall, placeras nära
bullerkällan så ljudet reflekteras så tidigt som möjligt åt ett annat håll. På grund av
befintliga kraftledningar som löper parallellt med E6 (som kräver ett
säkerhetsavstånd på 30 m på vardera sida) skulle bullervallen hamna längre ifrån
vägen vilket skulle resultera i låg bullerreducerande effekt. För att uppnå önskvärd
effekt skulle bullervallen behöva göras större vilket resulterar i stora markanspråk
och att andra intressen påverkas som arkeologi, grundvatten, föroreningsgrad och
kulturmiljö. Av dessa anledningar har bullervallen ifrågasatts och därmed har andra
lösningar för bullerreducering efterfrågats vilket betyder att jordmassorna inte kan
användas inom tidsramen för järnvägsprojektet.
Andra åtgärder som utreds i dagsläget av Samhällsbyggnadsförvaltningen i
kommunen är bullerreducering med hjälp av bebyggelse. De parametrar som
undersöks är vilka höjder och volymer som krävs, visuella uttryck, grönska mm.
Det nya området som beskrivs som ett verksamhetsområde, kräver
detaljplaneläggning vilket är en lagstyrd process och de första byggnaderna kan
därmed vara på plats om tidigast 5 år, hela området förväntas vara klart om tidigast
10–15 år. Ett krav för projektet är att det inte bara ska agera bullerskydd åt
bebyggelsen väster om Malmövägen, utan bullernivåerna skall vara godkända inom
det nya området vilket kräver väl utförd planering (Lomma kommun 2021b).
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3.2. Arbetsområde för bullerreducerande åtgärder
3.2.1. Platsinformation

Figur 8. Gjord av författaren med bakgrund Ortofoto 0,25 m © Lantmäteriet. Karta över Lomma
som visar delområden och arbetsområde för principskiss.

Arbetsområdet som är utvalt för kommande analys och principskiss är beläget i
södra delen av delområde 2 med E6:an i öst och Malmövägen och befintliga
bostäder i väst.
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Figur 9. Bilder tagna av författaren 17-05-2021 som visar platsen som berörs i kommande avsnitt
analys och principskiss. Översta bilden visar hela arbetsområdet.

Arbetsområdet som berörs i följande analys och principskiss är idag en bevuxen
grönyta och benämns i översiktsplanen som grönstruktur.
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3.2.2. Analys

Figur 10. Illustration gjord av författaren. Analys som visar arbetsområdet och vilka delar
(orange) som behöver vara intakta och utan glipor i största möjliga mån för att hindra att buller
från E6 tar sig in och vidare till befintliga bostäder. Bakgrundskarta Ortofoto 0,25 m samt
Terrängkarta från © Lantmäteriet.

De bullerreducerande åtgärder som är relevanta för arbetsområdet är främst de
immissionsbegränsande. De emissionsbegränsande åtgärderna går inte att använda
i detta fall då det är faktorer som inte kan påverkas då det gäller en befintlig väg
(E6). Viktigt i det här fallet är att skärma av ljudvågorna från E6 och hindra att de
tar sig till de befintliga bostäderna. Således behöver ytterkanterna i arbetsområdet
vara intakta (orange markering), sammanhängande och utan glipor i riktning mot
bullerkällan för önskad reducering. Åtgärderna som tas in i arbetsområdet är
markdämpning, vegetation, gröna tak och takform, gröna väggar, skärmdämpning,
bebyggelse och ljudmur.
Kraftledningen medför att åtgärden avstånd inte kan uppfyllas då de
bullerreducerande åtgärderna behöver placeras totalt 60 m från bullerkällan.
Förhoppningar med principskissen är att minska bullerexponeringen för
befintliga bostäder närmast Malmövägen som utsätts för 60–65 dBA och andra
bostäder längre in som utsätts för 55–60 dBA, målet är att nivåerna inte skall sträcka
sig över 55 dBA.
Publikationen av Boverket (2008) som tas upp i kapitel 2.6 (typutformning för
byggnationer och installationer) innehar exempel från verkliga och fiktiva projekt
med både bra och mindre bra förslag vad gäller bebyggelseutformning beroende på
bullersituation. Typutformningarna med gröna exempel som Boverket tagit fram är
för bostäder men används för inspiration till framtagen principskiss som gäller
kontorsbyggnader, parkeringshus och verksamheter.
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3.2.3. Principskiss

Figur 11. Principskiss av författaren. Bullerreducerande åtgärder applicerade i Lomma kommun i
arbetsområdet inom delområde 2 längs E6. Bakgrundskarta Ortofoto 0,25 m samt Terrängkarta
från © Lantmäteriet.

Principskissen är utformad för att reducera buller nära källan (motorvägen) samt
nära det bullerexponerade befintliga bostäderna. Principen bygger på att skärma av
ljudvågorna från bullerkällan genom immissionsbegränsande åtgärder. För effektiv
bullerreducering skall de skärmande objekten inte ha glipor samt vara tätt, därför är
arbetsområdet med största möjliga mån planerat utan glipor i riktning mot
bullerkällan.
Delen som vetter mot motorvägen är särskilt bullerskyddad med buskage
närmast motorvägen följt av en tät trädrad av vintergröna och lövfällande växter.
Trädraden kompletteras av bullervall och bullerskärm, därefter kommer den höga
bebyggelsen. Samtliga byggnader har sadeltak med sedumväxter och lutning på 30
grader samt att taknocken har ett utstickande skärmkrön. Bebyggelsen skall vara
hög, därför rekommenderas ett våningsantal av minst 3 våningar. Inom
arbetsområdet förväntas ljudnivåerna uppfylla Lomma kommuns krav på max 55
dBA utomhus vid bostadens fasad som inte vetter mot motorvägen, likaså den
befintliga bebyggelsen på västra sidan om Malmövägen. Utformningen har fokus
på att skapa ett intressant och tilltalande inslag längs motorvägen och inte agera
barriär.
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Figur 12. Illustration/perspektiv gjord av författaren över arbetsområdet sett från bullervall, se
exakt placering i figur 11.
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Figur 13. Illustration gjord av författaren som konceptuellt visar utbredningen av buller från E6
och Malmövägen innan åtgärder. Bakgrundskarta Ortofoto 0,25 m samt Terrängkarta från ©
Lantmäteriet.

Figur 14. Illustration gjord av författaren som konceptuellt visar utbredningen av buller från E6
och Malmövägen efter applicerade bullerreducerande åtgärder. Buller för befintliga bostäder
kommer minskas och förhoppning är att uppnå tyst/ljuddämpad sida. Bakgrundskarta Ortofoto
0,25 m samt Terrängkarta från © Lantmäteriet.
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4. Avslutande diskussion
Efter litteraturstudier står det klart att buller har stor påverkan på oss människor,
vilket tyder på att vid planering av våra framtida hållbara städer måste ha stort fokus
på bullerfrågan. SOU (2017) poängterar vikten i bullerreducerande boende- och
närmiljöer för alla, oavsett socioekonomisk grupp. För en jämlik hälsa skall alla ges
förutsättningar att bosätta sig i områden med goda ljudnivåer. Kopplingar kan göras
till Boverket (2008) som benämner stress och otrygghet som två aspekter som
bidrar till att buller upplevs som mer störande, således förstärks argumentet för att
skapa goda boendemiljöer.
Principskiss visar hur mindre bullerkänsliga byggnader som kontor,
parkeringshus och verksamheter tillsammans med bullerreducerande åtgärder som
bullervall, bullerskärm, gröna tak och gröna väggar kan placeras i nära anslutning
till bullerkällan och nära det bullerexponerade området som bidrar till lägre ljudnivå
för befintliga bostäder. Samtliga byggnader i principskissen har gröna sadelformade
sedumtak med skärm. Enligt T. Van Renterghem och D. Botteldooren (2009) har
gröna tak bäst effekt när det inte exponeras för direkt buller, men taken på
byggnaderna närmast motorvägen är gröna för att passa in med omgivande
strukturer.
Utfallet av principskissen är, som tidigare nämnt i 3.2.3. skapade för att ge
intressanta inslag i miljön och inte agera barriär, därav har mjukare inslag adderats
som växtbekläddbullervall, vegetation, gröna tak mm. Bebyggelsestrukturen har
inspirerats från gröna exempel enligt Boverket (2008) som är väl anpassade efter
given bullernivå. Vad som är tydligt i dessa exempel är att sidan som vetter mot
bullerkällan behöver vara bred och intakt, långsida mot källan ger bäst
bullerreducerande effekt. Således kan slutsatsen vara att en sammanhängd hög
byggnad kunnat placerats för att stänga ute buller, detta hade dock inte bidragit med
visuellt tillfredsställande egenskaper som Lomma kommun efterlyser.
Kraftledningen medför att bullerreducerande åtgärder inte kan placeras i direkt
anslutning vilket medför att den bullerdämpande effekten inte blir lika hög, om det
i framtiden blir aktuellt att flytta kraftledningen kan åtgärder göras närmare
motorvägen för att skapa ännu bättre förutsättningar. Principskissen visar cirka 20%
av hela delområde 2, för effektiv bullerreducering för befintliga bostäder behöver
därför området utvecklas längs hela sträckan.
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Området har fokus på vegetation för att passa in med omgivande landskap och
minska känslan av barriär. Vegetation skärmar av och bidrar med estetiska värden
vilket leder till att bullerexponeringen upplevs som mindre störande. T. Van
Renterghem (2019) skriver om vegetationens inverkan på människors mående, att
det bidrar till minskade stressnivåer, speciellt i anslutning till kontorsbyggnader,
vilket talar för områdets fokus på vegetation.
Då buller är psykologiskt påfrestande bidrar vegetation att störningen inte
upplevs som lika störande. Vegetation bidrar därmed till en relevant del i att
maskera bullerexponering i stadsnära miljöer. Vegetation har andra viktiga fördelar
vad gäller ekosystemtjänster som luftrening, mat till insekter och djur, fotosyntes,
temperatursänkning i våra annars varma städer. Vegetation som bullerreducering
har enligt litteraturstudien olika inverkan på ljudmiljön. Enligt SKL (2015) kan
vegetation ge en bullerreducering på 1–2 dB medan i studien av T. Samara och T.
Tsitsoni (2011) ger exempel där ett trädbestånd visar en bullerreducering på 24 dBA
och en gräsyta visade en reducering på 18 dBA. Orsaken till de olika resultaten kan
vara att det sistnämnda exemplet inte räknat in den reduceringen som avstånd- och
markdämpning bidrar med. Bullerreducering är relativt svårt att beräkna i förhand
då ljudvågor från buller sprids halvcylindriskt. Det är många parametrar som spelar
in i resultatet som Trafikverket (2020b) tar upp, exempelvis vindriktningen,
temperatur och topografi. För att jämföra en bullerreducerande åtgärd med en annan
behöver det därmed genomföras på en plats där förutsättningarna är likadana.
En annan infallsvinkel på vegetation som bullerreducerande åtgärd är då ljud
färdas med vind som Trafikverket (2020b) tar upp, så kan vegetation agera
vindskydd enligt VTI (2015) och därmed kan även buller minskas. VTI (2015) tar
också upp att lövfällande växter agerar bättre vindskydd än barrväxter vilket kan
jämföras med att T. Samara och T. Tsitsoni (2011) menar att Pinus brutia (en
barrväxt) ger en bättre bullerreducerande förmåga kan således slutsatsen dras att en
kombination av barr- och lövfällande växter är optimalt för att hindra att vind som
transporterar ljud och buller färdas igenom vegetationen.
En intressant aspekt är hur buller kan uppfattas mer störande om det kombineras
med andra faktorer såsom vibrationer vilket redogörs av E. Öhrström och A.
Skånberg (2006:24–30). De skriver även att det är relevant att mäta buller och
vibration tillsammans för att förstå den totala upplevda störningen. Detta är
ytterligare ett exempel på hur viktigt det är att räkna in alla parametrar som påverkar
boendemiljön och att riktvärden kanske bör utvecklas för att ta hänsyn till fler
aspekter än enbart ljudnivån.
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4.1. Metoddiskussion
För att besvara frågeställningen valdes litteraturstudie som gav en fördjupad
kunskap i trafikbuller, dess inverkan på människor och vilka metoder som finns för
att reducera buller. Litteraturstudien lade en grund till bullerreducerande åtgärder
som tillämpandes via en fallstudie i form av principskiss. De valda metoderna
gjorde det möjligt att använda sig av resultaten från litteraturstudien och testa hur
de fungerade i en verklig miljö. Metoderna anses därför uppfylla de mål som
ställdes i början av uppsatsen.
En del av den inhämtade litteraturen baseras på myndigheter (Boverket,
Folkhälsomyndigheten, Trafikverket och SKL) som inte alltid uppger källa vilket
således gör dessa något mindre trovärdiga då vetskapen om de är vetenskapligt
grundade inte helt fastställs. Aspekter som kunnat bidra med tydligare resultat är
fördjupade litteraturstudier för att förstå de bullerreducerande metoderna
ytterligare. Fortsatta litteraturstudie hade bidragit till utförligare bullerreducerande
åtgärder vilket kunnat resultera i tydligare principskiss. Litteraturstudie över
bullerreducerande växtmaterial hade kunnat vara underlag för en växtlista som kan
bifogas
tillsammans
med
bullerreducerande
åtgärder.
Undersöka
planeringsdokument från platser med liknande förutsättningar hade kunnat bidra
med fler infallsvinklar i uppsatsen.
Utfallet av principskissen hade blivit annorlunda om åtgärder hade kunnat göras
i direkt anslutning till bullerkällan alternativt närmre den exponerade bebyggelsen
på andra sidan Malmövägen. Utifrån de förutsättningar platsen har idag så kommer
inte optimal bullerreducering kunna uppnås, men utformningen uppfyller de
bullerreducerande åtgärder som tagits fram i analysen 3.2.2.

4.2. Slutsats
Då buller är en av de största miljöstörningarna i Sverige är det viktigt att sträva efter
att reducera störningen direkt hos källan, dvs emissionsbegränsande åtgärder
genom att utveckla däck som avger liten friktion, tysta motorer, tåliga och tysta
beläggningar. Dessa åtgärder är relevanta för att bidra med en generell
bullerminskning i hela landet dygnet runt. Om höga bullernivåer inte går att
minskas vid källan bör immissionsbegränsande åtgärder göras i nära anslutning till
bullerkällan alternativt nära det bullerexponerade området för bästa effekt.
Bebyggelse bör placeras för att göra det möjligt för tyst eller ljuddämpad sida.
Vid bedömning av bullernivåer behöver många parametrar räknas in såsom vind,
vibrationer, topografi, ljud från flera håll och om det är från fler än en bullerkälla.
Mätningar över tid behöver göras för exakta beräkningar då accepterade ljudnivåer
är olika beroende på natt eller dag.
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Vegetationens inverkan på bullernivån är tvetydig enligt litteraturstudien, men
något som är tydligt är dess positiva inverkan som ekosystemtjänster, mående,
stressnivåer, koncentrationsförmåga och högre produktivitet. Därför bör vegetation
av god kvalité vara ett fokus vid stadsplanering.
Rekommendationer för att planera framtidens hållbara städer är att tidigt i
planeringsprocessen beakta bullerfrågan och prioritera för lösningar som ger goda
ljudmiljöer. Analysera platsens funktioner och skapa möjligheter för önskade ljud
och eliminera oönskade ljud. Landskapsarkitekter behöver ta till sig kunskapen om
de olika bullerreducerande åtgärder som finns att tillgå som sällan diskuteras under
studietiden, vikten att goda ljudmiljöer måste belysas. Oönskade ljud måste till
högsta grad reduceras för att möjliggöra att önskvärda ljud som fågelkvitter inte
maskeras. Att skapa visuellt tilltalande bullerreducerande miljöer ökar trivseln och
hela upplevelsen av bullerexponeringen blir mer acceptabel. Helhetsupplevelsen av
närmiljön värderas utifrån summan av alla intryck, alla sinnen skall vara tillfreds,
genom att förstå ljudets inverkan på platsen kan landskapsarkitekter skapa goda
boendemiljöer.

4.3. Vidare forskning
Som vidare forskning föreslås att testa framtagna bullerreducerande åtgärder och
principskiss i verkligheten för att mäta hur stor reducering det bidrar till. Tydligare
undersökningar behöver göras för att få optimal bullerreducering inom
arbetsområdet som berörs i principskissen, exempelvis hur höga byggnaderna
behöver vara samt höjd för bullervallar och bullerskärmar.
Växtlista över bullerreducerande växtmaterial bör tas fram för att göra det enkelt
att välja rätt växter nära bullerexponerade områden. Önskvärt är att ta fram ett
utförligt ramverk eller principer för planerare och landskapsarkitekter att ha som
underlag vid planering av bullerexponerade boendemiljöer för att göra det enkelt
att planera för framtidens hållbara städer.
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