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 I 

Sammanfattning 
 
Bullernivåer inom stadsmiljöer är ett problem som påverkar människors hälsa vilket kan 
åtgärdas med olika metoder. Rapporten kommer behandla metoderna bullerskärm och 
dubbeldränerande asfalt som har olika för- och nackdelar. Bullerskärmar har effektiva 
bullerdämpande egenskaper för bakomliggande omgivning, men en negativ visuell påverkan 
på stadsmiljön och hur gaturummet upplevs. Vid åtgärden bullerskärm kommer vegetation 
göras kring skärmarna för att ge behagligare visuell uppfattning vilket även bidrar till den 
upplevda bullerdämpningen. Dubbeldränerande asfalt har en obefintlig visuell påverkan 
men dess bullerreducerande effekter är osäkra beroende på förutsättningarna. Problem 
med bullerdämpande asfaltsbeläggningar i stadsmiljö är då köbildningar uppstår, då 
beläggningen inte har någon effekt under 30km/h och motorljud blir den övervägande 
orsaken till buller. Syftet med denna rapport är att jämföra vilken metod som är mest 
sparsam, dess akustiska och visuella påverkan samt väga in dess för- och nackdelar. Studien 
kommer göras mot gatan Östra promenaden i den nya tilltänkta stadsdelen Inre Hamnen i 
Norrköping som är en gata i stadsmiljö med närliggande bostäder. 
 
För att möjliggöra rapporten studeras relevant litteratur inom ämnet och använt information 
från Norrköpings kommuns programplan för den aktuella fallstudien Inre hamnen. För att 
uppskatta kostnader kring de olika metoderna kontaktades relevanta företag för att skapa 
ett realistiskt antagande av priser. 
 
Vid kostnadsjämförelse ges resultaten att dubbeldränerad asfalt är mer kostnadseffektiv om 
tidsramen är på mindre än 19 år, en längre tidsperiod ger att bullerskärmar skulle ge ett 
billigare utfall för det aktuella fallet. Det teorin visar på också är att bullerskärm ger en större 
minskning av oönskat buller i jämförelse med den dubbeldränerade asfalten, men har en 
stor visuell påverkan.  
 
För fallstudien Inre Hamnen anser vi att den bästa lösningen är dubbeldränerad asfalt. Detta 
gäller ur ett kostnadsperspektiv, dess bullerdämpande effekt samt dess obefintliga visuella 
påverkan.  
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Abstract 
 
The ﾐoise levels iﾐ urHaﾐ eﾐviroﾐﾏeﾐts are a proHleﾏ that iﾏpaIts people’s health. This can 
be remedied by various methods. This report will address modern noise barriers and double-
layer porous asphalt with the various advantages and disadvantages. Noise barriers have 
effective noise-reducing properties for the surrounding areas, but a negative visual impact 
on the urban environment and how the street areas are perceived. While using noise 
barriers, vegetation is used around the barriers to provide a more pleasing visual image, 
which will also contribute to the perceived noise reduction. Double-layer porous asphalt 
paving has a non-existent visual impact but the noise-reducing effects are influenced by 
prevailing conditions. The problem with noise-reducing asphalt paving in urban 
environments is when traffic queues form, since the paving does not have any effect under 
30 km/h and engine sounds then become the main cause of the noise. The purpose of this 
report is to compare which method is the most cost efficient, acoustic and visual impact, and 
to take into account the advantages and disadvantages. The study will be conducted on 
Östra Promenaden Street in the new city district Inre Hamnen in Norrköping, which is a 
street in an urban environment with surrounding residences. 
 
To facilitate this study, relevant literature on the subject has been studied and information 
froﾏ Norrköpiﾐg MuﾐiIipalit┞’s prograﾏ plaﾐ for the Iase stud┞ Iﾐre Haﾏﾐeﾐ has Heeﾐ used. 
Relevant companies were contacted to gain a realistic estimate on costs. 
 
When comparing costs, the results indicate that double-layer porous asphalt paving are 
more cost efficient if the time frame is less than 19 years. For a longer period, noise barriers 
would be a more expensive option for the study. This theory also proves that noise barriers 
generate a greater reduction of unwanted noise compared with the double-layer porous 
asphalt paving, but has a great visual impact. 
 
For the Inre Hamnen case study, we believe that the best solution is double-layer porous 
asphalt paving. This applies from a cost perspective, the noise-reducing effects and the fact 
of its non-existing visual impact. 
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1. Inledning 
 
Buller har tidigare varit ett problem lokaliserat till industriområden och motorvägar, idag har 
det blivit ett mer påtagligt problem i dagens stadsmiljö. I samband med att bostadsbristen 
ökar blir kravet på fler bostäder större, detta har resulterat i att bostäder tvingats byggas 
närmre vägar med höga bullernivåer. Nya stadsdelar växer fram vilket leder till att nya vägar 
måste skapas eller gamla vägar som behöver renoveras för att främja framkomligheten. 
Regeringens bostadspolitiska mål säger att utbudet av bostäder ska mötas av 
konsumenternas efterfrågan som i sin tur går hand i hand med utvecklingen av 
infrastrukturen. För att möta det behov som finns krävs att mellan år 2012-2025 byggs ett 
genomsnitt på 39 000 bostäder per år. Det innebär att Sverige kommer genomgå stora 
förändringar kommande decennier vilket även kommer spela in på dagens infrastruktur. 
(Boverket, 2015) 
 

1.1 Problemformulering 
 
Trafikmängden ökar både med avseende på registrerade bilar i Sverige och trafikmängden 
på vägar totalt sett. (Trafikverket, 2016) Det ställer större krav på att infrastrukturen ständigt 
förbättras och efterhåller en god standard. Problematiken med högtrafikerad vägar är dess 
orsakande av buller, luftföroreningar och att det skapar en barriär för olika stadsområden. 
Optimalt skulle vara att trafikleder och områden med boende skulle hållas skilda från 
varandra då de orsakar stor påverkan på människan. Detta omöjliggör trafikledens uppgift 
för enklare transporter och därmed är uppkomsten i tätorters boendeområden svår att 
undgå.  
 
Idag medför olika aspekter som begränsade markresurser, högt markvärde och höga krav 
kring effektivt markutnyttjande att utvecklingen för tätorter får en negativ riktning ur 
miljösynpunkt. Det svåra är att kunna nyttja infrastrukturens fördelar, samt minimera dess 
nackdelar.  
 
Genom olika alternativ kan man minska uppkomsten av buller. De bullerdämpande 
metoderna som kommer vara av intresse för projektet är bullerskärm, bullerdämpande 
beläggning samt vegetation. Dessa kommer i rapporten studeras och jämföras för att sedan 
ta fram ett alternativ eller en kombination av alternativ som skulle lämpa sig bäst att 
rekommendera med givna förutsättningar.  
 
Den befintliga innerstaden kommer genomgå förtätningar och nya stadsdelar kommer växa 
fram i centrala Norrköping. I figur 1 syns en översikt över Norrköping med en röd markering 
för den nya stadsdelen där fallstudien Inre Hamnen ingår.  
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Figur 1. Översikt över Norrköping med röd box över nya stadsdelen Inre Hamnen, 

utmarkerad gata motsvarar Packhusgatan samt Hamnbron. 
 
Norrköping kommun har tagit fram ett gestaltningsprogram för den nya stadsdelen Inre 
Hamnen, med position i centrala Norrköping. Ur ett geografiskt perspektiv är Inre hamnen 
en attraktiv plats att utveckla som en del av Norrköpings bostadsbestånd.  
 
Området består idag mestadels av industrilokaler, samt en känsla att området ligger 
avlägset. Packhusgatan och Hamngatan utgör en tydlig gräns för staden med sin stora 
trafikmängd. För att förbättra människors möjlighet att förflytta sig från Norrköpings 
innerstad till Inre Hamnen ska Hamnbron avvecklas och rivas. En ny bro byggas i förlängning 
med den tidigare Östra Promenaden, denna nya sträcka kommer att innehålla enfilig väg åt 
båda hållen, samt spårvagnstrafik. I figur 2 syns en bild av nya området Inre Hamnen där en 
röd markering finns för den gata som skall studeras i fallstudien. (Stadsbyggnadskontoret, 
2014)  
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Figur 2. Område för fallstudie i Inre Hamnen med röd markering vid gatan som kommer 

studeras. (Stadsbyggnadskontoret, 2014) 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att analysera den ekonomiska, visuella samt akustiska effekten av olika 
bullerreducerande metoderna, samt väga dess för- och nackdelarna mot varandra.    
Målet är att ta fram den lösning som vi anser vara bäst lämpad för förlängningen av Östra 
Promenaden. 
 

1.3 Frågeställning 
 
Vilket av de studerade bullerreducerande metoderna är ekonomiskt mest sparsamt? 
 
Vilka för- och nackdelar kommer med de olika alternativen? 
 
Hur stor inverkan har den visuella effekten i jämförelse med den akustiska effekten? 
 

1.4 Metod 
 
I inledande fasen av detta arbete studeras relevant litteratur för djupare förståelse för olika 
bullerreducerande medel och dess påverkan i dess omgivning.  Arbetet kommer göras 
genom att studera fallstudie Inre Hamnen och dess trafikutredning för kommande 
trafikflöde i samband med att nya bostäder byggs intill vägen.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Endast den nya sträckan som utgör en förlängning av Östra Promenaden undersöks. 
 
På grund av att bullervallar tar upp stora ytor blir det en omöjlig lösning i stadsmiljö, därför 
kommer detta inte studeras. Även trafikreglering såsom mindre trafikmängd, lägre tillåten 
hastighet, förbud för genomfart med tung trafik kommer inte tas med i denna studie.  
 
Endast utomhusmiljö skall studeras.  
 
Spårvagnstrafiken potentiella påverkning på ljudnivå kommer ej tas med i beräkningen. 
Däremot kommer den tas med i gaturummets utformning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Infrastruktur 
 
Den första typen av infrastruktur byggdes fram av att människor trampade fram stigar för 
lättare framkomlighet. Dessa stigar blev bredare med tiden då djur började användas för att 
kunna agera draghjälp för föda och andra varor. Med tiden utvecklades vagnar med hjul som 
ställde stora krav på underlag för att kunna ta sig fram. De första vägarna gjordes genom 
bränt tegel för att uppnå en hård vägbana som var lätt att ta sig fram på. Man undvek att ha 
stora lutningar på för att för att göra framkomlighet så bra som möjligt. (Lunds Tekniska 
Högskola, u.d.) 
 
Ett större vägnät fanns tillgängligt i Sverige i mitten av 1600-talet. I slutet av 1800-talet blev 
behovet av råvaror för industrier påtagligt och därför även behov av bättre framkomlighet. I 
början av 1900-talet utvecklades förbränningsmotorer samt gummihjul som blev det nya 
transportmedlet. Vägarna anpassades nu efter bilar och även vilken hastighet och standard 
som efterfrågades. En större utbyggnad av vägnätet skedde efter andra världskriget. År 1953 
stod Sveriges första motorväg färdig. (Lunds Tekniska Högskola, u.d.) 
 
Sveriges vägnät består i dagsläget av: 
98 500 km statliga vägar 
41 600 km kommunala gator och vägar 
76 300 km enskilda vägar med statsbidrag 
Det finns även ett stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. (Trafikverket, 2015) 
 
Att bygga vägar inom urbana miljöer var en inriktning som snabbt blev standard inom det 
svenska vägnätet, dock skiljer det sig mycket från att bygga i landsbygd. När stadsplanering 
görs är det viktigt att se på vägar, gator och bebyggelse som en helhet, där de samverkar 
med varandra. Idag kan genomfartsleder upplevas som barriärer för möten och samverkan i 
en stads centrala delar, därför uppstår behov av att avlasta dessa för att skydda stadens 
invånare från de störningar som kan uppkomma. (Persson, 2001) 
 
Dessa genomfartsleder skapas oftast genom bristande samordning vid vägplanering och 
stadsplanering. Samplanering mellan väg och bebyggelse bör ske via en stads översiktsplan, 
eller att gemensamt ta fram ett gestaltningsprogram. Där bör det i ett tidigt skede besvaras 
vad det är för typ av väg som planeras att byggas. (Vägverket, 1999) 
 
Vid planering av vägar sker det enligt tre olika modeller. Områdestyp ett avser väg med gles 
bebyggelse i landsbygd, se figur 4. Den andra områdestypen är en väg med medeltät 
bebyggelse, avser mindre tätorter, förorter, byar eller industriområden, se figur 5. 
Karaktärsdrag för områdestyp två är öppen struktur, stora öppna ytor mellan bebyggda 
områden. Friytorna utgörs ofta av natur, grönområden eller trafikrelaterade funktioner, 
exempelvis parkeringsplatser. Områdestyp tre består av gata med tät bebyggelse och 
stadsmiljöer. Den har karaktärsdrag där vägrummet begränsas av bebyggelsen som ofta 
innehar kvartersstruktur med rutnätssystem, se figur 6. 
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Dessa former är generella och självklart kan inte de inte alltid appliceras på alla fall utan mer 
av kombinationer där exempelvis en genomfartsled genom stadsbygd har ett gaturum efter 
områdestyp två medan sidoområden projekteras enligt områdestyp tre. 
 
Vid byggnation i tätbebyggelse, områdestyp tre, är det grundläggande att ta fram en såpass 
kompakt lösning som möjligt. Detta ska vara grund i både framtagande av vägsektionen som 
utformning av korsningar och trafikplatser. Viktigt att tänka på är att det harmoniserar till 
stadens storlek. En lösning passande för storstad kan se överarbetad ut i en mindre stad. 
(Vägverket, 1999) 
 
 

 
Figur 4. Väg med gles bebyggelse, områdestyp ett. (Vägverket, 1999) 

 
 

 
Figur 5. Väg med medeltät bebyggelse, områdestyp två. (Vägverket, 1999) 
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Figur 6. Gata med tät bebyggelse, områdestyp tre. (Vägverket, 1999) 

 
Enskilda platser kan påverkas stort av att befinna sig nära vägar, ett exempel är Hagaparken i 
Stockholm som ska vara en rekreationsyta. Parken har idag en upplevelse stort påverkad av 
den närliggande E4:an. Hade vägens placering till parken varit annorlunda hade parken gett 
en annan bild till staden som helhet. (Persson, 2001) 
 

2.1.2 Vägprojektering 

 
Riksdagen står för att det finns långsiktigt hållbart transportförsörjning i Sverige. Detta gäller 
samtliga transportmedel såsom flyg, sjöfart, tåg- och vägtrafik. Målen som finns uppsatta är 
uppdelade i 6 delmål: 
 

 Ett tillgängligt transportsystem 
 En hög transportkvalitet 
 En säker trafik 
 En god miljö 
 En positiv regional utveckling 
 Ett jämställt transportsystem 

 
Människans behov av transportsystem skall uppfyllas genom att god tillgänglighet ska finnas 
oberoende av ålder, kön samt funktionsnivå. Genom detta uppnås ett tillgängligt 

transportsystem. 
 
Utformningen av transportsystemet skall uppnå en hög transportkvalitet som tillförlitlighet, 
bärighet och väg-ytornas standard.  
 
Ingen skall dödas eller skadas allvarligt på grund av trafikolyckor på längre sikt vilket ger en 

säker trafik.  
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En god miljö innebär att miljön skall vara hälsosam för alla samt skall natur- och kulturmiljön 
skyddas från skador.  
 
En positiv regional utveckling har som mål att utjämna skillnaderna i näringslivets 
möjligheter att utvecklas för olika delar av landet.  
 
Män och kvinnor ska ha samma förutsättningar för att transportera sig, därför skall 
transportsystemet ta hänsyn till samtliga gruppers behov för ett jämställt transportsystem. 
(Lunds Tekniska Högskola, u.d.) 
 
Planeringen av vägar delas upp i två olika skeden vägplanering och vägprojektering. I 
vägprojekteringen skall en arbetsplan samt bygghandling ingå.  
 
I vägprojekteringen startas det med en förstudie där en inventering samt en 
programplanering görs för kommande byggnation. Genom denna fas får man koll på 
eventuella problem som kan uppstå. Genom att uppmärksamma de olika problemen kan 
alternativa lösningar tas upp och diskuteras.  
Efter förstudien görs en vägutredning där man fastställer vilken funktion och standard som 
vägen skall ha. Både tekniska och ekonomiska perspektiv tas i akt vid de olika lösningarna. 
Slutligen bestäms ett korridoralternativ för hela den utvalda sträckan. (Lunds Tekniska 
Högskola, u.d.) 
 

2.1.3 Vägkroppens uppbyggnad 

 
Vägkroppen är uppbyggd av två delar, överbyggnad och underbyggnad, se figur 3.  
 

 
Figur 3. Vägkroppens uppbyggnad. (Lunds Tekniska Högskola, u.d.) 

 
 
Överbyggnaden kan delas in i tre huvudgrupper: styva, flexibla samt halvstyva. I styva 
överbyggnader görs det lastfördelade lagret av cementbetong. I den flexibla huvudgruppen 
används ett bärande lager av asfaltgrus.  
 
Det översta lagret av överbyggnaden består av ett slitlager där krav ställs för körbanan 
egenskaper enligt följande: 
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 God friktion 
 Goda ljusförhållanden vid mörker och väta 
 Det ska vara jämnt i såväl längdled som tvärled 
 Det ska inte ge upphov till störande buller eller besvärande damm 
 Det ska ha god ytvattenavledning 
 Förhindra vatten från att tränga in i vägkonstruktionen 

 
Slitlagret görs främst av betong eller asfalt. Vid större vägkonstruktioner med mer trafik väljs 
oftast betong. Vid användning av asfalt görs en sammansättning av bitumen, bindemedel 
samt ett väl sorterat stenmaterial.  
 
Ett bärlager används i överbyggnaden för att ta upp och fördela laster från trafiken. Detta 
görs för att deformationer och andra påkänningar uppstår i underbyggnaden. Detta bärlager 
görs av antingen obundet eller bundet bärlager.  
 
I underbyggnadens nedersta del finns ett förstärkningslager. Lagret består av antingen 
krossat eller okrossat grus, bergkross eller sprängsten. Förstärkningsmaterialet tar lasterna 
från det obundna eller bundna bärlager och fördelar det till undergrunden. (Lunds Tekniska 
Högskola, u.d.) 
 

2.3 Buller 
 
Buller definieras enligt följande ”störaﾐde eller eljest oöﾐskat ljud” (nomenklaturcentralen, 
1994) vilket är en av de negativa uppkomsterna vid trafikflöden. För att minimera 
uppkomsten av detta störande ljud kan material som fungerar ljudabsorberande användas. 
 
För att skapa mer hälsosamma miljöer har riktvärden för buller från vägtrafik, spårburen 
trafik och flygtrafik tagits fram, fastställda av riksdagen 1997: 
 

 30 dBA dygnsekvivalentnivå inomhus (medelljudnivå under 24 timmar) 

 45 dBA maximal inomhus nattetid (klockan 22-06) 
 55 dBA dygnsekvivalentnivå utomhus vid fasad 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. (Landsting, 2010) 

 
Kommunförbundet i Sverige anser att redan i planeringsstadiet ska bullernivåerna tas upp 
och integreras i hela planeringsprocessen.  Att agera proaktivt är att föredra framför reaktiva 
åtgärder. (Persson, 2001) 
 

2.3.1 Ljudnivå 

 
Människan uppfattar ljud i stor utsträckning. För att underlätta den stora utsträckningen av 
ljud har en logaritmisk skala införts och denna anges i decibel, dB. För att mäta buller 
använder man verktyg som mäter i frekvenssvängningar som motsvarar det människan 
uppfattar med sin hörsel. Hur bra frekvenssvängningarna uppfattas likt våra öron beror på 
vilken vägningskurva som väljs. För att som bäst efterlikna hörseln används A-vägning där 
känsligheten för höga frekvenser är mycket högre än känsligheten för låga frekvenser. Om 
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mätning har gjorts med A-vägning skrivs detta som dB(A). (Åkerlöf, 1998) Noll dB(A) 
motsvarar hörtröskeln för en fullt frisk och fullt hörande människa. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

 

2.3.2 Inverkan på människan 

 
Buller påverkar människan i stor utsträckning. Det finns olika riktmärken hur ljudnivån är vid 
olika tillfällen vilket kan ses i figur 7. Dock när det kommer till utomhusmiljö är det främst 
hörselskador som kan ske då människan utsätts för 8 timmars dagligt förekommande av ljud 
över 85 dB(A). Detta förekommer främst i direkt närhet till flygplatser och inte av normal 
biltrafik på/vid trafikleder. (Åkerlöf, 1998) 
 

 
Figur 7. Ljudets inverkan på människor. (Trafikverket, 2014) 

 

2.3.3 Trafikbuller 

 
I dagsläget finns inga bestämda krav på högsta bullernivå i Sverige. Det finns riktlinjer som 
ska följas men dessa är ej bindande.  
 
Vid vägtrafikens sträckor med hastigheten 30km/h är den främsta orsaken till buller ljud från 
motor- samt avgasljud. Däremot på vägar med hastigheten 50km/h är bullret från motor- 
och avgasljud ungefär lika stor som däckbullret. Från spårburen trafik är den dominerande 
orsaken kontakten mellan hjul och räls. (Åkerlöf, 1998) 
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De största orsaken till uppkomst av buller är framförallt trafikflöde, hastighet, körsätt, typ av 
fordon, typ av däck, andel tunga fordon och vägbeläggningen. Användningen av dubbdäck 
sliter oerhört på vägbanan vilket gör att vägens stenmaterial behöver vara mer slitstark än 
gator med dubbdäcksförbud. För att vägen ska klara av de påfrestningar dubbdäck orsakar 
krävs större sten-storlek. Desto större sten-storlek som används i slitlagret ger upphov till 
högre bullernivåer. Andra orsaker till trafikbuller är små gupp och gropar i vägen som i 
längdled ger upphov till buller och i tvärled ger upphov till vattenplaning.  
Hur stor spridning som bullret får beror på omgivningens faktorer såsom väg- och markyta, 
topografi, bebyggelse och väderlek.  
 
För att minimera buller kan dessa egenskaper optimeras: 

 Liten maximal sten-storlek 

 Optimal ytstruktur 
 Porös beläggning  
 Beläggningstjocklek 
 Inblandning av gummi  

 
(Landsting, 2010) 
 

2.4 Bullerreducerande alternativ 
 
Vid val av läge och utformning av bullerskyddande medel bör två olika typer av trafikbuller 
beaktas - direkt och reflekterat buller. Genom addition av det direkta och det reflekterade 
bullret, vilket kan ske under vissa ogynnsamma förhållanden kan trafikbullret öka. (Segerros, 
1976) 
 
Skydd mot buller kan åstadkommas genom flera alternativ 

 Byggnad 
 Skärm 
 Jordvall 
 Vegetation 
 Porös beläggning 

Eller en kombination av flera utav dessa. 
 
Reduceringen av trafikbuller sker på olika vis för de olika alternativen. 

 Genom reflektion av en hård tät yta, exempelvis en skärm 
 Genom absorption av ett uppdelat, glest motstånd, exempelvis vegetation 

 
Dock kan gränsdragningen bli svår för om ett material är rent reflekterande eller 
absorberande i sin effekt. Ofta handlar det om ett material är både reflekterande och 
absorberande men domineras av det ena. Därför blir det viktigt att hitta bullerskydd som ger 
en god absorptionsförmåga samt tar minimalt utrymme från gaturummet. 
 
Utöver det akustiska aspekterna är det viktigt att det inte blir en estetiskt sämre vägmiljö där 
bullerskyddsåtgärderna upplevs negativt och visuellt störande. 
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2.4.1 Bullerskärm 

Den huvudsakliga funktionen hos en bullerskärm är att reflektera bort buller och skydda 
bakomvarande sida om bullerskärmen vilket kan ses i figur 8. I en urban miljö kan detta 
åstadkomma den motsatta effekten och ökade bullernivåer där det direkta bullret adderas 
med det reflekterade. Därför behövs bullerskärmar med god absorberande förmåga för att 
på rätt sätt sänka decibelnivåerna istället för att höja dem. (Segerros, 1976) 
 

 
Figur 8. Bullerskärm i täckande material. (Åkerlöf, 1998) 

 
Viktiga strategiska moment för utformningen av bullerskärm: 
 

 Att anpassa bullerskyddet till den omgivande naturen 
 Att anpassa bullerskyddet till den omgivande tätorten 
 Att forma bullerskyddet till ett självständigt byggnadsverk, konstverk eller landmärke, 

som på ett markant sätt tillför något till landskapet eller tätorten. (Segerros, 1976) 
 
Ur en akustisk synvinkel bör följande saker beaktas vid utformning av bullerskärm: 
 

 Skyddet bör vara heltäckande mot bullerkällan. Vid öppningar som bringar läckage 
eller en otillräcklig höjd kan den förväntade decibelminskningen väsentligt försämras. 

 Desto längre en individ får uppleva skärmanordningen ställs högre krav på fasadens 
utformning. Intill en gångväg, sittplats eller liknande bör inte höjden överskrida 2 m, 
detta för att undvika känsla av instängdhet. Dock är oftast en högre höjd nödvändig 
för att uppnå god effekt. 

 
För att de visuella effekterna ska bli bättre kan följande åtgärder genomföras: 

 Betona horisontella linjer istället för vertikala 
 Diskret färgsättning 
 Variation i form och struktur 
 Plantering intill och på skärmkonstruktionen 

Viktigt är också att desto närmare bullerskärm placeras i förhållande till källan desto större 
effekt får den i förhållande till dess höjd. (Segerros, 1976) 
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Risk finns för att bullerskärmar har ett för monotont intryck på föraren, en bullerskärm ska 
utformas så att de ger ett egenvärde. Samtidigt får de inte distrahera föraren. Viktigt är att 
ge plats för det estetiska och att utformningen har inspiration från där den befinner sig. Den 
bästa bullerskärmen är den som inte uppfattas som en bullerskärm. (Persson, 2001) 
 

 
Figur 9. Bullerskärm kombinerat med vegetation. (Segerros, 1976) 

 

2.4.2 Vegetation 

 
Den bullerreducerande förmåga vegetation har grundar sig i det motstånd löv, grenar, 
stammar etcetera har mot ljudvågor. Dessa olika objekt blir dels absorberande och dels 
reflekterande. Den största effekten har träd och buskars vegetation, där täthet, lövens 
storlek och förmåga att fånga upp luftföroreningar samt resistens mot markföroreningar 
spelar hög roll i valet av art. 
 
Enligt (Segerros, 1976) ska urvalet grundas först med hänsyn till växternas ekologiska krav 
och resistens mot mark- och luftföroreningar, för att sedan därefter se på dess 
bullerdämpande effekter. En ytterst vanlig skada på träd vid vägar är på stam och grenar 
orsakade av saltstänk från passerande bilar. 
 
Träd som planteras intill gator hindrar även trafikdamm från att tränga in i lägenheter 
genom absorption, även luftföroreningar absorberas av vegetationen. Den har även en 
utjämnande effekt av temperatur och luftfuktighet och ger en positiv påverkan på städers 
mikroklimat. Vegetation har även förmågan att upprätthålla eller höja grundvattennivån, 
och med tilltagande motortrafik är träds syreproduceringsförmåga allt viktigare. 
(Segerros, 1976) 
 
Efter urval av vegetation med likartade höjd- och breddnivåer kan variationer i 
bullerdämpande förmåga skilja mellan 1-9 dB. Det som gör att växterna skiljer sig åt med 
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sådan stor marginal är de olika strukturegenskaper de besitter. För att de ska uppnå maximal 
dämpningseffekt är dessa strukturegenskaper viktiga. 
 

 Stora blad med relativt hård yta 
 Bladen bör helst vara vertikalt riktade mot bullerkällan och överlappa varandra 
 Hög löv- eller barrtäthet, även i växtens inre. Ett tätt grenverk även hos relativt 

smålövade träd ger hög dämpningseffekt. 
 
Växters bullerdämpande effekt är även beroende av årstiderna, detta gäller främst icke 
vintergröna växter. Den bullerdämpande effekten beror främst på lövmassan, vilket gör att 
plantering bör ske efter trädens förmåga att behålla sina löv så länge som möjligt. (Segerros, 
1976) 
 
Vid uppbyggnad av bullerskydd i form av vegetation är det av yttersta vikt att det finns en 
välutvecklad lövmassa från marknivå till önskad höjd. Även som vid bullerskärmar bör 
öppningar undvikas då den potentiella effekten kan minskas radikalt. 
 
För att skyddande vegetation ska kunna utvecklas och ge den avsedda effekten krävs god 
planering av artsammansättning, utförande och underhåll. Dessa faktorer blir helt 
avgörande för att kunna uppnå god effekt. Det krävs även att återkommande föryngringar av 
planteringen genomförs och beskärningar för att bibehålla dess skyddande effekt. Missköts 
planteringarna kan de däremot mista sin förmåga att dämpa trafikbuller. (Segerros, 1976) 
 
Viktigt att tänka på är också att det kan dröja upp mot 5-10 år innan full effekt uppnås. Även 
viktigt att anmärka att effekten är störst under sommartid, då lövmassorna är som störst. 
Dock är även nyttjandegraden av utomhusmiljöer som störst då, vilket bör tänkas på vid 
bedömning av vegetations betydelse som medel för bullerdämpning. 
 
Även om bullernivåer inte kan sänkas till en acceptabel nivå utgör det ändå en betydande 
roll i hur gaturum upplevs, dess visuella effekt kan väga upp för den sämre akustiska miljön. 
Bra planerad vegetation kan även upplevas skapa en skyddande miljö. En visuell begränsning 
genom vegetation är lättare att acceptera än den en bullerskärm ger. (Segerros, 1976) 
 

2.4.3 Porösa beläggningar 

 
Genom att använda luftpumpning mellan vägbana och däck minskar uppkomsten av buller. 
Ju mer porös asfaltsbeläggningen är ju mer bullerreducerade verkar den. Nackdelen är dock 
att hållbarheten minskar i samband med ökad porositet. Porösa beläggningar kräver en 
speciell rengöring med högtryckssprutning av vatten. Detta måste ske inom ett år efter att 
beläggningen lagts ut och sedan underhållas med denna rengöring minst en gång per år. 
(Landsting, 2010) 
 

2.4.3.1 Enkeldränerad asfalt 

 
Asfaltsbeläggningen har en porositet på mer än 20% och ligger i ett lager. Tjockleken bör 
vara minst 40 mm tjock och har då minskat buller med 4-6 dBA jämfört med en 
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standardbeläggning (ABS 16). Beläggningen har en livslängd på 5 år innan bullerdämpande 
effekten inte längre gör jobbet som det är utsatt att göra. (Landsting, 2010) 
 

 
Figur 10. Enkeldränerad asfalt i genomskärning. (Landsting, 2010) 

 

2.4.3.2 Dubbeldränerad asfalt 

 
Beläggningen ligger i två lager där första lagret består av en större sten-storlek, vanligen 50-
70mm och det övre lagret består av ett finare stenmaterial cirka 25-30mm, se figur 11. 
(Landsting, 2010)  
 
Dubbeldränerad asfalt ger en betydligt bättre effekt än enkeldränerad asfalt då en större 
sten-storlek kan nyttjas men påverkar inte ytstorlekens stenmaterial. Det finare materialet 
fungerar som ett filter då partiklar fastnar där och inte täpper igen det undre lagret. 
Eftersom det finare lagret kommer fungera som ett slitlager gör detta att lagret behövs 
förnyas med ca 5 års mellanrum. Eftersom det undre lagret besparas från stora slitningar kan 
räcker det med att detta byts var 10:e år. Till skillnad mot konventionell asfalt, ABS16, där 
slitlagret har en livslängd på 10 år. I figur 12 finns diagram över beläggningarnas dämpande 
effekt med tiden där man även kan se att dubbeldränerad asfalt har bäst effekt. (Landsting, 
2010) 

 
Figur 11. Dubbeldränerad asfalt i genomskärning. (Landsting, 2010) 
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Figur 12. Hur bullerdämpningen för olika beläggningar minskas med tiden.  (Landsting, 2010) 
 

2.4.4 Kombination av bullerreducerande alternativ 

 
Det kan konstateras att effekten av olika bullerreducerande medel inte kan adderas. Skulle 
en bullerskärm väljas och kombineras med bullerreducerande beläggning kan deras enskilda 
effekter inte adderas till en total effekt. Effekten av beläggningen skulle minska från 5 dBA 
till ca 3,5 dBA i kombination med skärmar. (Landsting, 2010) 

 

2.5 Nordisk beräkningsmodell för trafikbuller 
 
De nordiska miljö- och vägmyndigheterna har tillsammans tagit fram en beräkningsmodell 
för trafikbuller. Modellen ska användas vid fysisk planering samt planering av 
bullerskyddsåtgärder. Den är begränsad till ett avstånd upp till 300 meter, mätt vinkelrätt 
mot vägen med maximala vindförhållanden på 3 m/s medvind, eller motsvarande 
temperaturgradienter. 
 
Vid mätning av trafikbuller används LAeq som den A-vägda ekvivalenta kontinuerliga 
ljudtrycksnivån i decibel (dB). Normal mätperiod är 24 timmar. Den går även att använda för 
mätperioder som är godtyckliga. Följande parametrar tas hänsyn till vid beräkning av LAeq: 
 

 Trafikflödet av de två kategorierna lätta och tunga fordon 
 Verklig hastighet (mätt medelhastighet), om den är känd, annars antagen hastighet 
 Avståndet till vägens mittlinje 
 Vägbanans höjd över omgivande mark 
 Skärmars läge och höjd 
 Skärmars tjocklek 
 Mottagarpunktens läge i förhållande till omgivande mark och vägbana eller skärmar 
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 Mottagarpunktens läge i förhållande till reflekterande vertikala ytor 
 Markytan beskaffenhet (hård eller mjuk) 

 
För varje väg som ska undersökas utförs beräkningarna i fem olika steg, vid behov delas 
vägen upp i flera snitt om olika förhållande råder på de olika delsträckorna. De akustiska 
förhållandena ska om möjligt vara konstanta vid alla de olika delsträckorna. 
 
Steg 1 behandlar beräkningar av utgångsvärde under specificerade förutsättningar. Vid vart 
och ett av de efterföljande stegen beräknas korrektioner, ∆L. ∆L tilldelas även ett index 
motsvarande beräkningssteget. LAeq beräknas för varje vägavsnitt enligt nedanstående 
uttryck. Vid vissa fall behövs inte alla steg användas, utan det kan i många fall räcka med de 
tre första stegen. (Naturvårdsverket, 1996) 
 LAeq = �怠 + ∆�態 + ∆�戴 + ∆�替 + ∆�泰    (1-1) 

 
Följande genomförs under de olika stegen. 
 
Steg 1 - Utgångsvärde, L1 
Här beräknas utgångsvärdet som motsvarar det odämpade värdet på 10 m avstånd från 
mittlinjen på en oändligt lång, rak och plan väg. Parametrarna är de verkliga hastigheten 
eller antagen hastighet, samt antalet tunga och lätta fordon under vald tidsperiod. 
(Naturvårdsverket, 1996) 
 
Steg 2 - Korrektion för avståndsdämpning, ∆L2 

Detta steg används för att beräkna en avståndskorrektion, utan hänsyn till eventuella 
markskillnader, skärmar eller när mottagarpositionen befinner sig på annat avstånd än 10 
meter från väg-mitt. Avståndskorrektionen är -3 dB per fördubbling av avståndet. 
(Naturvårdsverket, 1996) 
 
Steg 3 - Mark och skärmdämpning, ∆L3 

Detta steg beräknar den dämpning som fås i förhållande till hård plan mark när ljudet 
utbreder sig över mjuk (porös) mark eller över en skärmkonstruktion. 
 
Steget delas upp i två separata fall, ett där vägbanan är upphöjd mindre än 1,5 meter. Alla 
andra fall behandlas som skärmar, vilket innefattar vägar upphöjda mer än 1,5 meter samt 
nedsänkta vägar. 
 
Skärmfall beräknas i två steg. Först beräknas skärmens inverkan samt därefter korrigeras för 
markens inverkan på mottagarens sida av skärmen. Hård respektive mjuk mark ger olika 
korrektionsvärden. I vissa fall läggs även ett korrektionsvärde för markens dämpning på 
källsidan av skärmen. (Naturvårdsverket, 1996) 
 
Steg 4 - Övriga korrektioner, ∆L4 

I detta steg genomförs korrigeringar för förhållanden som avviker från de förenklade 
antaganden som gjort i de tidigare stegen. (Naturvårdsverket, 1996) 
 
 



  

 18 

Steg 5 - Fasadkorrektion, ∆L5 

Beräknar ljudtrycksnivån inomhus. (Naturvårdsverket, 1996) 
 

2.5.1 Indelning av väg i delsträckor 

 
Om vägen som undersöks inte är oändligt lång, rak, har lika ljudutbredning och har samma 
körförhållanden över hela sträckan, måste vägen delas in i flera delsträckor. För varje 
delsträcka måste beräkningsproceduren genomföras, ofta råder dock samma förhållanden 
för flera sträckor vilket gör att samma utgångsvärde kan användas för dessa. Vid slutet läggs 
ljudbidragen från de olika delberäkningarna samman. 
 

 
Figur 13. Uppdelning av väg i delsträckor (Naturvårdsverket, 1996) 

 
Om förutsättningarna förändras över den sträcka som utreds ska den delas upp i delsträckor 
likt figur 13 visar. (Naturvårdsverket, 1996) 
 

2.5.2 Steg 1 - Utgångsvärde, ∆L1 

 
För genomförande utav beräkning av utgångsvärdet behövs tillgång till följande uppgifter 
 

 Antalet tunga fordon under den 24 timmars period som skall studeras 
 Antalet lätta fordon under den 24 timmars period som skall studeras 
 Verklig hastighet (mätt medelhastighet), om den är känd, annars skyltad hastighet 

 
För att beräkna utgångsvärdet för LAeq tillämpas diagram. Via nedanstående metod hämtad 
från (Naturvårdsverket, 1996). (figur 14) 
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 Använd respektive hastighet för lätta respektive tunga fordon 

 Sök upp LAE värdet i det övre vänstra diagrammet 
 Flytta vågrätt till det högra diagrammet och till den breda vertikala linje som anger 

8640 fordon/24h 
 Flytta parallellt med de lutande linjerna uppåt eller neråt tills det aktuella antalet 

fordon/24h nås 
 Flytta horisontellt till vänstra axeln och läs av LAeq-värdet för lätta respektive tunga 

fordon 
 Bestäm absolutvärdet av skillnaden mellan LAeq för lätta och tunga fordon 
 Använd denna skillnad i det nedre diagrammet för att finna det tal som skall adderas 

till det högsta LAeq-värdet 



 
 

 
20

 

 

 
Figur ヱヴ. Diagraﾏ utgåﾐgsvärdeﾐ för ΔL1. (Naturvårdsverket, 1996) 
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2.5.3 Steg 2 - Avståndskorrektion, ∆L2 

 
För att kunna beräkna den avståndskorrektion som påverkar ljudnivån krävs tillgång till 
dessa uppgifter. ∆L2 
 

 Det horisontella avståndet, a, det vill säga avståndet längs projektionen av den 
normal till den studerade vägsträckans mittlinje, som går genom mottagarpunkten 

 Skillnaden i höjd, hm - hb över ett gemensamt horisontalplan mellan mottagarpunkten 
och väg-ytan. (Naturvårdsverket, 1996) 

 
Dessa mått illustreras i figur 15 och 16. 
 
Beräkningar görs enligt följande steg i diagram (Naturvårdsverket, 1996). (figur 17) 
 

 Gå in längst ner i diagrammet och använd det verkliga avståndet a 

 Flytta sedan vertikalt till kurvan med det aktuella värdet på |hm – hb – 0,5| 
 Gå sedan horisontellt till vänstra eller högra skalan och läs av avståndskorrektionen 

 

 
Figur 15. Avståndet a och beräkningsavståndet d från mottagare. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

 
Figur 16. Höjdnivåer för beräkning av avståndkorrektion. (Naturvårdsverket, 1996) 
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Figur 17. Diagram för beräkning av avståndskorrektion, ∆L2. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

2.5.4 Steg 3 - Mark- och skärmkorrektion, ∆L3 

 
Vid beräkningarna måste det tas hänsyn till eventuella mark- och skärmreflektioner, allt 
detta inkluderas i ∆L3. Normalt utbreder sig ljudet till mottagaren via två olika vägar, direkt 
från ljudkällan. Den andra når mottagaren via reflexion mot markytan. I beräkningsmodellen 
approximeras marken med ett plan, även i beräkningsmodellen kallad reflektionsplanet. 
Reflektioner mot detta plan antas följa optikens lagar. (Naturvårdsverket, 1996) 
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Figur 18. Vägyta som reflektionsplan. (Naturvårdsverket, 1996) 

 
Vid enklare förhållanden är det lättare att placera ut reflektionsplanet då den oftast 
sammanfaller med markytan. Vid svårare fall krävs noga övervägande där lokaliseringen inte 
alls är lika uppenbar. Däremot vid korta avstånd eller höga mottagarpositioner, fungerar 
vägbanan som ett reflekterande plan. (Naturvårdsverket, 1996) 
 

 
Figur 19. Reflektionsplan vid jämna markförhållanden. (Naturvårdsverket, 1996) 

 



  

 24 

 
Figur 20. Reflektionsplan vid ojämna markförhållanden. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

 
Figur 21. Situationer där reflektionsplan saknas. (Naturvårdsverket, 1996) 

 
Även markens struktur har stor betydelse, om den är hård eller mjuk har en viktigt faktor för 
beräkningarna. 
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I de fallen då reflektionsplanet är avskärmat från mottagaren bestäms två reflektionsplan, 
ett mellan vägen och skärmen, följt av ett reflektionsplan mellan skärmen och mottagaren. 
(Naturvårdsverket, 1996) 
 

 
Figur 22. Bestämning av avstånd för beräkning av skärmkorrektion. (Naturvårdsverket, 1996) 
 
Mellan vägen och skärmen sätts skärmkrönet till mottagare. Därefter utgör skärmkrönet 
sändare till den riktiga mottagaren. Alla höjder sätts i förhållande till reflektionsplanets höjd, 
motorfordon sätts normalt till 0,5 m över vägbanan. 
 
Vid beräkningarna kommer olika resultat uppnås för dämpningen beroende på 
beräkningsavståndet, d. Som är det akustiska medelavståndet mellan mottagare och det 
förbipasserande fordonet. För att förenkla detta tas ett medelvärde på beräkningsavståndet, 
d. (Naturvårdsverket, 1996) 
 
Vid bestämning av beräkningsavståndet behövs enbart hänsyn tas till den sida om normalen 
som är störst om synvinkeln omfattar båda sidor om normalen. Vid bestämningar kring 
skärmar beräknas två avstånd, d1 och d2, på vardera sida om skärmen enligt figur 22. 
 
För beräkning av skärmkorrektion och markkorrektion bakom skärm krävs följande 
parametrar enligt (Naturvårdsverket, 1996) 
 

 he = effektiv skärmhöjd, skärmkrönets höjd över siktlinjen mellan källan och 
mottagaren. 

 hv = skärmkrönets höjd över reflektionsplanet på mottagarsidan. 
 hm = mottagarens höjd över reflektionsplanet på mottagarsidan. 
 hb = väg-ytans höjd över reflektionsplanet på mottagarsidan 
 d1 = beräkningsavstånd från skärm till väg-mitt 
 d2 = beräkningsavstånd från skärm till mottagare 
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Där den effektiva skärmhöjden, he, beräknas med följande formel. 
 ℎ� = 岫ℎ� − ℎ�岻�怠 + 岫ℎ� − ℎ長 − ど,の岻�態√岫�怠 − �態岻態 +  岫ℎ� − ℎ長 − ど,の岻態  

 
För att sedan beräkna den mark och skärmkorrektion som uppstår används diagram enligt 
följande från (Naturvårdsverket, 1996). (figur 24) 
 

 Gå in vid y-axeln med det korrekta beräkningsavståndet, d2, i figurens nedre 
nomogram 

 Flytta horisontellt tills kurvan med den korrekta effektiva höjden, hc, nås  
 Flytta vertikalt uppåt till det övre diagrammet tills kurvan med den korrekta 

parametern d2/d1 nås 
 Flytta horisoﾐtellt till väﾐster oIh läs av värdet för ΔLs vid diagrammets kant 

 Flytta horisontellt till höger och läs av värdet för spektrumparametern z vid 
diagrammets kant 

 
Värdet på z är ett mått på förändringen av ljusspektret med hänsyn till skärmens påverkan. 
Deﾐ aﾐväﾐds seﾐare för Heräkﾐiﾐgeﾐ av ﾏarkkorrektioﾐeﾐ ΔLm. 
 
För diagrammet gäller vissa regler för användandet av den. 
 

 Använd den bara när d2 > d1 
 Om d2 < 30 m sätt d2 = 30 m och d2/d1 = 30/d1 
 Om d2/d1 ≥ ヲヰ sätt d2/d1 = 20 men behåll värdet på d2 oförändrat 

 Om d1 > d2 låt d2 och d1 byta plats och fortsätt som förut 
 

Figur 23. Skärmkorrektion och markkorrektion vid hårdmark. (Naturvårdsverket, 1996) 
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Figur 24. Diagram för bestämning av skärmkorrektion. (Naturvårdsverket, 1996) 

 
För Hestäﾏﾏaﾐde av ﾏarkkorrektioﾐeﾐ ΔLm används diagram enligt (Naturvårdsverket, 
1996). (figur 25) 
 

 Gå in längst ner i figuren med det korrekta beräkningsavståndet, d2 
 Flytta lodrät uppåt i tills den korrekta mottagarhöjden, hm, nås 

 Fl┞tta parallellt ﾏed de lutaﾐde liﾐjerﾐa uppåt oIh läs av värdet på ΔLm vid kanten av 
diagrammet 
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Figur 25. Diagram för bestämmande av markkorrektion vid hårt underlag. (Naturvårdsverket, 

1996) 

 

2.5.5 Steg 4 - Övriga korrektioner, ∆L4 

 
I detta steg sker ytterligare korrektioner som inte tidigare behandlats men som avviker från 
grundförutsättningarna. Summan av alla övriga korrektioner betecknas med ∆L4. 
 
∆L4-formel 
 
Där de olika beståndsdelarna är: 
 
∆La = korrektion för vinkelområdet 
∆Lts = korrektion för tjock skärm 
∆Lst = korrektion för stigning 
∆Lka = korrektion för kort avstånd till vägen 
∆LT = korrektion för reflektion från enstaka ytor 
∆Lmg = korrektion för multipelreflexer mellan byggnader 
∆Lms = korrektion för multipelreflexer från sidogator 
∆Lg = korrektion för multipelreflexer i slutna gårdsrum 
∆Lb = korrektion för skärning och spridning bland friliggande hus  
 
Korrektionen för tjock skärm, stigning, multipelreflexer i slutna gårdsrum, reflektion från 
enstaka ytor, multipelreflexer från sidogator, skärning, och spridning bland friliggande hus 
kommer inte att beskrivas mer detaljerat då de inte kommer användas. (Naturvårdsverket, 
1996) 
 

2.5.5.1 Korrektion för vinkelområdet 

 
Vid korrektion för vinkelområden, gäller att lika stora vinkelområden, från mottagaren 
synvinkel, ger ett lika stort bidrag till den totala ljudnivån. Korrektionen som tillämpas för 
varje del utav vägen eﾐligt figur ヲヶ. Värdet för α aﾐväﾐds sedan i diagrammet enligt 
(Naturvårdsverket, 1996). (figur 27) 
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Figur 26. Bestäﾏﾏaﾐde av viﾐkelﾐ α. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

 
Figur 27. Diagram för bestämmande av vinkelkorrektion. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

2.5.5.2 Multipelreflexer i gaturum ∆Lmg  

 
Denna korrektion är till för att korrigera när ljudet reflekteras mot hus i gaturum. I den 
modell som visas i Nordisk beräkningsmodell anses att endast fasaden på motsatt sida 
mottagaren behöver tas i beaktning vid beräkningarna när mottagaren befinner sig nära 
marken, hm = 0. Däremot om mottagaren befinner sig högre upp, hm > 0, måste hänsyn tas 
till multipelreflexer. Beräkningarna genomförs som om det endast existerar fasad på den 
motsatta sidan om var mottagaren befinner sig i förhållande till vägen. Ingångsvärdet är 
hm/a där sedaﾐ ΔLmg hämtas längs y-axeln. 
 
Fullständigt reflekterande ytor kan exempelvis vara husfasader, branta bergssidor eller 
bullerskärmar kan orsaka ökade ljudnivåer mot vad vägen skulle orsaka i ett öppet landskap. 
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Effekten kan beräknas genom att lägga till en spegelbild av vägen och sedan lägga ihop 
bullret från den verkliga vägen och den speglade. (Naturvårdsverket, 1996) 
 

 
Figur 28. Diagram för bestämmande av korrektion för multipelreflexer i gaturum. 

(Naturvårdsverket, 1996) 

  



  

 31 

3. Fallstudie Inre hamnen   
 
Området för Fallstudien är den förlängning av Östra Promenaden som kommer ske mellan 
Norra Promenaden samt Nya Hamnbron. Sträckan är totalt 350 meter, innehåller två 
korsningar samt en större öppen passage längs med kajen, se figur 2. 
 
Enligt stadsbyggnadskontoret ska gaturummet ha en storlek på 40 meter, där 10 meter 
avses för spårvagnstrafik, med tillägg på 1,5 meter per sida för vegetation. För att en så 
korrekt beräkningsmodell som möjligt skulle kunna antas för den resterande utformningen 
av gaturummet har information från (Vägverket, 2004) använts kring regler och riktlinjer för 
storlek kring trottoar, cykelbana och vägbana till modellen för gaturum. Riktlinjerna för 
vägbanans bredd, vid rådande hastighet 50 km/h, är 5,8 – 11 meter, där en bredd valdes till 
totalt 9 meter, 4,5 meter åt vardera körfält med tillhörande säkerhetszon på ytterligare en 
meter. Efter utsatta mått för vägbana samt spårvagnsområde med vegetation återstår 16 
meter gaturum. Gångbanans bredd bör vara något större än normalt och att cykeltrafik 
separeras, då enligt stadsbyggnadskontorets program, (Stadsbyggnadskontoret, 2014), är 30 
% av byggnadernas bottenvåningar tilltänkta för handelsverksamhet. Detta leder till att 
fördelning görs enligt följande med gångbana 3,5 meter samt cykelbana på 2,5 meter. 
Resterande 2 meter lämnas till möjlighet för plantering mellan gång- och cykelområde och 
vägbana. Se figur 29. (större format, bilaga 3) 
 

 
Figur 29. Planskiss för utformning av väg utan bullerreducerande medel. 

 
Vid användning av bullerskärm förändras gatuutrymmet i dess utformning. Spårvagnstrafik 
med tillhörande vegetation, vägbana samt gång- och cykelområde förblir oförändrat. Endast 
utrymmet för vegetation intill gång- och cykelområde förändras i det avseende att 
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bullerskärmsanordningen monteras tillsammans med vegetationen. Se figur 30 (större 
format bilaga 4) samt illustrerad sektionsritning över gaturummet, figur 31. 
 
 

 
Figur 31. Planskiss för utformning av väg med bullerskärm. 

 
 
 

 
Figur 31. Illustration över tänkt gaturum med bullerskärm samt vegetation. (Illustration: 

Hanna Carls) 
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Figur 32. Illustration över tänkt gaturum med bullerskärm samt vegetation. (Illustration: 

Hanna Carls) 
 

 
Figur 33. Illustration över tänkt gaturum med bullerskärm samt vegetation, från gång- och 

cykelområde. (Illustration: Hanna Carls) 
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Enligt en trafikundersökning utförd av Ramböll 2015, kommer 2030 trafiken för Nya 
Hamnbron uppnå 25 100 fordon/dygn, det framgår dock inte i vilken utsträckning denna 
trafik utgörs av tunga fordon respektive lätta fordon. För att göra beräkningarna för 
ljudnivåer möjliga, enligt Nordisk beräkningsmodell, har jämförelse av Sveriges 
fordonsbestånd som utnyttjas idag använts som underlag för att kunna anta hur stor andel 
som är tunga fordon motsvarande lätta fordon. Enligt Svenska statistiska centralbyrån, SCB, 
finns det idag 4 773 850 lätta fordon samt 957 208 tunga fordon i Sverige. Detta ger en 
procentuell fördelning med andel lätta fordon, 83,3 % och andel tunga fordon, 16,7 %. 
 
Enligt samma trafikundersökning är risken stor för köbildning längs med hela förlängningen 
av Östra Promenaden, enligt figur 34. Detta beroende på att korsningen Östra Promenaden 
– Trädgårdsgatan inte är anpassad efter den trafikmängd som förväntas råda. 
 
 

 
Figur 34 – Karta över trafiksimulering för Östra Promenaden.  

 
Beräkningarna för decibelnivåer kommer att genomföras enligt Nordisk beräkningsmodell 
för trafikbuller. Först kommer en beräkning göras utan några bullerreducerande metoder. 
Denna efterföljs av alternativ ett som innefattar en tre meter hög bullerskärm med 
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tillhöranande vegetation. Eftersom det råder en stor osäkerhet till vegetationens faktiska 
påverkan på ljudnivån är den inte integrerad i beräkningsmodellen. Däremot erhåller 
vegetationen en betydande effekt på hur den sänkta ljudnivån från andra bullerreducerande 
metoder upplevs i förhållande till vad de faktiskt ger. Dessutom ger vegetation en bättre 
miljö luftmässigt, temperaturmässigt och ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. 
(Naturvårdsverket, 1996) (Segerros, 1976) 
 
Alternativ två som beräknas är utformad med dubbeldränerad asfaltsbeläggning. Enligt 
litteraturen (Landsting, 2010) behöver det finare slitlagret bytas varje 5 år och det grövre var 
10:e år. Detta bör dock justeras och bytas med jämnare mellanrum eftersom effekten som 
dubbeldränerad asfalt ska uppnå nästintill helt har försvunnit efter 5 år. För att 
dubbeldränerad asfalt ska behålla sin funktion bör istället det finare slitlagret bytas var 3:e 
år och det grövre var 6:e år.  
 

3.1 Beräkning – utan bullerreducerande medel 
  
∆L1: Andel lätta: 20 908  68dB (enligt figur 12) 
 Andel tunga: 4 192  68dB (enligt figur 12) 
 
 Högsta värdet ska användas med en addition på 3 dB. 
  
 68 + 3 = 71 dB 
 
∆L2:  Väg mitt till mottagare (gångbana) a=7,75 m 
 hB= -0,1 m (trottoar)  
 hm= 1,80 m (medel människa) 
  
 |ℎ� − ℎ喋 − ど,の| = な,ぱど— 岫−ど,な岻 − ど,の = な,ね  1 dB (med hjälp av figur 17) 
 
∆L3: d=4,5 m 
 hB: -0,1 m 
 hm: 1,80 m 
 
  0 dB (enligt figur 22) 
 
∆L4:  ∆L�= 180 grader  0 dB 
 

 ∆L�� = ℎ�銚 = 怠,腿待胎,胎泰 = ど,にぬ  0,1 dB 

 
 ∆L替 = ∆L� + ∆L�� = ど + ど,な = ど,な dB 

 
 ∆L凋�� =  ∆L怠 + ∆L態 +  ∆L戴 + ∆L替 = ばな + な + ど + ど,な = ばに,な dB 

 
Utan någon påverkan av bullerreducerande medel når ljudnivån 72,1 dB(A). Detta är 
normalnivå för en storstadsväg, men en problematisk nivå ur hälsosynpunkt då 
rekommendation för utomhusmiljö i anslutning till bostad är 70 dB(A). De människor som 



  

 36 

rör sig längs Östra promenadens förlängning kommer utsättas för bullernivåerna i allra 
högsta grad. Även den tilltänkta Gasverksparken kommer utsättas för bullernivåer och är i 
behov av bullerskydd för att förbättra miljön i parken, och hindra buller från att påverka 
upplevelsen av parken. 
 

3.2 Alternativ 1 – Beräkning av ljudnivå för bullerskärm med tillhörande vegetation 
 
 
∆L1: Andel lätta: 20 908  68dB (enligt figur 12) 
 Andel tunga: 4 192  68dB (enligt figur 12) 
 
 Högsta värdet ska användas med en addition på 3 dB. 
  
 68dB + 3dB = 71dB 
 
∆L2:  Väg mitt till mottagare (gångbana) a=7,75 m 
 hB= -0,1 m (trottoar)  
 hm= 1,80 m (medel människa) 
  
 |ℎ� − ℎ喋 − ど,の| = な,ぱど— 岫−ど,な岻 − ど,の = な,ね  1 dB 
 
∆L3:  d1= 3,75 m 
 d2= 4 m 
 hv= 3 m 
 hm= 1,8 m 
 hb= -0,1 m 
   ℎ� = 岫ℎ� − ℎ�岻�怠 + 岫ℎ� − ℎ長 − ど,の岻�態√岫�怠 + �態岻態 + 岫ℎ� − ℎ長 − ど,の岻態 = 岫ぬ − な,ぱ岻 × ぬ,ばの + 岫ぬ + ど,な − ど,の岻 × ね√岫ぬ,ばの + ね岻態 +  岫な,ぱ + ど,な − ど,の岻態 = な,ぱひ 

 
 
he= 1,89 m 
 
∆L3= ∆Ls+∆Lm 
 
Enligt figur 24: 
 
Om d2<30 m sätt d2=30 m.  
 
D2/d1=30/3,75=8 

 

∆Ls= -13,2 dB 
 
z= 0,70  0,7dB = ∆Lm 

 ∆L3= -13,2 + 0,7 = -12,5 dB 
 
∆L4:  ∆L�= 180 grader  0 dB 
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 ∆L�� = ℎ�銚 = 怠,腿待胎,胎泰 = ど,にぬ  0,2 dB 

 
  
 ∆L替 = ∆L� + ∆L�� = ど + ど,に = ど,に dB 

 
 ∆L凋�� =  ∆L怠 + ∆L態 +  ∆L戴 + ∆L替 = ばな + な − なに,の + ど,に = のひ,ば dB 

 

3.3 Alternativ 2 – Beräkning av ljudnivå för dubbeldränerad asfalt 
 
Med ABS 16 erhålls en ljudnivå på 72,1 dB. Enligt figur 11 kommer bullerdämningen vara 
enligt följande: 
 

ÅR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dämpning 7 5 4 7 5 3,5 7 5 4 7 5 3,5 7 5 4 7 5 3,5 7 5 4 

 
Alltså kommer bullerdämpningen under 20 år pendla mellan: 
 
 72,1 – 7 = 65,1 dB 
 
 72,1 – 3,5 = 68,6 dB 
 
Detta ger helt godkända ljudnivåer då rekommendationerna för utomhusmiljö är 70 dB.  
 

3.5 Kostnadsjämförelse mellan alternativ 1 och 2 
 
För att få en översiktlig kostnadsanalys för de olika metoderna har en tidsperiod på 20 år 
valts att studera, dels för att bullerskärmen har så pass lång livstid i jämförelse mot 
dubbeldränerad asfalt, med en kortare jämförelsetid hade en orättvis bild målats upp av 
underhållningskostnaderna som uppstår mellan de olika metoderna. Även en tidsperiod på 
20 år valdes för att framtida metoder kan ha uppnått en funktionsmässigt högre standard på 
de olika områdena studien berör. 
 
De priser som är angivna för kostnadsberäkningarna är hämtade genom kontakt med olika 
personer inom branschen. Dessa priser är inga exakta priser utan av mer generell karaktär 
för att kunna skapa en uppfattning om hur prisbilden ser ut för de olika alternativen. 
 
Markförhållandena för de aktuella sträckorna förutsätts vara godkända ur ett geotekniskt 
perspektiv för de belastningar som kan förväntas av bullerskärmarna och dess fundament 
samt för vägen. Arbete med berg och dra om ledningar är inte inräknat i priset. 
 
Vägens längd är 350 meter samt två vägbanor vars bredd är 5,5 meter vardera. Den totala 
arean på vägen är 3850m2. Bullerskräm kommer finnas på båda sidor förutom vid två 
korsningar samt passage vid kajen vilket uppskattas till 10 meter samt 40 meter per sida. 
Bullerskärmens höjd är 3 meter. Genom kontakt med företaget Hammerglas erhölls 
prisuppgifter för bullerskärm (se bilaga 1) där prisuppgift på 10 000-12 000kr/lpm + moms. 
Ett genomsnitt på 11 000 + 25% moms erhölls en kostnad på 13 750kr/lpm. Gällande 
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anläggningen av vegetation kring bullerskärm har information om kostnader tagits från ett 
av Norrköpings kommuns tidigare projekt vid Ravingatan längs med Söderleden, gjord 2013. 
Ytan i det tidigare studerade projektet skulle anläggas med vegetation var 4 400 m2 och 
kostade 280 000 kr + moms (25%). Vegetationen i fallstudien Inre Hamnen antas till 1,5 
meter bredd samt samma längd som bullerskärm. Bullerskärm kommer under tidsperioden 
20 år kräva underhållning vilket efter kontakt med företaget SOFAB rekommenderats ett 
beräkningspris på 15 kr/m2. Rengöring av skärmen genomförs en gång per år på båda sidor 
av skärmen. Underhållning under tidsperioden kommer även krävas i form av saltning vilket 
enligt bilaga 3, uppnår till 2 kr/m2 och krävs en gång per år. Målning kommer ske en gång vid 
investerings- och omläggningstillfället som i bilaga 4 kostar 375 000 kr för 42 000 m2 där en 
kvadratmeterkostnad beräknas och tillämpas på fallstudiens area. 
 
För asfalteringen av vägen används pris från Trafikverket, se bilaga 7. Ett medelvärde har 
tagits, 77,5 kr/m2 vilket utgör priset för beläggningen. Vägen är 3850 m2, beläggningens 
förväntade livslängd är 10 år. Alltså kommer en omläggning ske under perioden 20 år. Vid 
omläggning av asfalt krävs fräsning 35kr/m2 vilket häﾏtats eﾐligt ”verkligt oHjekt i 
StoIkholﾏ”, Hilaga ヴ. 
 
För dubbeldränerad asfalt används priser enligt bilaga 2. Enligt Trafikverket ingår fräsning i 
kostnaden 310 kr/m2 i första åtgärd (investering). Eftersom beräkningen avser nybyggd väg 
behövs ej fräsning på första omgången. En reducering på 35 kr/m2 görs eﾐligt ”verkligt 
oHjekt i StoIkholﾏ”, Hilaga ヴ. År 7, 13 samt 19 kommer båda lager bytas då beräknas 
kostnaden inklusive fräsningen. För att få en uppskattning på kostnad när endast det övre 
lagret behövs bytas används uppgifter från verkligt objekt i Stockholm, bilaga 4, på 120 
kr/m2 samt 35 kr/m2 för fräsning vilket skall göras år 4, 10 samt 16. För att erhålla ett 
uppskattningsvärde används medelpriser/m2, alltså tvättning 25 kr/m2, saltning 2 kr/m2, 
försegling 25kr/m2 per tillfälle samt målning enligt samma beräkning som för bullerskärm. 
Tvättning, saltning och försegling skall göras en gång per år samt målning vid 
omläggningstillfälle.  
 

3.5.1 Alternativ 1 – Bullerskärm med tillhörande vegetation 

 
Total längd: 
 
 ぬのど × に − など × に − ねど × に = はどど m 
 
Kostnad för bullerskärm: 
 はどど ×  なぬ ばのど = ぱ にのど どどど kr  
 
Kvadratmeterpris utifrån tidigare projekt Ravingatan: 
 

 
戴泰待 待待待替替待待 ≈ ぱど ��/�態 

 
Area vegetation: 
 
 な,の × はどど = ひどど �態 
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Kostnaden för vegetation: 
 
 ぱど × ひどど = ばに どどど ��  
 
Total area att rengöra: 
 
 はどど × ぬ × に = 3 600 m2  
 
Kostnad för rengöring under tidsperioden 20 år: 
 
 ぬはどど ×  なの ×  にど = な どぱど どどど kr  
 
Kostnad för saltning under tidsperioden:  
 

 ぬぱのど × に × にど = なのね どどど kr 
 
Kvadratmeterpris för målning utifrån verkligt projekt enligt bilaga 4: 
 
 ぬばの どどど ÷ ねに どどど ≈ ひ kr/m2 
 
Kostnad för målning vid investeringstillfälle samt omläggning: 
 ぬぱのど ×  ひ ×  に =  はひ ぬどど kr  
 
Kostnad för en asfaltering samt en omläggning av asfalt under tidsperioden 20 år: 
 
 ぬぱのど × ばば,のど × に = のひは ばのど kr 
 
Kostnad för fräsning vid omläggning av asfalt: 
 

 ぬぱのど × ぬの = なぬね ばのど kr 
 

Antal Bullerskärm med tillhörande vegetation Enhet Mängd Enhetspris á-pris Summa (KR) 

1 Skärm m 600 13750 8250000 8250000 

20 Tvätt m2 3600 15 54000 1080000 

       

2 Asfalt (ABS16) m2 3850 77,5 298375 596750 

20 Salt m2 3850 2 7700 154000 

1 Fräsning m2 3850 35 134750 134750 

2 Målning m2 3850 9 34650 69300 

       

1 Vegetation m2 900 80 72000 72000 

       

 Totalt     10356800 



  

 40 

3.5.2 Alternativ 2 – Dubbeldränerad asfalt 

 
Kostnad för dubbeldränerad asfalt vid investeringstillfälle: 
 

 ぬぱのど × にばの = な どのぱ ばのど kr 
 
Kostnad för byte av över och undre lager, 3 gånger under tidsperioden: 
 

 ぬぱのど × ぬなど × ぬ = ぬ のぱど のどど  kr 
 
Kostnad för byte av övre lager med tillägg för fräsning, 3 gånger under tidsperioden: 
 
 ぬぱのど × 岫なにど + ぬの岻 ×  ぬ = な ばひど にのど kr 
 
Kostnad för tvättning under tidsperioden: 
 
 ぬぱのど × にの × にど = な ひにの どどど kr 
 
Kostnad för saltning under tidsperioden:  
 
 ぬぱのど × に × にど = なのね どどど kr 
 
Kostnad för försegling under tidsperioden: 
 
 ぬぱのど ×  にの ×  にど = な ひにの どどど kr 
 
Målning var 3:e år, 7 gånger under tidsperioden, vid byte av lager: 
 
 ぬぱのど ×  ひ ×  ば = にねに ののど kr 
 
 
 

Antal Dubbeldränerad Asfalt Enhet Mängd Enhetspris á-pris Summa (KR) 

1 Asfalt (Dubbeldränerad) m2 3850 275 1058750 1058750 

       

3 Asfalt (Byte övre lagret) m2 3850 155 596750 1790250 

3 Asfalt (Byte båda lagren) m2 3850 310 1193500 3580500 

7 Målning m2 3850 9 34650 242550 

       

20 Salt m2 3850 2 7700 154000 

20 Tvätt m2 3850 25 96250 1925000 

20 Försegling m2 3850 25 96250 1925000 

       

 Totalt     10676050 
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4. Analys och diskussion 
 
Studerad teori analyseras efter frågeställningarna som utgångspunkt, resultatet diskuteras 
med argumentation för dess olika för- och nackdelar. 
 

4.1 Kostnadsanalys 
 
Den totala investeringskostnaden för bullerskärm, vegetation med vanlig asfalt ABS16 är 
8 655 025 kr. Den totala underhållskostnaden för rengöring av bullerskärm och underhåll av 
väg uppgår till 1 234 000 kr. Som figur 35 demonstrerar, utgör investeringskostnaden över 
80 % av den totala kostnaden, vilket medför att denna lösning måste ses ur ett långsiktigt 
perspektiv för att vara lönsam.  
 

 
Figur 35. Diagram över kostnader för bullerskärm med tillhörande vegetation 

 

Gällande dubbeldränerad asfalt är investeringskostnaderna betydligt lägre i jämförelse med 
underhåll och omläggningskostnader, vilket kan ses i figur 36. Detta gör denna lösning mer 
flexibel och går att byta ut i samband med omläggningstillfällen om ett mer fördelaktigt 
alternativ uppstår. 
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Figur 36. Diagram över kostnader för Dubbeldränerad asfalt 

 

4.2 Lösningsförslagens för- och nackdelar 
 
Det är svårt att avgöra hur mycket luckorna i form av korsningar samt öppning vid kaj 
kommer påverka bullerskärmarnas reduceringsförmåga, dessa hålrum i bullerskärmarna 
kommer skapa läckage och riskerar att väsentligt försämra den beräknade effekten. Den 
planerade vegetation som ska planteras intill bullerskärm kommer ge en bättre upplevd 
effekt av bullerskärmarna, trots att vegetationen inte har någon egen klarlagd ljuddämpande 
effekt. 
 
De stora nackdelarna med dubbeldränerad asfalt är att det är svårt att säga hur pass effektiv 
beläggningen kommer att vara på sikt. Värden i figur 12 är endast ett ungefärligt värde. Det 
är svårt att uppskatta om investeringarna kostnadsmässigt är ekonomiska när slutresultatet 
inte kan garanteras. Det är svårt att förutspå hur mycket vägen kommer täppas igen och 
därmed dess effektivitet i längden. Om det blir stora bilköer längs vägen kommer bilar bli 
stillastående och mer smuts och partiklar kommer släppas ut och därmed kommer vägen 
täppas igen. Det som även sker är att motorljudet är den främsta bullerkällan och 
beläggningen kommer inte dämpa bullret som det är avsett att göra. Den stora fördelen med 
asfaltsbeläggning är att det kan göras utan att ha visuella effekter.  
 

4.3 Visuella och akustiska effekternas påverkan 
 
Skillnaderna mellan de olika metodernas minskande av bullernivåer är stora. De beräkningar 
som vi utfört ger för bullerskärm en förändring av ljudnivån med -12,4 dB. Risken finns att 
ljudet kommer studsa och bli kraftigare desto högre upp mottagaren befinner sig. Alltså 
skulle en balkong kunna få ännu högre bullernivåer än om det inte fanns några 
bullerskärmar överhuvudtaget. 
 
Bullerskärmarnas glasyta gör att gaturummet känns så öppet som möjligt för fotgängare och 
cyklister trots att det faktum är en bullerskärm. Enligt teorin uppstår lättare en känsla av 
instängdhet, därför är det viktigt också att det är en stor variation i vegetationen längs med 
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bullerskärmen för att minska detta. Även andra föremål som konst och gatuutsmyckning 
motverkar känslan av en monoton miljö och instängdhet. I fallet med bullerskärm är det av 
yttersta vikt att miljön kring bullerskärmen upplevs som bra, annars riskerar bullerskärmen 
att få motsatt effekt och miljön upplevs som sämre än om gaturummet hade arrangerats 
utan bullerskärm. 
 
För biltrafiken skulle en helt rak 350 m lång sträcka utan stopp ta 25,2 sekunder. I det här 
fallet ingår även tre korsningar som bryter av det monotona mönstret för trafiken som 
bullerskärmarna skapar vid sidan av vägen. Även plantering av vegetation i form av träd 
mellan spårvagn och väg skulle kunna minska känslan av monoton körning.  
 
Den dubbeldränerade asfaltens effekt kommer variera över tid från -7 dB till -3 dB, på grund 
av slitage. För att upprätthålla en god standard hos underlaget krävs insatser i form av 
renhållning varje år samt omläggning var tredje år. Har vägen hög belastning finns risk att 
vägen slits ut snabbare än beräknat. Anledningen till att dubbeldränerad asfalt väljs framför 
enkeldränerad asfalt är den låga effektiviteten som finns hos enkeldränerad asfalt. 
Omdömet görs att enkeldränerad asfalt inte kommer ha tillräckligt stor effekt för att vara 
lönsam i fallstudien för den kostnad som skulle krävas.  
 

4.4 Diskussion 

 
Ur ett kostnadsmässigt perspektiv skiljer sig de olika metoderna markant i deras totala 
kostnad och majoriteten av kostnadernas ursprung. I figurerna 33 och 34 ses hur de olika 
kostnaderna skiljer sig åt. Investeringsmässigt är det mer lönsamt att välja dubbeldränerad 
asfalt, då det är ett mer flexibelt alternativ och kostnaden för investering är inte lika hög i 
jämförelse med bullerskärmar. För att bullerskärmar ska vara det mest lönsamma 
kostnadsmässigt krävs en tidsperiod på minst 19 år, enligt figur 37.  
 
Den dubbeldränerade asfalt har en variation från -7 dB till -3 dB samt risk för köbildning som 
skulle göra dess effekt obefintlig, har den en stor fördel av att inte påverka visuellt. Enligt 
våra beräkningar har bullerskärmar en mycket god ljuddämpande effekt, dock anser vi ändå 
att en 3 meter hög skärmkonstruktion i stadsmiljö inte skulle vara visuellt attraktivt. 
Framförallt under de månader vegetationen inte utgör en skyddande vägg mot den för cykel 
och gångtrafikanter. Om bullerskärm väljs blir Norrköpings kommun låsta till en lösning 
under en lång tid, på grund av den höga investeringskostnaden, där den bullerdämpande 
effekten inte kan garanteras på grund av de öppningar som påverkar.  
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Figur 37. Kostnadsutveckling för dubbeldränerad asfalt och bullerskärm 
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5. Slutsatser 
 
Ur ett kostnadsperspektiv är den dubbeldränerande asfalten bäst lämpad för det aktuella 
fallet eftersom en provperiod med en livscykel på 6 år är mer rimlig än teknisk inlåsning för 
bullerskärmens livslängd på 40 år. Nackdelar med dubbeldränerad asfalt är osäkert i de 
hänseendena att effekten inte kan garanteras då det finns en överhängande risk för att 
trafiken många gånger kommer vara stillastående på grund av köbildning. Fördel med 
dubbeldränerad jämtemot bullerskärm är att den inte har någon visuell påverkan, till skillnad 
från bullerskärmen som kan orsaka stora avgränsningar i gaturummet med sin storlek och 
visuella påverkan samt dess höga investeringskostnad. Bullerskärmens fördelar är dess höga 
konstanta ljuddämpande effekt samt dess långa livslängd utan större underhållskostnader. 
 

5.1 Rekommendationer 
 
Vi rekommenderar fallstudien Inre Hamnen att välja dubbeldränerad asfalt. Kostnadsmässigt 
ser vi att man gör lösningen under en testperiod med utvärdering, för att sedan omvärdera 
ifall köbildning uppstår allt för ofta och de ljudmässiga skillnaderna blir för små. 
 

5.2 Metodkritik 
 
Utifrån frågeställningarna och syftet för rapporten har tillvägagångssättet fungerat bra. Att 
ha en faktisk fallstudie att studera har gjort att vi kunnat räkna på projektet och kommit 
fram till faktiska siffror. Svagheterna har uppstått då projektet begränsas av 10 veckor, hade 
tidsramen varit större hade det funnits möjlighet att titta närmare på korsningarnas negativa 
påverkan av bullerskärmarnas ljuddämpande effekt. Även en jämförelse med faktiska fall där 
dubbeldränerad asfalt har använts och vilket resultat det gav hade kunnat tas i akt. Det har 
varit svårt att få kostnadsförslag då det ofta skiljer mycket utifrån förutsättningar. Dock har 
vi fått uppskattade siffror från företag som hanterar de olika materialen och utföranden och 
det har gått väldigt bra att få kontakt med de olika företagen samt mycket hjälp från 
trafikverket och stadsbyggnadskontoret vid oklarheter. 
 
Validiteten i kostnadsberäkningen är låg eftersom det endast är uppskattningar kring värde 
samt medelvärde som används. Gällande reliabiliteten är även den låg då man beroende på 
vilket företag man pratar med kan nya värden ges. 
 

5.3 Förslag till fortsatt utveckling 

 
Rapporten skulle kunna utvecklas genom att kolla på de korsningar där bullerskärm ej 
kommer finnas och dess påverkan på effekten. Även den effekt dubbeldränerad asfalt 
uppges ge skulle kunna utvecklas efter faktiska fall där en bättre uppfattning av effekten har 
kunnat uppskattas. Möjligen hade även motverkning mot köbildningen utforskats då detta 
påverkar den dubbeldränerade asfalten avsevärt, där lösningar i form av förbud mot tung 
trafik, dubbdäck och försök av omdirigering av trafik kunnat ge en lägre trafiknivå med 
mindre buller som följd. Detta hade dock krävt att titta på Norrköping i ett större perspektiv. 
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