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I 
 

SAMMANFATTNING 
 

Föreliggande rapport är ett examensarbete inom ingenjörsutbildningen Innovation 

och produktdesign med inriktning mot industriell design på Mälardalens 

Högskola. Examensarbetet har utförts på heltid under en 10 veckors period, 

vårterminen 2014, av studenterna Geea Jonsson och Lovisa Carlsson. Uppdraget 

har erhållits från företaget Svisab AB i Eskilstuna som inriktar sig på uppdrag 

främst inom tågindustrin.  

 

Syftet med detta examensarbete var att göra bullermätningar och utifrån dessa ta 

fram ett bullerskydd för Heby kommun. I Heby ska sågverkskoncernen Setra 

upprätta timmeravlastning som möjligen kan ge en ökad ljudnivå. 

Uppdragstagarna ska undersöka om en ökad ljudnivå från timmeravlastningen och 

tågbuller kommer att resultera i om det behövs ett bullerskydd i Heby.   

 

Resultatet grundar sig på den marknadsundersökning som utfördes i form av 

intervjuer på Centralstationerna i Västerås och Eskilstuna. Undersökningen 

baserades på att ta reda på vad konsumenterna vill se för bullerskydd med tanke 

på estetik, miljö, form och känsla. 

 

Svisab AB har från början varit hängivna att använda sig av aluminiumblock med 

aluminiumskum som material till bullerskydd. Detta material används som 

bullerskydd i Kina. Uppdragstagarna har därför valt att undersöka 

aluminiumskum och andra material som är vanliga att använda i dagens 

bullerskydd. För att få mer information om de olika materialen har bland annat 

telefonintervjuer utförts med personer på företag som tillämpar dessa. Fakta om 

aluminiumskum har uppdragstagarna fått fram från ett Kinesiskt företag via 

Svisab AB. För att välja ett material till bullerskyddet användes Pughs matris där 

aluminiumskum fick högst poäng. Koncepten listades i en QFD där de två olika 

koncepten ”Kombinerat skydd” och ”Lågt skydd/reflekterande” valdes att gå 

vidare med. Eftersom bullermätningarna uteblev för rapporten, valde 

uppdragstagarna två koncept med fler förslag för att ge Svisab AB ett bredare 

underlag.  

 

Fortsatta rekommendationer för detta projekt kan vara att basera resultatet på 

kommande bullermätningar för att göra arbetet ytterligare tillförlitligt. Ytterligare 

undersökningar bör även utföras i form av markunderlag, fundament, material, 

kostnader, koncept och en utförligare marknadsundersökning där fler människor 

deltar.   



 

II 
 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is a final examination for the engineering program innovation 

and product design. Students Geea Jonsson and Lovisa Carlsson at Mälardalens 

University have been involved in a project with Svisab AB, a company in 

Eskilstuna, Sweden.  

 

The aim of this thesis is to investigate if a sound wall should be established in 

Heby. Timber loading will set up in Heby and this will probably result in an 

increased sound level. The purpose is to measure environmental noise from timber 

loading to analyze if noise protection will be necessary. If a sound wall is required 

in Heby, further work is to investigate what kind of noise barrier that will set up in 

Heby with regard to the environment and configuration. This result will be based 

on a market survey. 

The result of this thesis is based on the market survey and consumer’s opinions 

considering aesthetics, environment, design and impression.  

Aluminum foam is a sound absorbing material used for sound walls in China and 

Svisab AB is enthusiastic/ keen to apply this material on sound walls. Aluminum 

foam and other well-known materials used for sound walls have been analyzed for 

further information. These material concepts were listed in Pugh’s matrix and a 

QFD to generate the two winning concepts “combined sound wall” and “low 

sound wall/reflective”. 

Recommendations for further work are to study the noise measurements to relay 

that a sound wall is necessary. Essential is also research of the land base, 

foundation, materials and costs.  
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ORDLISTA 

CC-avstånd ”Centrum centrum”, avser den den 

enskilda stolpens centrum till nästa 

stolpes centrum
1
. 

CAD Computer Aided Design, används för att 

bland annat rita upp två- och 

tredimensionella bilder. 

Fundament  Bullerskyddets fästanordning 

K-märkt  Ett allmänt begrepp för bebyggelse och 

miljöer som är lagskyddade och inte får 

rivas eller förändras på något sätt så att 

det kulturhistoriska värdet minskar
2
 

RÖK Räls Över Kant
3
 

SolidWorks CAD program, CAD står för 

”Computer-aided Design” och används 

för att bland annat rita två- och 

tredimensionellt. 

  

                                                           
1 Ebeco, ”vad är cc-avstånd”, Tillgänglig: http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand ,  

2014, (hämtad: 2014-05-01) 
2 Riksantikvarieämbetet, ”lagar och ansvar”, Tillgänglig: http://www.raa.se/hitta-

information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/, 2014, (hämtad: 2014-05-01) 
3 Ibid 

http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand%20,%202014
http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand%20,%202014
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-ansvar/
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1. INLEDNING  
 
Denna rapport har bedrivits av studenterna Geea Jonsson och Lovisa Carlsson på 

Mälardalens Högskola. Examensarbetet är ett slutprojekt på ingenjörsutbildningen 

Innovation och produktdesign med inriktning produktutveckling, industriell 

design, PPU304. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och bedrivs på heltid 

under vårterminen 2014 i uppdrag från företaget Svisab AB.  

1.1 Bakgrund  
Svisab AB är ett mindre familjeföretag beläget i Eskilstuna. Företaget upprättades 

2010 och har ett tiotal anställda. Svisab AB har utfört nationella och 

internationella projekt och har främst riktat in sig på tågindustrin så som 

bullersaneringsåtgärder, tillgänglighetsanpassning och belysningsåtgärder
4
.  

1.2 Syfte och mål  
I detta avsnitt förklaras syfte och mål för kursen PPU304 samt för projektet.  

1.2.1  Kurs 

Syftet med detta examensjobb är att tillämpa kunskap för att lösa ett 

produktutvecklingsproblem med inriktning mot industriell design. 

 

Lärandemål för kursen är att kunna tillämpa och analysera olika processer samt 

verktyg för produktutveckling, att utvärdera och skapa lösningar på ett 

designproblem och att skriftligt dokumentera designprocessen och slutligen kunna 

presentera uppdraget muntligt
5
.  

1.2.2  Projekt 

Syftet med projektet är att undersöka om ett bullerskydd behövs implementeras 

vid järnvägen i Heby Kommun. Om så blir fallet ska uppdragstagarna utforma ett 

bullerskydd.  

 

Målet med uppdraget är att utforma ett bullerskydd som uppfyller kraven för att 

minska buller och är estetiskt tilltalande.  

1.2.3 Projektdirektiv 

Detta projekt kommer att bedrivas vårterminen 2014 på heltid under 10 veckor, 

400 manstimmar per person. Uppdragstagarna har under februari 2014 varit på två 

möten med Svisab AB. Uppstartsmötet för projektet började den 1 april 2014.  

  

                                                           
4
 Handledare Anders Moberg, intervju av Geea Jonsson & Lovisa Carlsson, 2014, Eskilstuna Svisab AB 

5 Mälardalens Högskola, ”Kursplan: Examensarbete, produktdesign-industriell design”, Tillgänglig: 

http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-

1.34444?l=sv_SE&kursplan=26519&view=kursplan&kod=PPU303&anmalningskod=14052&termin=vt14 , 

2014, (hämtad: 2014-04-23)  

http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?l=sv_SE&kursplan=26519&view=kursplan&kod=PPU303&anmalningskod=14052&termin=vt14
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?l=sv_SE&kursplan=26519&view=kursplan&kod=PPU303&anmalningskod=14052&termin=vt14
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2. PROBLEMFORMULERING  
 

Svisab AB vill implementera en ny innovation i Heby kommun i form av ett 

upphängningsarrangemang för kontaktledning. Innovationen är en hävarm som 

kommer att bryta strömmen då kontaktledningen lyfts undan så att lastning och 

lossning av timmer kan förenklas. Denna innovation för timmeravlastning 

kommer att bidra till detta projekt eftersom ett bullerskydd kan bli nödvändigt på 

grund av den möjligt ökande ljudnivån.  

Problemet som ska undersökas är att göra mätningar från tågbuller och 

timmeravlastning i Hasselfors för att ta reda på om ett bullerskydd behövs sättas 

upp. I Heby ska användningen av ett gammalt järnvägsspår upprättas för 

avlastning av timmer för sågverkskoncernen Setra. Liknande timmeravlastning 

finns redan på Setra i Hasselfors och därför kommer mätningarna äga rum där, 

eftersom liknande buller kan komma att uppstå i Heby.  

 

Om mätningarna visar att det finns behov av ett bullerskydd kommer 

uppdragstagarna utveckla olika förslag av bullerskydd för att sedan välja ut ett 

passade skydd efter tillämpad ljudteori, miljö, behov och marknadsundersökning. 

Vidare ska uppdragstagarna göra utredningar på val av material till bullerskydd 

där aluminiumskum är ett av materialen som kommer att undersökas. En 

marknadsundersökning kommer även att utföras med människor boende i Heby 

kommun. Om det däremot visar att det inte kommer att behövas något bullerskydd 

i Heby ska uppdragstagarna fortsätta med en ny bullerutredning i Lyrestad, 

Mariestads kommun där samma undersökning kommer bedrivas.  
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3. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR  
 

Från början var tanken att projektet skulle ta plats i orterna Heby, Lyrestad, 

Folkesta och Arboga. Projektet har begränsats till orten Heby eftersom det hade 

blivit ett för stort arbete om det inkluderade alla orter. 

Det var tänkt att bullermätningarna i Hasselfors skulle äga rum i början av 

projektet för att uppdragstagarna skulle få denna information tidigt i processen. 

Bullermätningarna utfördes istället i en ort utanför Sundsvall och dessa blev 

uppskjutna till slutet av projektet. Detta resulterade i att inga mätningar togs med i 

rapporten på grund av tidsbrist. Avståndet till Sundsvall gjorde även att 

uppdragstagarna inte kunde närvara vid bullermätningarna.  

Materialet aluminiumskum, som ingår i ett aluminiumblock, är ett relativt nytt 

material i Sverige och fakta om materialet har varit begränsat. Trots att Svisab AB 

förespråkade materialet så var det inte tvunget att använda detta material. 

Aluminiumskum har haft samma förutsättningar som övriga material som 

benämns i denna rapport. Uppdragstagarna har velat få information om materialet 

vad gällande tillverkningskostnader, miljövänlighet och formbarhet. 

Kontaktpersonen Yang Yu på företaget ”Nordic Jubilance” i Kina har bidragit 

med fakta om aluminiumskum. På grund av bristande kommunikation- och språk 

svårigheter har uppdragstagarna inte fått reda på all den information som behövts. 

Detta har gjort processen något begränsad eftersom uppdragstagarna inte haft all 

den information som varit nödvändig vid idégenereringen. 

Fundament och fästanordningar till bullerskydd varierar beroende på underlag och 

material. Eftersom det inte finns någon undersökning på marktillståndet i Heby 

har uppdragstagarna inte gjort några beslut om utformning eller mått på 

fundamenten som skyddet ska fästas i. Aluminiumskum är dessutom nytt på den 

svenska marknaden och det har bidragit till en ytterligare svårighet att ta beslut 

om fundament konstruktionen för detta material. Därför kommer inte 

slutkonceptet i denna rapport ha verklighetsanpassade fundament, detta får därför 

bli en fortsatt utredning.     
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4. TEORETISK BAKGRUND 
  

 
Människan uppfattar vanligtvis ljud från ca 20Hz upp till 20 000Hz och dessa är 

hörbara frekvenser som kallas ljud, lägre frekvenser kallas infraljud och högre 

frekvenser kallas ultraljud
6
. Omgivningen har också stor påverkan på hur ljud 

uppfattas av människan, såväl vind, byggnader och naturen har inverkan på vad vi 

hör. Akustik är läran om ljud och beskriver bl.a. ljudförhållandena i ett rum då 

rummets utformning har betydelse för hur ljudet uppfattas. Två viktiga parametrar 

i detta sammanhang är ljudets utbredning samt dämpning. Skillnaderna i olika 

rum kan ha att göra med materialval, konstruktion och ljudisolering av väggar, 

golv och tak
7
.  

4.1 Vad är ljud? 
Ljud kan förklaras som en vågrörelse eller en tryckvariation (ljud tryck) som 

antingen kan sprida sig i en fast kropp, vätska eller i en gas. Det är själva 

tryckvariationerna i luften som sätter vår trumhinna i vibration
8
. Vågrörelserna 

uppfattas av örat som i sin tur förmedlar rörelserna vidare till hjärnan i form av 

elektriska impulser
9
. Vad vi sedan hör är beroende av hur stora tryckskillnaderna 

(ljudets styrka) är, samt hur snabbt trycket förändras (ljudets frekvens). Lågt 

energiinnehåll ger en låg ljudstyrka som exempelvis en viskning
10

.  

  

                                                           
6 Åkerlöf Leif, Skönheten och oljudet – handbok i trafikbullerskydd, Stockholm: Svenska kommunförbundet, 

1999, s. 6. 
7 Nationalencyklopedin, “akustik”, Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/akustik, 2014, (hämtad 2014-04-28).  
8 Johansson Bengt, Buller och bullerbekämpning, handbok arbetsmiljöverket, Solna, 2002, s. 13. 
9 Component, ”Vad är ljud egentligen?”, Tillgänglig: http://www.component.se/docs.php?id=1  

2014, (hämtad: 2014-04-07) 
10 Akustikbloggen, ”Decibel - vad är det?”, Tillgänglig: http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-

det/,2014, 2014, (hämtad: 2014-04-07) 

http://www.ne.se/lang/akustik
http://www.component.se/docs.php?id=1
http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-det/,2014
http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-det/,2014
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4.2 Ljudhastighet, frekvens och våglängd 
Ljudtryckets olika frekvenssammansättningar och dess olika storlek gör att det går 

att skilja på olika ljudtyper. Ljudets frekvens mäts i Hertz [Hz], vilket är antalet 

vågor som passerar en given punkt per sekund, alltså ju fler vågor som passerar 

den givna punken desto högre tonhöjd upplevs det att ljudet har
11

.  

 Styrkan på ljudet anges i enheten pascal [Pa] och bestäms av 

tryckförändringarnas amplitud. 

 Frekvensen på ljudet anges i enheten Hertz [Hz] och är ett mått på 

tonhöjden som består av antalet perioder per sekund. En låg frekvens 

kallas för bastoner och en hög frekvens för diskanttoner. 

 Våglängden på ljudet anges i enheten meter [m]. 

 Utbredningshastigheten eller ljudhastigheten på ljudet anges i meter per 

sekund [m/s]
12

. 

 

 

Figur 1 Graf av en ljudsignal
13 

4.3 Ljud som funktion av tid och frekvens 
Ljud består av olika toner som har varierande frekvenser. I den industriella miljön 

förekommer den rena tonen sällan som en störning, då en ren ton enbart består av 

en grundton med en viss frekvens. Däremot är ljudet i en sådan miljö oftast 

kombinerad med en rad varierande brus och toner. Ett brus kan förklaras som ljud 

bestående av frekvenser som har en slumpartad styrkefördelning. När människor 

talar är dess talljud en sammanblandning av rena toner och av brus. Ljud är både 

en funktion av frekvensen och av tiden.  

Det första som registreras vid ljudmätning är signalen som en funktion av tiden 

och därefter vilka signaler ljudet innehåller (signalens ljudspektrum). Exempel på 

några olika ljudtyper och deras ljudspektrum visas nedanför
14

. 

                                                           
11

 Akustikbloggen, ”Decibel - vad är det?”, Tillgänglig: http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-

det/, 2014, (hämtad: 2014-04-07) 
12 Johansson Bengt, 2002, s. 13. 
13 Eluxson, ”Vad är ljud”, Tillgänglig: http://www.eluxson.se/content/26-vad-ar-ljud, 2014, 

 (hämtad: 2014-05-30) 

Frekvens = Ljudets svängningar/sekund 

Amplitud = Ljudtrycksnivå = Decibel 

 

http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-det/
http://akustikbloggen.se/akustikteori/decibel-vad-ar-det/
http://www.eluxson.se/content/26-vad-ar-ljud
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Figur 2 Frekvensområden av olika ljudkällor samt ungefärliga gränser för hörområdet
15 

 

4.4 Kontinuerligt och impuls-artat ljud 
Buller är en sammanställning av toner och brus som har olika styrkor och 

frekvenser. När det exempelvis kommer till elmotorer så varierar inte 

styrkesammansättningen och frekvensen med tiden eftersom de ger ifrån sig ett 

konstant och kontinuerligt buller.  

Dock brukar bullret annars vara ojämnt i de flesta fall och det gör att både 

frekvens och styrkesammansättningen varierar konstant. Impulsartade ljud som 

exempelvis slag, skott och maskinslammer ses som extremt kortvariga ljud. 

Därför måste de tas hänsyns till vid både ljudmätningar och vid beräkningar för 

bulleråtgärder
16

.  

 

                                                                                                                                                               
14

 Johansson Bengt, 2002, s. 16. 
15

 ibid, s. 21. 
16

 ibid, s. 22. 
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Figur 3 Ljudets förflyttning
17 

Figuren ovan visar hur ljud kan förflyttas i omgivningen: 

1. Direkt överföring från vibrationer i maskin, luftströmningar i fläkt, insug 

och vätskor i rör. 

2. Transmission (överföringar) genom väggar till andra rum 

3. Transmission (överföringar) genom ventilationskanaler 

4. Transmission (överföringar) genom väggar i ventilationskanalen 

5. Överföringar av vibrationer från maskin, ljudet från vibrationer sprids 

även till intilliggande rum 

6. Stomljudsutbredning, vätskeljud som sprids i rör 
 

4.5 Luftljud, stomljud och vätskeljud 
Ljud kan överföras till allt som är elastiska och har en massa, alltså allt från gaser 

till vätskor och fasta material. Det finns olika benämningar på ljud beroende på 

vad ljudet sprider sig till. Ljud som överförs till luft kallas för luftljud och luft 

som sprider sig i fasta material kallas för stomljud. Ljud som överförs i en vätska 

kallas för vätskeljud/vätskeburet ljud. Ljud kan även omvandlas från en bärare till 

en annan, exempelvis från vätskeljud till stomljud och tvärtom. 

Se figur 3 för ljudets förflyttning
18

. 
 

4.6 Decibel 
Decibel är ett logaritmiskt mått på vågens energiinnehåll. Låg amplitud ger en låg 

ljudstyrka som exempelvis en viskning och en hög amplitud ger hög ljudstyrka
19

. 

Inom akustiken betecknas de logaritmiska storheterna nivå och anges i enheten 

decibel (dB=1/10 Bel) men även i vissa fall Bel [B]
20

. 

  

                                                           
17

 Johansson Bengt, 2002, s. 22. 
18

 ibid, s. 23. 
19

 Nationalencyklopedin, “akustik”, 2014, 
20

 Johansson Bengt, 2002, s. 23. 
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4.7 Ljud reduktion och absorption  
Fenomenet ljuddämpning/reduktion är då ljudet reduceras, alltså blir mindre eller 

att ljudet avtar
21

. Ljudabsorption är där emot då energin i en ljudvåg ”sugs upp” 

av materialet och blir till värme. På grund av värmeförlusten dämpas ljudet
22

. Det 

är vanligt att kombinera olika typer av material för att få bättre ljudabsorption på 

bullerskydd, dessa kommer att förklaras mer ingående längre fram i rapporten.  

Ljud reflektion är då ljud uppkommer och stutsar på omkringliggande objekt, 

ljudet reflekteras men absorberas också och är helt beroende på vilket material 

och ytan som träffas. Om ljudet träffar en plan yta studsar den tillbaka i motsats 

riktning, om ytan däremot är oregelbunden så sprids ljudet i flera olika 

riktningar
23

. 

  

                                                           
21 Per Littorin, telefonintervju av Lovisa Carlsson, 2014 
22 Forskare Stefan Du Rietz, intervju av Geea Jonsson, 2014, Stockholm 
23 Gyptone, ”ljudreflektion”, Tillgänglig: http://www.gyptone.se/akustik/akustikbegrepp/reflektion+av+ljud , 

2014, (hämtad: 2014-04-15) 

http://www.gyptone.se/akustik/akustikbegrepp/reflektion+av+ljud
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4.8 Ljudets spridning 
Ljudvågor som sprids från en ljudkälla blir mindre med ökande avstånd från 

ljudkällan. Omfattningen på ljudet som uppkommer är beroende av marken eller 

vägens struktur, omgivning, väder, vind samt temperatur. Av dessa aspekter har 

vinden störst påverkan på bullerskyddet eftersom ljudvågorna förändras och böjs 

av med tanke på vinden. När ljudvågen träffar exempelvis ett bullerskydd 

reflekteras en viss del av ljudet och en annan del av ljudet absorberas eller 

överförs genom skärmen, något som kallas transmission. Ljudnivån reflekteras 

och bli högre på motliggande sida av vägen. Området bakom bullerskyddet ligger 

i en skugga där ljudnivån istället blir mindre enligt figur 4. Eftersom de flesta 

bullerskydd är mellan 3-4 meter höga kommer en viss del av ljudet ändå alltid att 

spridas över bullerskyddets övre kant enligt figur 5, det går på så vis aldrig att ta 

bort buller helt med hjälp av bullerskydd
24

. 

 

Figur 4 Ljudskygga bakom bullerskydd
25

 

 

 

 

Figur 5 Ljudets spridning över skärmens kant
26

 

                                                           
24

 Träguiden, ”bullerskärmar”, Tillgänglig: http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=4332 , 

2014, (hämtad: 2014-05-02) 
25 ibid 
26 ibid 

 

 

http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=4332
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4.9 Vad är buller? 
Buller är ett oönskat ljud och det som uppfattas som ett oljud varierar ofta från 

person till person. Det är även beroende på vilket typ av ljud som uppkommer 

samt vilken tid på dygnet som det uppstår. En trafikerad gata kanske knappt märks 

av under dagen men samma trafik kan leda till dålig sömn under natten. Rent 

fysiskt sätt finns ingen skillnad mellan ljud och buller men det kan påverka 

livskvalité och hälsa och allt fler människor kommer att bli besvärade av 

trafikbuller i framtiden
27

. Enligt transportstyrelsen så blir cirka en halv miljon 

människor störda av järnvägsbuller i Sverige. Organisationen WHO (World 

Health Organization) jobbar bland annat kring frågor gällande buller och enligt 

deras studier är detta ett stort problem i västra Europa där en miljon människor 

lever ett ohälsosamt liv på grund av olika former av trafikbuller
28

. Buller kan 

påverka människan på ett negativt sätt så som svårigheter att höra, uppfatta tal, 

koncentrationssvårigheter samt sömnproblem. Otillräcklig sömn kan leda till 

mental och fysiologisk ohälsa för människan.  

Studier visar även att människor som utsätts för en långvarig störning av flyg- och 

trafikbuller ökar risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar
29

.  

Buller beskrivs med två mått, ekvivalent ljudnivå (Leq) som är medelljudnivån 

under en viss tidsperiod och maximal ljudnivå (Lmax) som är den högsta 

ljudnivån mätt under en viss tidsperiod. Buller mäts i decibel (dB) och för att 

efterlikna hur det mänskliga örat uppfattar ljud finns ett ”index A” och värdet 

mäts därför i ”dBA”. Ökar ljudnivån med 3 dBA märks det knappt någon skillnad 

på människans hörsel men ökar ljudet med 8-10 dBA uppfattas det som en 

fördubbling eller halvering av ljudnivån.
30

  

4.10 Tågbuller 
Buller från spårburen trafik uppstår beroende på tågets hastighet, där ju snabbare 

tåg desto mer ljud, men kan även ha att göra med typ av motor, vagnar och räls. 

Den främsta källan och den största problematiken till oljud, gnissel och buller är 

kontakten mellan räls och hjul
31

. Signaler, inbromsningar och slammer kan också 

störa omgivningen
32

. Figur 6 visar att ljudet från räls och hjul kan ta flera olika 

riktningar ut i omgivningen.  

                                                           
27 Naturvårdsverket, ”Buller är oönskat ljud”, Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Manniska/Buller/, 2014, (hämtad: 2014-04-10) 
28 Transportstyrelsen, ”buller”, Tillgänglig: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Miljo-och-halsa---

jarnvag/Buller-och-vibrationer/ , 2014, (hämtad: 2014-04-29) 
29 Naturvårdsverket, ”Buller är oönskat ljud”, 2014 
30 Trafikverket, ”buller”, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/PageFiles/73518/Buller%20fakta.pdf , 2014, 

(hämtad: 2014-04-24) 
31 Arbets- och miljömedicin, ”tågbuller och hälsa”, Tillgänglig: 

http://www.slso.sll.se/upload/CAMM/AMM2002_5.pdf, 2014, (hämtad: 2014-04-24) 
32 Trafikverket, ”varför bullrar tåg, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-

projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/, 2014,  

(hämtad: 2014-04-25) 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Buller/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Buller/
http://www.trafikverket.se/PageFiles/73518/Buller%20fakta.pdf
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
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Figur 6 Ljudets spridning
33

 

4.11 Åtgärder buller 
Trafikverket arbetar med att åtgärda bullerproblem men det går inte att ta bort 

buller och ljud helt. Mycket har att göra med hur ljudet sprids med tanke på olika 

väderförhållanden som vindriktning, temperatur och luftfuktighet. Växlighet kan 

upplevas som estetiskt tilldragande men hur mycket eller lite växligheten påverkar 

ljudet är oklart, det kan även vara så att ljudet förstärks av viss växlighet
34

.  

Trafikverket har upprättat två olika etapper för att åtgärda buller problem. Etapp 1 

handlar om att minska buller i miljöer inomhus. Åtgärderna kan vara att byta 

fönster i en bostad för att minska ljudnivån
35

, detta är en vanlig åtgärd på 

landsbygden. I mer tätbebyggda områden är det vanligare att åtgärden blir ett 

bullerskydd som kan skydda flera fastigheter samtidigt, det kan även komma att 

kompletteras med fönsteråtgärder för att skydda ytterligare mot buller. En annan 

insats kan vara att bygga bullervallar, detta är vanligt i samband vid byggnad av 

ny järnväg
36

. Trafikverket arbetar kontinuerligt med åtgärderna inom etapp 1 och 

det mesta arbetet inom detta område är åtgärdat. Etapp 2 handlar om 

utomhusmiljöer och syftar till att de som har sin bostad längs järnvägen ska få en 

bättre utomhusmiljö med minskat ljud och buller. Denna etapp innefattar även 

barnomsorg, skolor och vård där undervisning, vila och sömn ska tas bättre 

hänsyn till. Detta projekt bedöms vara klart 2017
37

.  

Vid en utredning om bullerskydd gör Trafikverket en undersökning på platsen 

med hjälp av mätningar samt beräkningar på bullernivån.  

 

 

                                                           
33 Åkerlöf Leif, 1999, s. 73.  
34 Trafikverket, ”bakgrund”, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-

projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/ , 2014, (hämtad: 2014-04-24) 
35 Trafikverket, ”bulleråtgärder i Västerås kommun”, Tillgänglig: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bulleratgarder-i-Vasteras-

kommun/ , 2014, (hämtad: 2014-04-24) 
36 Trafikverket, ”vilka olika bulleråtgärder gör trafikverket”, Tillgänglig: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-

bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/, 2014, (hämtad: 2014-04-24) 
37 Trafikverket, ”bakgrund”, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-

projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/, 2014, (hämtad: 2014-04-24) 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bulleratgarder-i-Vasteras-kommun/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bulleratgarder-i-Vasteras-kommun/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Fragor-och-svar-om-bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Bakgrund/
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Om det där efter blir aktuellt med en bulleråtgärd sker det tillsammans mellan 

fastighetsägaren och Trafikverket, där riktlinjer för Trafikverket måste tas hänsyn 

till samt önskemål från fastighetsägaren. Kommunen är med och beslutar om hur 

bullerskyddet ska se ut och dess placering
38

. Det kan ta upp till två år från att en 

utredning startar till att den är klar, Trafikverket gör en kalkyl för att se om 

skyddet kommer att bli lönsamt
39

. 

4.12 Lagar och regler 
Kommunen och Trafikverket ska godkänna en ansökan om bullerskydd. 

Kommunen i sin tur har Miljökontoret att anpassa sig efter som arbetar med 

frågor gällande lagstiftning, inspektioner, provtagningar samt utredningar. 

Trafikverket jobbar mycket med kontrollmätningar innan skyddet blir godkänt att 

sättas upp
40

. Ansökan till kommunen handlar bland annat om ett tillstånd om 

bygglov. Fodras det inget byggtillstånd från kommunen ger Länsstyrelsen 

tillåtelse enligt väglagen 45 § och 47 §. Om bullerskyddet kommer att ha inverkan 

på naturen och miljön måste en överläggning hos Lässtyreslen träda i kraft enligt 

12 § kap 6 § miljöbalken. Väghållaren, den som har ansvar för enskild väg, måste 

även ge sitt tillstånd för att bullerskyddet ska få sättas upp. Samtycke från 

eventuella grannar ska ske genom ett skriftligt avtal. Bullerskyddet ska i ansökan 

ingående beskriva material, utformning, placering, höjd och färgsättning. Det är 

viktigt att bullerskyddet passar in i omgivningen där den ska upprättas, angeläget 

att ta hänsyn till omgivningen med tanke på färger, material och formspråk. 

Växter och planteringar kan vara ett bra sätt att rent estetiskt sätt få bullerskyddet 

att smälta in lättare i naturen. Vid dålig sikt kan en kombination av glas i 

bullerskyddet vara positivt så att inte sikten ska påverkas
41

. 

4.12.1 Placering och effektivitet 
Det finns inga direkta lagkrav på hur högt ett bullerskydd får vara eftersom det 

anpassas efter plasten där skyddet ska sitta. Ett direktiv är att placera skyddet 2 

meter över RÖK, ett önskemål då passagerare på tåget ska kunna se ut.  

                                                           
38 Trafikverket, ”Om projektet”, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-

projekt/Bulleratgarder-2/Om-projektet/ , 2014, (hämtad: 2014-04-25) 
39 Projektledare trafikverket Urban Kauma, telefonintervju av Lovisa Carlsson, 2014 
40 Bengt Hoppe och Olivia Agneson, intervju av Geea Jonsson och Lovisa Carlsson, 2014,  

Eskilstuna Svisab AB 
41 Trafikverket, ”Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar”, 

Tillgänglig: 

http://www.sundsvall.se/Global/Nya%20Sundsvall.se%202010/%C3%96vriga%20filer%20p%C3%A5%20w

ebbplatsen/SBK,%20Lmk/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20trafikbuller/Trafikverkets%20r%C3%A5d%2

0och%20rekommendationer%20kring%20bullervallar%20och%20-sk%C3%A4rmar%20.pdf , 2014, 

(hämtad: 2014-04-25) 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Om-projektet/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Nationell-projekt/Bulleratgarder-2/Om-projektet/
http://www.sundsvall.se/Global/Nya%20Sundsvall.se%202010/%C3%96vriga%20filer%20p%C3%A5%20webbplatsen/SBK,%20Lmk/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20trafikbuller/Trafikverkets%20r%C3%A5d%20och%20rekommendationer%20kring%20bullervallar%20och%20-sk%C3%A4rmar%20.pdf
http://www.sundsvall.se/Global/Nya%20Sundsvall.se%202010/%C3%96vriga%20filer%20p%C3%A5%20webbplatsen/SBK,%20Lmk/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20trafikbuller/Trafikverkets%20r%C3%A5d%20och%20rekommendationer%20kring%20bullervallar%20och%20-sk%C3%A4rmar%20.pdf
http://www.sundsvall.se/Global/Nya%20Sundsvall.se%202010/%C3%96vriga%20filer%20p%C3%A5%20webbplatsen/SBK,%20Lmk/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20trafikbuller/Trafikverkets%20r%C3%A5d%20och%20rekommendationer%20kring%20bullervallar%20och%20-sk%C3%A4rmar%20.pdf
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Figur 7 Tågpassagerares utsikt
42 

Rent generellt sätt, ju högre ett bullerskydd är, desto mer effektivt
43

. Avståndet 

från spår till bullerskydd får max vara enligt tabellen nedan, där (a) är minsta 

avstånd mellan spår och bullerskydd. Om bullerskyddet ska sättas upp vid privata 

bostäder eller vid fastigheter ska det placeras 15 meter från järnvägens mitt. Detta 

område ägs av Trafikverket men skyddet kan även sättas upp på markägarens tomt 

i vissa fall
44

. 

Tabell 1 Bullerskyddets avstånd från spår
45

 

 

 

  

                                                           
42 Åkerlöf Leif, 1999, s. 81 
43 Bengt Hoppe, e-postkorrespondens med Lovisa Carlsson, 2014 
44 Urban Kauma, telefonintervju av Lovisa Carlsson, 2014 
45 Åkerlöf Leif, 1999, s. 96 

Bantyp Minsta avstånd (a) 

Ny bana, hastighet över 250km/h  4.5m 

Befintlig/ombyggd bana, hastighet 
under 200km/h 

3.5m 

Lokaltågsbanor 3.2m 

Spårvagnsbanor 2.4m 
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Bullerskydd ska placeras så nära ljudkällan eller så nära mottagen som möjligt för 

att få bästa effekt. Den sämsta placeringen för ett bullerskydd är precis i mitten av 

bullerkällan och mottagaren då skyddet får begränsad effekt. Varför det är mer 

effektivt att sätta bullerskyddet så nära källan eller mottagaren beror också på 

inverkan av vinden då ljudutbredningen sprids ytterligare när det blåser
46

. Vid 

placering närmast ljudkällan, i uppdragarnas fall tågrälsen, placeras skyddet cirka 

2.5 meter från spåret.  

 

 

Figur 8 Bullerskyddets effekt nära ljudkällan
47

 

 

 

Figur 9 Bullerskyddets effekt mellan ljudkälla och mottagaren
48 

 

 

Figur 10 Bullerskyddets effekt nära mottagaren
49 

Vid placering av bullerskydd på båda sidor av bullerkällan är det viktigt att 

bullerskydden är absorberande så att ljudet inte reflekteras mellan bullerskydden. 

Så att istället så mycket som möjligt av ljudet absorberas.  

                                                           
46 Åkerlöf Leif, 1999, s. 8 
47 ibid 
48 ibid 
49 ibid 
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Figur 11 Ljudets reflektion mellan två bullerskydd
50 

Huvudregeln är att materialet till bullerskyddet ska väga 15-20 kg/kvm och då ska 

skärmen ta 10-12 dBA. Det kan med en enklare förklaring upplevas som en 

halvering av ljudet
51

. Bullerskydd som har en ”vinklad vinge” får max stå på ett 

avstånd av 3,5 meter och den ”vinklade vingen” på 2,6 meter från spår mitt. 

Begreppet ”vinklad vinge” kommer att förklaras längre fram i rapporten.  

 

Figur 12 Maxavstånd mellan spårets mitt och bullerskydd
52

  

                                                           
50 Åkerlöf Leif, 1999, s. 73 
51 Per Littorin, 2014 
52 Bengt Hoppe, 2014 
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30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus (Leq) 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (Lmax) 

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) (Leq) 

70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad (Lmax) 

 

4.12.2 Ljudnivån 
För att ett bullerskydd ska få sättas upp krävs att ljudnivån överstiger en viss nivå 

enligt värdena nedan. Trafikverket gör även undersökningar på hur många tåg 

som passerar sträckan varje dygn, hur hög hastigheten är samt hur lång banan är
53

.  

Det finns riktvärden som Riskdagen beslutat om där buller från tåg inte ska 

överskrida en viss ljudnivå, dessa värden ska tas hänsyn till vid nybyggnationer av 

bostäder som ligger nära en trafikerad väg eller ett järnvägsspår. Trafikverket har 

satt upp värden där den maximala ljudnivån inomhus får överskrida 45 dBA högst 

fem gånger per natt (mellan klockan 22.00– 06.00). För uteplats får den 

maximalnivån vara 70 dBA och värdet får överskridas max fem gånger per 

timme. Insatser Trafikverket gör vid bullerproblem är att minska och förhindra 

bullret med 5-10 dBA genom främst åtgärder vid bullerkällan mellan räls och 

hjul
54

.  

Några riktvärden gällande vibrationer från tåg finns inte, Trafikverket och 

Naturvårdverket har därför beslutat om att använda de miljökvalitetskrav för 

vibrationer vid spårburen trafik där hänsyn ska tas till medelvärdet RMS 0,4 mm/s 

vid bostäder, fritidshus och vårdlokaler. ”RMS står för ”Root mean Square” och 

är ett kvadratiskt medelvärde på vibrationers acceleration
55

. 

4.13 Allmänt om bullerskydd 
Det finns flera olika typer av bullerskydd, både material- och formmässigt. 

Bullerskyddens främsta uppgift är att minska på omgivningens buller och oljud 

vid exempelvis en väg eller tågräls
56

. Alla material som används som bullerskydd 

idag ska ljudisolera minst 25 dB för att fungera som goda ljudisolatorer. Andra 

aspekter som kan har stor inverkan på ljudet är bullerskyddets höjd, utsträckning 

och placering
57

. Den viktigaste egenskapen ett bullerskydd bör ha är att vara tät 

för att få så bra ljudreduktion som möjligt. Skyddets funktion kan lätt försämras 

bara genom små springor eller hål men materialet och grunden under bullskyddet 

påverkar också. Är det ett sämre material så kan bullret gå rakt igenom och vid 

dålig grund kan skärmen lätt gå sönder vilket kan leda till att den faller. Sträckan 

på bullerskydden måste täcka hela området där upphovet till bullret finns för att 

vara så bullereffektivt som möjligt. Bullerskydd bör inte ha någon öppning 

eftersom det försämrar åtgärden, men om det är nödvändigt måste öppningen vara 

ordentligt tät. Undertill ska bullerskydden också vara tät och kravet är att den ska 

gå ner minst 200 mm i marken. 

                                                           
53 Urban Kauma, 2014 
54 Trafikverket, ”Riktvärden för buller och vibrationer”, Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-

och-halsa/Halsa/Buller-och-vibrationer/Mal-och-inriktning/Riktvarden-for-buller/ , 2014,  

(hämtad: 2014-04-29) 
55 ibid 
56 Bullerplank Entreprenad, ”bullerplank”, http://www.bullerplank.se/produkter?p=silenceguard , 2014, 

(hämtad: 2014-04-29) 
57 Åkerlöf Leif, 1999, s.96 

http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Buller-och-vibrationer/Mal-och-inriktning/Riktvarden-for-buller/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Buller-och-vibrationer/Mal-och-inriktning/Riktvarden-for-buller/
http://www.bullerplank.se/produkter?p=silenceguard


 

17 
 

Ju större kraft ett transportmedel frambringar desto starkare behöver fundamentet 

till bullerskyddet vara, dessa är ofta gjorda i stål
58

. Måttet mellan fundamenten 

kallas ”CC-avstånd”
59

. CC-avståndet mellan fundamenten är mellan 2-3 meter och 

är tätare i början och i slutet av skyddet eftersom det kräver mer av plankets 

konstruktion på dessa ställen
60

. Vid skarvar i skyddet och fästanordningar i 

marken kan man lägga gummilister eller drevningsremsor av glasull för att täta 

ytterligare. En viktig aspekt är också att man enkelt ska kunna ta bort klotter 

eftersom det är ett förekommande problem
61

. 

 

Det finns inga direkta regler för hur högt eller långt ett bullerskydd bör vara, inte 

mer än att det ska anpassas efter fastigheten där skyddet ska sättas upp. Det ska 

vara så pass effektivt att det ger en dämpning av bullret. En rekommendation från 

Trafikverket är att en person som står på ena sidan bullerskyddet bör inte se mer 

än biltaket på en personbil på den andra sidan skyddet. Längd på skärmen ska 

vara minst så lång som platsen eller fastigheten som ska skyddas för att ljuddämpa 

så effektivt som möjligt
62

. Flera människor är involverade i processen när ett 

bullerskydd ska sättas upp. Den främsta aspekten läggs på estetiska skäl snarare 

än ekonomiska eller bäst bullerdämpning. Konsumenternas åsikter väger högt 

under denna process. Det är oftast kommunens arkitekter som får det slutgiltiga 

ansvaret när det kommer till design och materialval
63

. Det vanligaste materialet 

för bullerskyddar är trä, det finns även andra material som betong, tegel, plåt, glas, 

plast, lecablock, fibercement och aluminium
64

.  

  

                                                           
58 Per Littorin, 2014 
59 Ebeco, ”vad är cc-avstånd”, Tillgänglig: http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand ,  

2014, (hämtad: 2014-05-01) 
60 Per Littorin, 2014 
61 Åkerlöf Leif, s. 96 
62 Trafikverket, ”Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar”, 2014 
63 Teknisk chef Tommy Spångberg, intervju av Geea Jonsson och Lovisa Carlsson, 2014,  

Svisab AB  
64 Bullerplank Entreprenad, ”bullerplank”, 2014 

http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand%20,%202014
http://www.ebeco.se/support/vad-ar-cc-avstand%20,%202014
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4.13.1 Bullerskydd Kina 
Svisab AB har via företaget ”Nordic Jubilance” i Kina fått veta mer angående 

aluminiumskum som bullerskydd. Svisab AB är angelägna om att använda sig av 

denna teknik som bullerdämpning. Uppdragstagarna har erhållit ett kompendium 

om bullerskyddet som består av block i aluminium, där aluminiumskum ingår. 

Blocken har en storlek på 600mm x 2400mm x 80 mm, dessa kan monteras utan 

hjälp från maskin. Blocken staplas ovanpå varandra i ett fundament. Det översta 

aluminiumblocket är vinklat in mot spåret för att ge bättre dämpning
65

. 

 

 

Figur 13 Bullerskydd av aluminiumskum i Kina
66

 

 

I denna rapport har uppdragstagarna valt att kalla det översta vinklade 

aluminiumblocket för ”vinklad vinge”. Bilden nedan visar ett bullerskydd som är 

kompletterad med extra skärmelement för att ge en ökad dämpningseffekt utan att 

behöva höja skärmen. Den ”vinklade vingen” ger därför bättre ljudreduktion än ett 

rakt bullerskydd
67

.  

 

Figur 14 Bullerskydd kompletterad med ”vinklad vinge”
68 

 

                                                           
65 Svisab AB, “Kompendium aluminiumskum Powerpoint”, 2014-04-01 
66 ibid 
67 Åkerlöf Leif, 1999, s. 74 
68 ibid 
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4.13.2 Korta bullerskydd 
Ett alternativ till höga bullerskydd är en låg variant av bullerskydd. Det kan vara 

till fördel där utrymmet är begränsat eller då stor hänsyn till utsikt för passagerare 

råder. Företaget S: T Erik som är ett av Sveriges ledande företag inom mark- och  

VA- system tillverkar bullerskyddet ”Soundtrack” som reducerar tågbuller upp till 

10 dB. Uppbyggnaden består av en vinklad geometri för att reflektera bort 

bullerljudet uppåt från räls och tåg. Ljudet leds då bort och minskar oljud i 

omgivningen
69

. Figur 15 visar hur ljudet har en vinklad reflektion när den träffar 

en yta. Uppdragstagarna har antagit att ju mer vinklad ytan är som ljudet träffar 

desto högre upp leds reflektionen. Det är på detta sätt ”Soundtrack” fungerar och 

leder bort ljud med sin geometrisk formade triangel-konstruktion. Se figur 16 för 

det låga bullerskyddet ”Soundtrack”. 

 

Figur 15 Ljudreflektion mellan tåg och bullerskydd
70

 

 

 

Figur 16 Bullerskydd "Soundtrack"
71

 

 

 

                                                           
69 S:T Erik,”soundtrack”, Tillgänglig:  http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Jarnvag-och-

Trafik/Jarnvagsprodukter/Soundtrack/ , 2014, (hämtad: 2014-05-13) 
70 Åkerlöf Leif, 1999, s. 73 
71

 S:T Erik,”soundtrack”, 2014 

http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Jarnvag-och-Trafik/Jarnvagsprodukter/Soundtrack/
http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Jarnvag-och-Trafik/Jarnvagsprodukter/Soundtrack/
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Korta bullerskydd kan placeras mycket närmare tågrälsen än vad höga 

bullerskydd kan göra, de ska placeras 1,5- 1,7 meter från spårets mitt
72

. En 

ytterligare fördel är att korta bullerskydd kan placeras mellan två rälsar, vilket blir 

svårare med ett högt bullerskydd på grund av platsbristen
73

. Uppdragstagarna har 

antagit att ett lågt bullerskydd är ett billigare alternativ än ett högt, detta eftersom 

färdiga bullerskydd köps för antal kr/kvm och då går det åt mindre material för ett 

lågt bullerskydd.  

4.14 Material 
Uppdragstagarna har tittat närmare på fyra av de vanligaste materialen som 

används för bullerskydd. Dessa är trä, lecablock, härdat glas och plast. Även 

materialet aluminiumskum har valts att fördjupa sig i då Svisab AB har en önskan 

om att använda detta material. Stål brukar kombineras med dessa olika material i 

form av en stomme för materialblocken.  

Uppdragstagarna har kontaktat olika företag för att få mer information om de 

olika materialen som används i dagens bullerskydd. Det har då konstaterats att 

kostnaden skiljer sig väsentligt åt beroende på underlaget där skärmen ska stå 

samt för de fästanordningar som ska användas
74

. Alla kostnader som nämns i 

denna rapport är därför en ungefärlig uppskattning som bekräftats av involverade 

företag.  

4.14.1 Trä 
Det vanligaste materialet för bullerskydd i trä är gran och furu eftersom det har 

god konstruktionsstyrka och hög motståndskraft mot fukt. De dyraste 

bullerskyddarna i trä sitter vid järnvägen eftersom det krävs en extra bra 

hållfasthet på grund av det tryck och sugeffekt som uppkommer när tågen 

passerar. En bullerskydd av trä kostar omkring 10 000–15 000 kr/kvm och har en 

teknisk livslängd på 40 år. Trä är ett miljövänligt material som har en minimal 

påverkan på naturen men däremot kräver trä underhåll
75

. Hur ofta det krävs 

underhåll för bullerskydd i trä är beroende av hur utsatt skärmen är för olika 

väderförhållanden samt hur väl monteringen är utfört. Om skärmen befinner sig i 

ett utsatt område krävs underhåll vart femte till sjunde år. Vid mindre utsatta 

områden fordras underhåll vart tolfte år. Underhåll för klotter är värst. 

Monteringen av träskärmar sker med hjälp av kranbil för att förankra H-stolpar av 

stål där sedan planelementen i form av träpanel skjuts in. 

Trä reducerar ljud väl och för att få en bättre ljudabsorberande effekt kan 

gullfiber, stenull eller träulit sättas på skärmen, dock kan inte detta material sättas 

på hela ytan av planket
76

.  

                                                           
72 Bengt Hoppe, 2014 
73 S: T Erik,”soundtrack”, 2014 
74 GNF, försäljning Carina Börjesson, telefonintervju med Geea Jonsson, 2014 
75 Per Littorin, 2014 
76 Träguiden, Alexander Nyberg, telefonintervju med Lovisa Carlsson, 2014 
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Figur 17 Bullerskydd i målat trä
77 

 

Figur 18 Bullerskydd i trä
78 

4.14.2 Lecaskärmar 
Lecablock är en naturprodukt som består av bränd lera och cement. Den ger ifrån 

sig lite miljöpåverkan och är så gott som underhållsfri. Skärmen kräver endast 

underhåll om den blir nerklottrad. Kostnad för lecablock ligger på omkring 7000-

8000 kr/kvm. Uppsättningen av lecaskärmar har grunden av en H-balk där sedan 

lecablocken staplas likt ”lego”. Ett block väger ungefär 250 kg och har god 

ljudreduktion. Lecablock har även porer vilket gör materialet till en god 

ljudabsorbent
79

.  

 

 

 

 

 

Figur 19 Lecablock
80 

                                                           
77 Åkerlöf Leif, 1999, s. 69 
78 Ibid 
79 Weber Saint-Gobain, Robin Byron, telefonintervju med Lovisa Carlsson, 2014 
80 Finja, “lecablock”, Tillgänglig: http://www.finja.se/murblock-250.11252060S.produktinfo , 2014,  

(hämtad: 2014-06-02) 

http://www.finja.se/murblock-250.11252060S.produktinfo
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4.14.3 Aluminiumskum 
Intresset har ökat för att använda sig av metalliska material de senaste 20 åren, 

speciellt aluminium legerings skum som bland annat används inom flyg och 

fordonsindustrin. Detta material absorberar energi och har låg vikt vilket gör det 

till ett mycket attraktivt material jämfört med andra metalliska material. Materialet 

tar dessutom hänsyn till miljön eftersom det ger en minskning av förorenade 

utsläpp och är ett säkert material för trafikanter
81

.  

I Kina har man kommit fram till en ny teknik i form av bullerdämpning. Denna 

teknik är uppbyggd av aluminiumplåt, honeycombkärna samt aluminiumskum. 

Aluminiumskummet absorberar ljudet och får det att studsa tillbaka. Materialet 

används inte enbart till bullerdämning av tåg utan även till byggnader och inom 

bilindustrin
82

. Honeycombkärna, ”bikaka” på svenska, är en sexhörning som 

antagligen är mest känd som bikupans vaxkakor som är uppbyggda av ett mönster 

med hexagoner. De är formade på detta sätt för att tillgå så lite material som 

möjligt och har därför även den minsta omkretsen och ”billigaste” lösningen
83

. 

Aluminiumskum är en ultra lätt metall, densiteten för materialet är 1/10 av 

aluminium. Inga giftiga gaser och utsläpp uppkommer när aluminiumskummet 

tillverkas eller när det värms upp till cirka 780 grader.  

 

 

Figur 20 Aluminiumskummets uppbyggnad
84 

                                                                                                                                                               
 
81 M. Peroni*, G. Solomos, V. Pizzinato, “International Journal of Impact Engineering”, 53:e uppl .2012, 

(hämtad: 2014-04-10) 
82 Svisab AB, “Kompendium aluminiumskum Powerpoint”, 2014 
83 Frisch Karl v, ”Binas liv”, 1956 Stockholm, s17-19 
84 Svisab AB, “Kompendium aluminiumskum Powerpoint”, 2014 
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Figur 21 Aluminiumskum
85 

Materialet har även en utmärkt rostbeständighet och är stabil med lång livslängd. 

Aluminiumskum är underhållsfritt och har en utmärkt ljudabsorberingsförmåga 

tack vare dess unika konstruktion. För att montera en bullerskydd i detta material 

behövs inga maskiner till hjälp på grund av dess lätta vikt. Andra fördelar som 

detta material har är: 

● Har god dämpningsförmåga 

● Materialet klarar av olika typer av ytbehandlingar och dekorationer  

● Material är vattenresistent 

● Återvinningsbart 

Aluminiumskum tillverkas genom att aluminiumpulver blandas med ett 

gasavgivande material i pulverform som sedan pressas ihop tillsammans. 

Materialen värms upp till smälttemperaturen (för aluminium) då en gas gör att 

massan utvidgas till ett skum som sedan får stelna
86

.  

4.14.4 Härdat glas 
Glas är ett återvinningsbart material, där emot behöver glas en högre temperatur 

och mer energi går åt för att smälta materialet. Glas har längre livslängd jämfört 

med plast och det är ett tacksamt material mot klotter. Materialet är tyngre än 

plast och för att montera glasskyddet används maskiner. Det finns inget direkt 

underhåll för glas mer än att materialet behöver göras rent ibland. Glas är ett 

reflekterande material som stutsar bort ljudet, det dämpar ljudet på ena sidan, men 

det blir dubbelt så högt på sidan dit ljudet reflekteras. Vikten på materialet är 30 

kg/kvm och monteringskostnaden 2 000 kr/kvm
87

.  

                                                           
85 Svisab AB Foto: Geea Jonsson 
86 Nationalencyklopedin, ”aluminiumskum”, Tillgänglig: http://www.ne.se/aluminiumskum , 2014,  

(hämtad: 2014-05-05) 
87 Carina Börjesson, 2014 

http://www.ne.se/aluminiumskum
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Figur 22 Bullerskydd i glas
88 

4.14.5 Hd polyeten plast 
”High density polyeten” plast är ett material som har en liten påverkan på miljön. 

Kontinuerlig forskning sker på materialet som bland annat visat att mark och 

vatten inte påverkas när materialet står utomhus. Materialet är underhållsfritt och 

det är enkelt att ta bort klotter eftersom ytan på polyeten gör det svårt för färg att 

fastna. Monteringen går snabbt och skärmarna lyfts på plats med kranbil. Vikt på 

dessa skärmar är 25 kg/kvm
89

.  

 

 

Figur 23 Bullerskydd i plast
90 

4.14.6 Kombination av material 
Uppdragstagarna har under projektet sett ett flertal bullerskydd där en stor del av 

dem inte enbart bestått av ett material. Kombinationen av bullerskydd där glas 

integreras tillsammans med andra material som exempelvis trä är förekommande 

då glas används för att ge en mer öppenhetskänsla. Alla material som har nämnt i 

denna rapport kan kombineras vid behov. Under ett möte på Svisab AB 

tillsammans med Tommy Spångberg från Eskilstuna logistik, diskuterades 

förslaget att använda sig av solceller på framtida bullerskydd. Denna kombination 

skulle på så sätt kunna användas till två olika syften.  

 

                                                           
88 Åkerlöf Leif, 1999, s. 71 
89 AQVIS miljö AB, Tomas Svärd, telefonintervju med Geea Jonsson, 2014 
90 Åkerlöf Leif, 1999, s. 72 



 

25 
 

Den upplagrade energin från solceller kan användas för något i närområdet 

samtidigt som skyddet reducerar buller
91

.  

Med tanke på den globala uppvärmningen har intresset ökat för att använda sig av 

allt mer förnyelsebara energikällor som solceller för att minska utsläpp av 

växthusgaser. Solpaneler kan ta mycket plats, speciellt i tätbefolkade storstäder 

och länder, där det finns ett begränsat område där man kan sätta upp dessa. Just 

därför har man börjat undersöka möjligheten att kombinera solceller genom att 

placera dessa på andra produkter. Ett av förslagen är att sätta upp solceller på 

bullerskydd som ligger längs järnvägar och motorvägar. Detta är speciellt 

angeläget i storstadsområden där befolkningen är tät och många människor 

påverkas av buller från närliggande trafik och där platsen för att sätta upp solceller 

kan vara begränsad
92

.  

  

                                                           
91 Tommy Spångberg, 2014 
92 Ellen De Schepper a, Steven Van Passel a, Jean Manca b, Theo Thewys a, “Combining photovoltaics and 

sound barriers e A feasibility study”, 2012, (hämtad: 2014-04-10) 
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5 TEORETISK BAKGRUND VERKTYG  
Detta kapitel beskriver produktutvecklingsprocessen och verktyg som används i 

rapporten.  

5.1 Gantt schema 
Ett Gantt-schema är en tidslinjekarta för ett projekt. Schemat brukar oftast 

utformas i Microsoft Excel, där de olika aktiviteterna listas på den vertikala axeln. 

Medan den horisontella axeln visar perioden från projekts start och slutdatum. 

Därefter planeras hur projekt perioden ska läggas upp genom att pricka in vilka 

aktiviteter som ska utföras varje vecka. Antalet mantimmar schemaläggs därefter. 

Efter varje möte fylls utfallet samt mantimmar in i schemat
93

.  

 
5.2 Idégenerering 
Det finns många olika metoder för kreativt skapande. Idégenereringsfasen går ut 

på att med hjälp av olika metoder komma på så många olika idéer som möjligt. 

Under denna fas är kritik och bedömning förbjudet eftersom att det hämmar 

kreativiteten. Några exempel på idégenereringsmetoder är följande
94

: 

 Brainstorming (hjärnstorm) – Antecknar så många idéer som möjligt på 

papper  

 Stop and go – Liknar brainstorming fast med pauser för att undvika 

idéutmattning  

 Turordning – En annan form av brainstorming där turordningen går laget 

runt för att alla ska bli aktiverade och få sina röster hörda.  

 

5.3 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning riktar sig mot konsumenterna för att ta reda på deras 

användning och behov av produkten. Undersökningen är oftast 

målgruppsanpassad för att redan här kunna inrikta sig till rätt konsument
95

.  

 

5.4 Kravspecifikation 

Efter marknadsundersökningen kan krav listas upp som marknaden ställer på 

produkten eller tjänsten. Kravspecifikationen bidrar till målsättning och som ett 

facit att ta hänsyn till under designarbetet. Kravspecifikationen ska innehålla 

beställarens krav/marknadskrav och produktkrav. Dessa underlag bidrar därmed 

till utformningen av produkten. Kravspecifikationen kan ses som ett kontrakt 

mellan uppdragsgivare och leverantören
96

.  

 
5.5 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen är en analys som används under bland annat 

produktutvecklingsprocessen. Syftet med analysen är att definiera olika funktioner 

som är viktiga att uppnå och den används vid framtagning av så väl befintliga som 

                                                           
93 Gantt, ”what is a Gantt chart?”, Tillgänglig: http://www.gantt.com/, 2014, (hämtad: 2014-06-03) 
94 Österlin K, Design i fokus, Egypten: Liber AB, 2010, s. 55. 
95 Universitetsadjunkt Niklas Friedler, föreläsning Produktutveckling 1, KPP015, 2011, Mälardalens 

Högskola 
96 Österlin K, 2010, s51 

http://www.gantt.com/
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nya produkter. I funktionsanalysen definieras huvudfunktion, delfunktioner samt 

stödfunktioner. Delfunktionerna är nödvändiga för att huvudfunktionen ska 

uppfyllas medan stödfunktionerna endast är önskevärda
97

.  

 
5.6 Pughs matris 
Detta verktyg används för att ta fram det bästa av flera koncept. Diagramet 

utformas till fördel i Microsoft Excel och består av en tidsaxel där de olika 

förslagen listas. I den lodrätta axeln listas de olika kraven som förslagen ska 

viktas mot. Dessa krav ska även viktas med siffror från 1-5 beroende på hur 

betydelsefulla de är, där 5 är väldigt viktig och 1 mindre viktig. Kraven ska sedan 

viktas mot de olika förslagen för att få fram det ultimata konceptet. Dessa viktas i 

en skala från -1 till 1. För ett noggrannare värde används istället skalan från -2 till 

2
98

.  

5.7 QFD 
Quality Function Development, är ett verktyg som används under en 

produktutvecklingsprocess. QFD:n översätter en produkts egenskaper och krav till 

en teknisk beskrivning över vilka egenskaper som är mest väsentliga för en 

produkt. En QFD listar och viktar kundkrav/kundbehov, produktegenskaper samt 

konkurrerande produkter för att få fram ett mätbart resultat. 

Kundkraven som baseras utifrån analyser från marknaden listas i QFD:n i en skala 

hur viktiga de anses vara från 1-5 där 5 är väldigt viktigt.  

 

De olika koncepten listas liksom befintliga konkurrenter för att väga dessa mot 

varandra. De ska också värderas hur väl de uppfyller kundkraven, denna brukar 

också vara från 1-5.  

Mätbara produktegenskaper sätts överst i matrisen för att se hur väl dessa 

uppfyller kundkraven. I mitten av matrisen anges sambandet mellan kundkraven 

och produktegenskaperna.  

Det sker genom en poängsättning, en skala mellan 1, 3 och 9 där sambandet 9 

anses som väldigt viktig. Målvärdet längst ner i QFD:n beskriver utifrån 

kravspecifikationen ett målvärde för varje krav. Acceptabelt värde innebär att 

målvärdet inte får överstiga denna siffra.  

I den ”tekniska jämförelsen” i matrisen viktas de olika konkurrenterna mot 

varandra samt koncepten som fått högst poäng i QFD:n.  

Det sista steget är att beräkna egenskapsvikten då kundkraven multipliceras med 

värdet av sambandet. Värdena summeras i var sin kolumn och resultatet visar 

sedan vilka egenskaper som är mest respektive minst viktiga
99

.  

                                                           
97 Mdh zoomin, ”funktionsanalys”, Tillgänglig: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp, 2014,  

(hämtad: 2014-04-20) 
98 Niklas Friedler, 2011 
99 Mdh zoomin, ”QFD”, Tillgänglig: http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/qfd.asp, 2014, 

(hämtad: 2014-04-20)  

 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/qfd.asp
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6 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 
 

Första veckan av projektet sker ett möte med handledare Anders Moberg och 

Olivia Agneson på Svisab AB angående upplägget av projektet. Uppdragstagarna 

kommer fram till en problemformulering där syfte och mål arbetas fram i samråd 

med Svisab AB och handledare Ragnar Tengstrand på Mälardalens högskola. Ett 

Gantt schema upprättas för att få en tydlig överblick av projektets tidsåtgång. 

Uppdragstagarna undersöker dagens marknad för att få mer information om 

bullerskydd, material, ljudteorier samt regler och lagar. Litteraturkällor, 

vetenskapliga artiklar och telefonintervjuer sker också för informationshämtning. 

Internet har varit den främsta källan till att skaffa information. Även olika möten 

under projektet har bidragit till väsentlig data. 

För att få ytterligare underlag har uppdragstagarna gjort en 

marknadsundersökning som senare var till stor hjälp under 

idégenereringsprocessen. Enklare skisser utfördes för att ge form till de första 

idéerna. Dessa idéer samt de slutgiltiga koncepten har ritats upp i CAD 

programmet Solidworks. Konceptmaterialet valdes ut genom Pughs matris och 

slutkoncepten med hjälp av en QFD. Förutom dessa verktyg har uppdragstagarna 

även valt att tillämpa en funktionsanalys och en kravspecifikation.  

6.1 Gantt schema 
Ett Gantt schema har utförts för att strukturera upp projektet. Projektet innefattar 

en tidsperiod på 10 veckor totalt men uppdragstagarna valde att sätta ”deadline” 

en vecka tidigare. Projektet planerades på så vis för 9 veckor eftersom den sista 

veckan är avsedd för opponering och redovisning. Detta har haft en positiv 

inverkan för uppdragstagarna eftersom det har bidragit till att projektet alltid varit 

i fas med schemat. Schemat har noggrant fyllts i efter varje arbetsdag. Se bilaga 1 

för Gantt schema. 

6.2 Pughs matris 
Redan från projektets start har Svisab AB haft som önskemål att använda sig av 

aluminiumskum som material för framtida bullerskydd. Uppdragstagarna har 

därför haft detta önskemål i åtanke och valde därför att kontrollera om aluminium 

skulle kunna vara ett lämpligare materialval än nuvarande material som används 

för bullerskydd. Detta granskades med hjälp av verktyget Pughs matris där 

aluminiumskum fick jämföras mot fyra av de vanligaste materialen gällande 

dagens bullerskydd. I verktyget viktas materialen mot krav som uppdragstagarna 

sett som viktiga kategorier: Ekonomi, miljö, underhåll och effektivitet.  

Materialet som fick högst poäng i Pughs matris blev aluminiumskum och fick 

därför även bli det slutgiltiga koncept materialet. Se bilaga 2 för Pughs matris. 

6.3 Idégenerering 
Idégenereringsprocessen kunde inte påbörjas förrän tillräckligt med underlag och 

information anskaffats. Uppdragstagarna behövde en bredare grund rörande 

material, fundament, lagar och regler gällande bullerskydd i allmänhet innan 

några koncept togs fram. Därför påbörjades denna process efter en jämförelse av 

material i Pughs matris, där aluminiumskum fick högst betyg.  
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Uppdragstagarna tyckte det var svårt att komma fram till koncept eftersom det 

inte fanns något underlag mer än informationen från Internetkällor och intervjuer. 

Trots detta valde uppdragstagarna att påbörja idégenereringen för att leda 

projektet framåt. De första skisserna gjordes för hand och bestod av olika profiler 

av fundament, ett flertal mönster på bullerskydd, färg kombinationer och olika 

formgivnings alternativ. Ytterligare ett koncept som togs fram var att placera 

solceller på aluminiumskummet. Samtliga skisser var tänkta i aluminiumskum. 

Idéerna från denna fas utvecklades vidare efter marknadsundersökningen och 

ritades även upp i CAD. Se bilaga 3 och 4 för skisser och ritade koncept i CAD.  

6.4 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning i form av intervjuer har ägt rum på Centralstationen i 

Västerås och Centralstationen i Eskilstuna då frågor om material och formgivning 

för bullerskydd har varit de övergripande frågorna. Även vänner och familj till 

uppdragstagarna har tillfrågats och ett 30 tal personer har deltagit i 

marknadsundersökningen totalt sätt. Marknadsundersökningen är baserad på 

konsumenternas åsikter gällande den estetiska formen av olika bullerskydd. De 

intervjuade fick se bilder på olika befintliga bullerskydd och svara på frågor om 

form, material, känsla och estetik. Detta för att ge en grund till marknadskraven 

som senare utformades. Se bilaga 5 för fullständig marknadsundersökning. 

 Efter sammanställningen av marknadsundersökningen visade att majoriteten 

önskar: 

◦ Runda former  

◦ Neutrala färger 

◦ Enbart glas eller blandade material 

◦ Trä eller glas 

◦ En känsla av att spegla naturen 

◦ Bullerskyddet ska smälta in i omgivningen  

6.5 Idégenerering/CAD  
Marknadsundersökningen bidrog till det sista underlaget som uppdragstagarna 

behövde för att utforma färdiga koncept i CAD programmet Solidworks. Vissa av 

de tidigare handskisserna utvecklades vidare utifrån konsumenternas önskemål. 

Undersökningen bidrog därmed till bullerskyddets utformning i form av ett rundat 

skydd med olika val möjligheter. Detta för att kunna anpassa bullerskyddet till 

omgivningen samtidigt som det uppfyller konsumenternas åsikter och behov. 

Eftersom uppdragstagarna ville ha flera olika koncept att välja mellan valdes även 

en lågt reflekterande skydd som ett av förslagen. Idén för det låga skyddet 

uppkom under efterforskning av bullerskydd på internet.  

Dessutom nämnde personal på Svisab AB detta alternativ redan från projekt start. 

Idégenereringen fortsatte under hela projektets gång, där slutkoncepten valdes 

fram genom en QFD.  

6.6 Funktionsanalys 
Detta verktyg har använts för att strukturera huvudfunktionen och delfunktioner. 

Huvudfunktionen var redan tydlig från början, bullerskyddet ska dämpa och 

reducera oljud. Dock behövs det även ett antal delfunktioner samt stödfunktioner 

för att ett bullerskydd ska bli komplett. Uppdragstagarna har utifrån 

huvudfunktionen listat ett antal delfunktioner som behövs för att uppfylla målet. 



 

30 
 

Stödfunktionerna är önskvärda men har för konsumenterna viktig betydelse. Vissa 

av dessa funktioner är nödvändiga och andra endast önskvärda. I 

funktionsanalysen har hänsyn tagits till olika aspekter så som miljö, hållbarhet, 

konstruktion, effektivitet och estetik. Funktionsanalysen har varit det verktyg som 

involverats minst under projektet. Uppdragstagarna tyckte att det var nödvändigt 

att utföra en funktionsanalys eftersom det gav en helhet av produkten. Se bilaga 6 

för funktionsanalys.  

6.7 Kravspecifikation 
Efter funktionsanalysen gjordes en kravspecifikation bestående av mätbara krav. 

All informationsinhämtning som bidragit till kraven har anskaffats från olika 

intervjuer med personer som nämnts tidigare i rapporten. Kraven togs även fram 

genom lagar och regler för exempelvis mått på dagens bullerskydd. 

Kravspecifikationen består även av krav gällande det valda konceptmaterialet 

aluminiumskum. Se bilaga 7 för kravspecifikation. 

6.8 QFD 
QFD:n används för att sålla ut ett slutgiltigt koncept som uppfyller 

marknadskraven bäst. Marknadskraven som koncepten viktades mot bestod av 

både kraven som användes i Pughs matris men även krav som tagits fram med 

hjälp av marknadsundersökningen.  

I detta verktyg viktades åtta koncept mot varandra, där sedan de två koncept med 

högst poäng fick viktas mot fyra konkurrenter bestående av dagens vanligaste 

bullerskärmar. 

De åtta koncepten var följande: 

◦ Aluminiumskum med solceller: Konceptet innefattar ett bullerskydd med 

vinklad ”vinge” överst. Hela skyddet består av aluminiumskum där solcellspanel 

är placerad på den vinklade ”vingen”.  

◦ Aluminiumskum formad: Konceptet innefattar ett upptill rundat bullerskydd i 

aluminiumskum. 

◦ Aluminiumskum med träpanel: Konceptet innefattar ett upptill rundat 

bullerskydd i aluminiumskum med träpanel på sidan som inte är vänt mot spåret.  

◦ Aluminiumskum med glas: Konceptet innefattar ett upptill rundat bullerskydd i 

aluminiumskum och glas. 

◦ Endast aluminiumskum: Konceptet innefattar ett bullerskydd med vinklad 

”vinge” upptill i aluminiumskum. 

◦ Lågt bullerskydd (reflekterande): Konceptet innefattar ett lågt reflekterande 

bullerskydd i aluminiumskum/betong. 

◦ Kombinerat bullerskydd: Konceptet innefattar ett upptill rundat bullerskydd i 

aluminiumskum med en materialvariation av de olika aluminiumblocken. 

Konceptet består även av ett reflekterande block som är inspirerat utifrån 

befintliga låga bullerskydd.  

◦ Aluminiumskum rak profil: Konceptet innefattar ett plant bullerskydd i 

aluminiumskum. 

Resultatet av QFD:n visade att vinnande koncept blev ”kombinerat bullerskydd” 

och ”lågt bullerskydd (reflekterande)”. Eftersom det finns så många oklarheter 

angående vad för slags skydd som behövs i Heby och vart det ska placeras 

beslutade uppdragstagarna att använda sig av båda av de två vinnande koncepten. 
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Detta för att bidra med en djupare bredd av lösningar för att kunna uppfylla flera 

olika behov. För fullständig QFD se bilaga 8. En ritning av koncept ”kombinerat 

skydd” har även utförts för att ge en bättre bild av hur pass stort ett bullerskydd 

kan tänkas vara. Dock är denna ritning inte verklighetsanpassad. För fullständig 

CAD ritning se bilaga 9.  

6.9 Besök Heby 
Uppdragstagarna besöker Heby kommun 2014-04-25 i Uppsala län, tillsammans 

med handledare Olivia Agneson för att titta närmare på området där hävarmen för 

timmeravlastningen ska placeras vid sågverkskoncernen Setra. I dagsläget är 

området relativt lugnt från ljud och buller då passagerartåg passerar cirka en gång 

i timmen. När timmeravlastningen upprättas kommer den förmodligen ske mitt i 

veckan, drygt två gånger i månaden. Upprättandet av hävarmen för 

timmeravlastning ska placeras vid ett spår som i dagsläget inte används och är i 

nuläget inte användbart eftersom växtlighet måste undanröjas. Platsen har i 

nuläget en perrong/lastkaj som är tänkt att användas vid timmeravlastningen. 

 

Figur 24 Perrong/lastkaj Heby
100

 

 

Figur 25 Det oanvända spåret som är tänkt för timmeravlastning
101

 

Omkringliggande byggnader är hyreshus med 36 lägenheter, en förskola och flera 

olika företags fastigheter. Området där bullerskyddet är tänkt att placeras är 

beläget vid Heby station på en sträcka av cirka 320-350 meter och täcker hela den 

plats där timmeravlastningen kommer att äga rum. Vid besöket förtydligade 

                                                           
100 Heby, Foto: Geea Jonsson 
101 Heby, Foto: Lovisa Carlsson 
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Olivia Agneson denna sträcka och berättade även vart Svisab AB har funderat på 

att placera bullerskyddet. Uppdragsgivarna konstaterade att ett bullerskydd blir 

svårplacerad på den sträcka där Setra ska uppföra timmeravlastning. Det berodde 

främst på ett K-märkt hus som är beläget nära rälsen. Omgivningen på denna sida 

av järnvägsspåret har få närliggande bostadshus jämfört med den andra sidan av 

järnvägsspåret. Dock finns det fastigheter med ett hunddagis och 

Arbetsförmedlingen. Detta medför att uppdragstagarna tycker att det är mindre 

angeläget att sätta ett bullerskydd på denna sida av järnvägen. Det kommer även 

bli trångt att placera ett långt bullerskydd på den sidan med tanke på platsbrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Hyreshusen vid spåret i Heby
102

 

 

Figur 27 Förskolan vid spåren i Heby
103

 

 

 

                                                           
102

 Heby, Foto: Lovisa Carlsson 
103

 ibid 
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6.10 Besök Hasselfors 
Uppdragstagarna har gjort ett besök i Hasselfors 2014-04-30 som är beläget i 

Laxå kommun. Här har Setra upprättat den timmeravlastning som planeras i Heby 

och uppdragstagarna gjorde iaktagelser på ljudnivån samt vid på- och avlastning 

av timmret.  

Följande iaktagelser av störande ljud konstaterades under timmeravlastningen: 

◦ Lastbilens in och utkörning till området 

◦ Grusunderlag medför oljud och damm 

◦ Släpet vinglar vid körning  

◦ Förflyttning av lastpall på lastbilen (gnissel) 

◦ Avlastning av timmer 

◦ Motorljud (värst vid pålastning då den går på tomgång) 

◦ Timmer som faller 

◦ Timmer som stöter emot lastpallen 

◦ Minimalt ljud från förflyttning av hytt där föraren sitter 

◦ Gungning av lastbil vid pålastning 

◦ Gungning av lastbil vid körning 

Något som uppdragstagarna kom fram till under denna iaktagelse var att en 

lösning på minskning av oljud. Eftersom förflyttning av lastpall medför hög nivå 

av gnissel skulle en förbättring av detta vara att chaffören förflyttar lastpallen 

innan de kör vidare till timmeravlastningsområdet. För det är på denna plats 

boende kan påverkas av oljudet. För att minska oljud och damm skulle ett 

alternativ vara att byta ut grus underlaget mot exempelvis asfalt. Dock är detta en 

ekonomisk fråga
104

. 

  

                                                           
104 Råvarukoordinator Magnus Olsson, intervju av Geea Jonsson och Lovisa Carlsson, 2014, Setra Hasselfors. 
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I Hasselfors berättade råvarukoordinator Magnus Olsson från Setra att de har som 

mål att implementera en liknande anläggning i Heby som de har i Hasselfors. 

Detta med en avlastningssträcka på ca 360 meter och ett tåg bestående av vagnar 

på 20 meter. För avlastning av ett sådant tåg tar det ca 3,5 timmar och sker med 

hjälp av fyra lastbilar som fraktar timret vidare. Dessa lastbillar får max köra med 

en vikt på 60 ton. Det är möjligt att timmeravlastningen i Heby kommer att ske 

mellan kl 06:00-22:00, tillåtelse måste alltid sökas hos kommunen.  

 

 

Figur 28 Timmeravlastning Hasselfors
105 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 Timmeravlastning Hasselfors
106

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Hasselfors, Foto: Lovisa Carlsson 
106 ibid 
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7 RESULTAT 
Nedan följer resultatet för detta examensarbete. Projektsyftet var att utforma ett 

bullerskydd utifrån bullermätningar. På grund av utebliven bullermätning baseras 

detta resultat enbart på en marknadsundersökning utifrån konsumentens 

synpunkter.  

Genom QFD:n framgick det att koncept ”Kombinerat skydd” och ”Lågt skydd 

(reflekterande)” fick högst betyg. Som tidigare nämnt i rapporten har två koncept 

valts med flera variations möjligheter, detta på grund av att inte begränsa 

koncepten utan istället ge fler möjliga lösningar beroende vart bullerskydden ska 

placeras och i vilken miljö.  

7.1 Kombinerat skydd 
Detta koncept består av höga skydd av aluminiumskum med olika variations 

möjligheter. De befintliga aluminiumblocken består av aluminiumskum på ca 

2400x600x100mm som skjuts ner i ett fundament. Nuvarande fundament till 

aluminiumskummet har en kantig form men uppdragstagarna har valt att göra en 

rundad form på grund av konsumenternas åsikter. Toppen på fundamentet har 

därför en böjd form som enklast svetsas fast i efterhand. Övrig konstruktion har 

uppdragstagarna utgått från det befintliga fundamentet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocken finns i olika varianter så som färgat aluminium, träpanel, glas och ett 

reflekterande block. De olika varianterna har utformats för att kunna uppfylla flera 

konsumenters behov och åsikter. Bullerskydden ska kunna varieras och smälta in 

beroende på i vilken miljö skyddet ska sitta. Aluminiumskummet är alltid vänt 

mot rälsen/tåget eftersom det är där absorptionen får störst effekt men den yttre 

sidan kan alltså varieras med träpanel eller färgat aluminium. 

                     

Figur 30 CAD - Fundament 
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Uppdragstagarna har valt att använda sig av färgerna mörkröd och mörkgrön. Den 

mörkröda för att många befintliga träbullerskydd har denna färg och den speglar 

den traditionella ”falu röd färg” som kan kännas igen i den svenska miljön. Den 

mörkgröna färgen har valts för att smälta in väl i naturen som var ett av 

konsumenternas önskemål. Träpanelen är vald med hänsyn till att efterlikna 

befintliga bullerskydd men även för att marknadsundersökningen visade att flest 

tyckte om trä som material.  

Dessutom finns även ett block bestående av glas för att göra in- och utsyn bättre, 

glaset ska ge en känsla av öppenhet.  

 

Figur 31 Aluminiumblock 

Det reflekterande blocket som ska sitta längst ner på fundamentet vänd mot tåget 

är till för att reflektera bort ljud. Blocket har en form av en triangel.  

 

Figur 32 Reflekterande block och dess reflektion 
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Figur 33 Ihopsatt bullerskydd 

Figur 34 Bullerskyddets komponenter 
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Figur 35 CAD/Photoshop - Bullerskydd i miljö 

Figur 36 CAD - Bullerskydd i miljö 
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             Figur 37 CAD - Bullerskydd i miljö 
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7.2 Lågt skydd (reflekterande) 
Det andra konceptet som fick bäst resultat var ett lågt reflekterande skydd. 

Konstruktionen till detta skydd är inspirerat av det befintliga låga bullerskyddet 

”Soundtrack” som benämns tidigare i rapporten. Skillnaden på bullerskyddet 

”Soundtrack” jämtemot uppdragstagarnas förslag är att ljudet kan reflekteras 

uppåt från båda sidorna och därför kan skyddet placeras mellan två rälsar och vara 

lika effektiv från båda sidor. Tre olika förslag på samma koncept har arbetats 

fram.  

 

Figur 38 Reflektion på låga bullerskydd 

 

På grund av att det mesta av oljudet kommer från gnissel/bromsljud då rälsen 

möter hjulen är syftet med detta skydd att ljudet ska reflekteras uppåt istället för 

tvärs över rälsen. 
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Figur 39 Lågt reflekterande bullerskydd vid tåg
107

 

Låga skydd är även bra då platsbrist råder och de är även kostnadsmässigt 

billigare eftersom de är lägre. Ytterligare en aspekt är att det blir fri sikt för både 

passagerare och för boende i området. Dessutom stör skyddet mindre och är inte i 

vägen för snöröjning. Precis som ”Soundtrack” har dessa koncept en konstruktion 

som gör att den sitter fast ordentligt i marken när den utsätts för stora krafter som 

tågen för med sig. Materialval för det låga bullerskyddet har uppdragsgivarna inte 

fördjupat sig i men troligtvis skulle betong eller aluminiumskum vara ett lämpligt 

material. Miljöbild figur 41 visar en närbild på det låga bullerskyddet och ett tåg 

och figur 42 visar hur skyddet kan placeras mellan två rälsar. För att bullerskyddet 

ska synas bättre i figur 42 har den en ljusare färg än originalet. Detta är endast för 

att bullerskyddet ska framhävas i miljö bilden.  

 

  

                                                           
107 Bengt Hoppe, uppdragstagarna, 2014 



 

42 
 

Figur 40 CAD - Lågt bullerskydd i miljö 

 

Figur 41 CAD/Photoshop - Lågt bullerskydd i miljö  
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7.3 Placering 
Som tidigare nämnt i rapporten är det viktigt att bullerskydd är rätt placerade för 

att kunna ge bästa dämpningseffekt. Efter besöket vid Heby station kunde vissa 

antaganden tas med tanke på placering av bullerskydd samt vilka områden som 

kan tänkas bli mest utsatta för buller. Denna redovisning av tänkt placering av 

bullerskyddet är inget som uppdragstagarna vet med säkerhet, utan har bara 

antagits utifrån området i Heby. Figur 43 och 44 visar var Setra sågverk och 

järnvägsspåret ligger i Heby. 

 

 

Figur 42 Flygbild över Heby 
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Figur 43 Karta över Heby
109

 

Järnvägen som går igenom Heby har ett antal fastigheter beläget vid stationen. 

Det finns även villor, hyreshus, förskolor, ett hunddagis samt andra verksamheter. 

Förskolan och hyreshusen ligger på ett avstånd på ca 100m från rälsen. 

Villaområdet ligger på ett avstånd på ca 400m från rälsen. Sågverkskoncernen 

Setra ligger på motsatt sida om stationen. På denna sida finns även ett K-märkt 

hus som ligger väldigt nära järnvägsspåret. Enligt uppdragstagarna kommer 

problematik uppstå om ett bullerskydd ska upprättas på denna plats eftersom huset 

måste stå kvar. Huset är beläget så pass nära rälsen och det kommer bli problem 

att få plats med ett bullerskydd mellan huset och rälsen. Därför har 

uppdragstagarna tänkt att enbart ett lågt bullerskydd kan införas på denna sida, 

enligt förslag 3. Övriga förslag är placeringen av bullerskyddet beläget på samma 

sida som Heby station.  
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7.3.1 Förslag 1 
Bebyggelse av fastigheter och där flest privatpersoner bor är som störst på motsats 

sida av Setra. Därför anser uppdragstagarna att ett långt bullerskydd kan upprättas 

på denna sida nära spåret. Figur 45 visar bullerskyddets placering.  

 

 

Figur 44 Förslag 1-Bullerskyddets placering
110 
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7.3.2 Förslag 2 
Alternativt att bullerskyddet placeras på samma sida av järnvägen som förslag 1, 

men enbart vid/framför förskolan samt det närliggande villaområdet. Figur 46 

visar bullerskyddets placering.  

 

Figur 45 Förslag 2-Bullerskyddets placering
111

 

 

7.3.3 Förslag 3 
Rent ekonomiskt och variationsmässigt kan ett lågt reflekterande skydd placeras 

nära tågrälsen. Detta skydd kan placeras på båda sidorna av järnvägen eftersom 

skyddet kan stå så pass nära rälsen. Figur 47 visar bullerskyddets placering och 

även det tidigare nämnda K-märkta huset. 

 

Figur 46 Förslag 3-Bullerskyddets placering
112
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7.3.4 Förslag 4 
För att få bästa bullerdämpning kan både det låga skyddet och det höga skyddet 

kombineras. Då skulle exempelvis bullerskydden kunna placeras som i förslag 2 

och 3. Figur 48 visar bullerskyddets placering.  

 

 

Figur 47 Förslag 4-Bullerskyddets placering
113
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8 ANALYS  

8.1 Summering  
Problemet som skulle undersökas var att göra bullermätningar i Hasselfors för att 

ta reda på om ett bullerskydd behövs i Heby. Om mätningarna visade att ljudnivån 

var så pass hög att ett bullerskydd skulle behöva implementeras skulle 

uppdragstagarna utforma ett passande bullerskydd för området. Eftersom 

mätningarna blev uppskjutna och förflyttade till en ort utanför Sundsvall så kunde 

inte uppdragstagarna närvara vid mätningarna. De färdigställda bullermätningarna 

blev klara en vecka innan rapportinlämning och därför beslutade uppdragstagarna 

att inte ta del av dessa mätningar. Slutresultatet baserades därför enbart på krav 

från marknadsundersökningen, lagar, regler och resultat från verktyg som 

rapporten innehåller. Marknadsundersökningen skulle från början utföras i Heby 

men ändrades under projektet, intervjuerna genomfördes istället i Västerås och 

Eskilstuna. Hänsyn har även tagits till materialet aluminiumskum eftersom detta 

material fick bäst resultat i Pughs matris samt var ett önskemål från 

uppdragsgivaren.  

8.2 Slutkoncept 
Marknadsundersökningen är av väsentlig del för slutkonceptet och beror till 

största delen till varför de två koncepten ser ut som de gör. Konsumenternas 

åsikter och önskemål har bidragit till utformning, färgval och estetik. 

Marknadsundersökningen har också bidragit till de utseende relaterade 

marknadskraven i QFD:n. Utifrån de lagar och regler som exempelvis 

Trafikverket upprättat har resulterat i mätbara krav/mål för bullerskyddet i 

kravspecifikationen. Även egenskaper för aluminium och aluminiumskum har 

bidragit till dessa krav.  

8.2.1 Koncept 1- Kombinerat skydd 
Efterforskning på nuvarande bullerskydd visar att de flesta bullerskydd är raka 

allternativt har en vinklad kantig ovandel. Detta som tidigare i rapporten kallats 

”vinklad vinge”. En ”vinklad vinge” gör så att ljud sluts in ytterligare och detta är 

något som finns på nuvarande bullerskydd i aluminiumskum i Kina. Vi tog därför 

tillvara på denna formgivning och utifrån marknadsundersökningen visade 

resultatet att flest konsumenter föredrog en ”rundad form” framför en ”kantig 

form”. Detta bidrog till att vi valde att göra en ”vinklad vinge” som är välvd 

istället för kantig. I teori kapitlet ”6.14.1 Bullerskydd Kina” beskrivs effekten av 

ett bullerskydd med ”vinklad vinge” där denna form ska ge en bättre 

reduceringsförmåga. Utformningen av bullerskydden i Kina består av 

aluminiumblock i bland annat aluminiumskum som skjuts ner i ett fundament. 

Detta är det ända hopfogningssätt som vi har fått ta del av utifrån ett kompendium 

från Svisab AB. Enligt marknadsundersökningen tyckte många att ett skydd i 

aluminium/stål gav en känsla av ”instängdhet” och ”fängelse”.  Många föredrog 

de material som istället ger en känsla av ”natur” och ”öppenhet” som exempelvis 

trä eller glas. Trots att konsumenterna inte fann aluminiumskummet som en 

favorit så valde vi ändå detta material. Anledningen är att materialet vann i 

”Pughs matris” och utifrån fakta vi tillhandhållit från Kina ska detta material 

apsorbera ljudet väl. Dessutom var Svisab AB entusiastiska angående detta 

material. Vi har utgått från samma hopfogningssätt som redan existerar i 

aluminiumskum.  
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För att uppfylla konsumenternas önskan så har vi valt att förändra 

aluminiumblocken genom att färga aluminiumet eller placera träpanel på ena 

sidan.  

Reflekterande block och glasblock är andra alternativ. Dessa block ska även 

kunna kombineras ihop beroende på område och smak. Med tanke på färgval 

gällande aluminiumskummet valde vi mörk röd eftersom att nuvarande 

bullerskydd oftast ses i denna färg och mörk grön för att harmonera med naturen. 

Detta beslut baseras även på marknadsundersökningen då konsumenterna tyckte 

att det röda bullerskyddet i trä var tilltalande samt att bullerskydd i övrigt bör 

smälta in i naturen.  

8.2.2 Koncept 2 – Lågt skydd (reflekterande) 
Tidigare i teori kapitlet ”6.11 Tågbuller” står det beskrivet att det största upphovet 

till oljud och gnissel från tåg är kontakten mellan hjul och räls. Därför är det 

viktigt att ljudet fångas upp vid detta område. För att utöka fler förslag och 

valmöjligheter för Svisab AB valde vi därför att även utveckla ett lågt, 

reflekterande bullerskydd. Inspirationen kom från det nuvarande låga 

bullerskyddet ”Soundtrack”, där vi har utgått från en liknande konstruktion med 

tanke på fundament och mått. Däremot har vi valt att förändra utformningen 

genom att skyddet ska kunna reflektera från båda sidor istället för ”Soundtrack” 

som endast reflekterar från en sida. Detta bullerskydd fanns inte med i 

marknadsundersökningen och konsumenterna har på så vis inte kunnat påverka. 

Dock var en önskan från konsumenten att bullerskyddet ska ge en känsla av 

öppenhet och inte stänga in miljön, vilket ett lågt skydd gör samtidigt som det är 

ett billigare alternativ. Med tanke på utformningen av våra tre alternativ har vi 

utgått ifrån att en vinkel är nödvändig för att ljudet ska kunna studsa och 

reflektera uppåt. Detta har vi tidigare förklarat i teori kapitlet  

”6.14.2 Korta bullerskydd”, där figur 15 visar hur ljudet reflekteras på en yta.  

8.2.3 Placering  

För att få bästa möjliga ljudreducering med tanke på placering bör bullerskyddet 

stå nära upphovskällan eller nära det berörda området, helst så nära som möjligt. 

Om skyddet placeras mellan upphovskällan och det berörda området kommer 

ljudet studsa över bullerskyddet och därmed får bullerskyddet inte ut sin 

maximala effekt. De fyra olika förslag som presenteras i resultatet är baserad på 

teorin i kapitel ”6.13.2 Placering och effektivitet” samt ”6.9 Ljudets spridning”. 

Därför har vi valt att placera bullerskydden vid de områden vi tror är mest utsatta 

för buller.  I förslag 1 och 3 placeras bullerskyddet därför nära tågrälsen, det vill 

säga nära bullerskällan. Förslag 2 går ut på att placera bullerskydd nära 

villaområdet och förskolan. En kombination av lågt och högt bullerskydd ses i 

förslag 4. Anledningen till flera olika förslag på placering är för att vi inte vet med 

säkerhet vilket som blir den bästa åtgärden. Vi vill även ge Svisab AB olika 

alternativ utifrån den teori vi nämnt i rapporten.  

8.2.4 Material 

Som tidigare nämnts i teori kapitlet ”6.15.3 Aluminiumskum” har det blivit 

vanligare att använda metalliska material inom industrin. Aluminium absorberar 

energi och tar hänsyn till miljön eftersom det ger en minskning av utsläpp. Detta 

blev en stark argumentation i Pughs matris för aluminiumskum.  
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Aluminiumskummets goda egenskaper bidrar till ett effektivare bullerskydd. För 

att tillgodose konsumenternas åsikter har vi därför valt att förändra utseendet på 

aluminiumskummet. Se kapitel ”9 Resultat” för ytterligare information.  

8.3 Ljud teori  
Ljud teorin i denna rapport har beskrivits för att lättare kunna förstå 

bullermätningarna. Vi har valt att behålla denna del trots att bullermätningarna 

inte togs med. Detta eftersom att projektet kommer att fortsätta efter denna 

rapport.  

8.4 Projekt analys 
För att underlätta idégenereringen hade vi behövt göra en marknadsundersökning 

innan vi började med de första skisserna. Eftersom informationssökningen tog tid 

och vi väntade på att utföra bullermätningarna ville vi påbörja 

idégenereringsprocessen för att leda projektet framåt. Samtidigt var det svårt att 

idégenerera när vi inte hade något underlag från en marknadsundersökning.  

I denna rapport har vi inte benämnt något som en ”konkurrensanalys” men ett 

komplement till detta finns i den teoretiska delen ”6.14 Allmänt om bullerskydd” 

samt ”6.15 Material”, där vi beskrivit de vanligaste materialen för bullerskydd.  

Om det skulle vara måttbestämda koncept skulle vi förmodligen använt verktygen 

grundligare, kravspecifikationen skulle ha haft en mer betydande roll i projektet. 

Koncepten är inte verklighetsanpassade gällande måttangivelser på grund av 

bristande information om aluminiumskum och fundament. Därför förekommer 

inte heller någon verklighetsanpassad CAD ritningar i denna rapport. För att ta 

fram specialtillverkat fundament behövs både underlag och mer information 

angående aluminiumskum samt markunderlag där bullerskyddet ska placeras. 

Dessutom är aluminiumskum ett nytt material i Sverige vilket har försvårat 

arbetet. På delar där vi haft brist på information har vi utgått från aluminiumets 

egenskaper samt dragit vissa slutsatser utifrån bilder av befintligt bullerskydd i 

aluminium från Kina som erhållits utifrån kompendium från 

Svisab AB.   
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9  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

9.1 Summering 
Syftet med projektet var att undersöka om ett bullerskydd behöver implementeras 

vid Heby Station på grund av en timmeravlastning som ska upprättas vid platsen. 

Den ökade ljudnivån som detta kan bidra till kan komma att störa boende och 

människor i omkringliggande område. Eftersom bullermätningarna blev 

uppskjutna bestämde uppdragstagarna att inte ta del av denna information. Fokus 

lades istället på att utforma ett bullerskydd som passar in i omgivningen och blir 

estetiskt tilltalande utifrån marknadsundersökningen. Konsumenternas åsikter har 

således legat som grund för utvecklingen av bullerskydden. 

9.2 Vad har uppnåtts av projektets mål? 
Målet har uppnåtts i form av ett estetiskt och anpassande bullerskydd utifrån en 

marknadsundersökning. Bullerskyddet består av aluminiumskum med olika 

variationsmöjligheter samt låga reflekterande skydd. Dessa går att kombinera och 

anpassa beroende på ljudnivå, omgivning och miljö.  

9.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Den huvudsakliga frågan är att ta reda på om ett bullerskydd ska sättas upp i Heby 

och i så fall vart och av vilken sort. Hade uppdraget utförts under en längre period 

så hade uppdragstagarna kunnat ta del av bullermätningarna och utredningarna i 

Heby. Även utredningar av markunderlag för området bör undersökas för att ta 

reda på vilken sorts fundament som ska användas. Måtten på bullerskydden blir 

mer verklighetsförankrade med hjälp av ytterligare undersökning och 

bestämmelser om placering för skyddet. Tidigare i analyskapitlet benämns vart på 

Heby Station bullerskydden skulle få sin bästa placering. Detta är endast 

antaganden utifrån den kunskap uppdragstagarna hittills fått genom projektet samt 

spekulationer efter besöket i Heby. Det är något som ska diskuteras vidare 

eftersom uppdragstagarna inte besitter tillräcklig kunskap inom detta ämne.  

Med största sannolikhet går aluminiumskum att färga men ytterligare 

undersökningar skulle behövas för att ta reda på kostnader för detta samt mer 

information om att forma aluminium. För att se om dessa ändringar påverkar 

aluminiumskummets egenskaper behövs tester utföras av de nya förändringarna. 

Den rundade formen på bullerskyddet måste prövas om den exempelvis dämpar 

bättre mot ljud än en rak profil. Enligt Bengt Hoppe skulle detta eventuellt kunna 

kontrolleras med hjälp av en enkel prototyp i trä. Huruvida jämförelsen mellan trä 

och aluminium blir på en sådan mätning är inget uppdragstagarna har kunskap 

om. Dessutom skulle aluminiumskummet behöva köpas in och testas i den form 

som uppdragstagarna utformat, för att se om egenskaperna för skyddet blir 

detsamma med färgat aluminium, glas eller träpanel. I kapitel ”6.15.6 

Kombinationen av material” diskuterades att solceller kunde placeras på 

bullerskyddet. Denna kombination behöver en fortsatt undersökning om intresse 

finns hos Svisab AB.  

Kostnader är också något som bör utredas vidare. Materialegenskaper i övrigt 

måste kollas upp så som de olika färgerna till aluminiumskummet och vilken typ 

av trä som bäst lämpar sig som panel för aluminiumskum. Eftersom inget 

slutgiltigt material har valt till ”lågt skydd (reflekterande)” är även detta något 

som måste undersökas vidare.  
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9.4 Vad hade kunnat utföras annorlunda? 

Uppdragstagarna hade önskat att bullermätningarna utfördes i början av projektet 

så att dessa hade bidragit till en bättre grund och mer tillförlitlighet. 

Uppdragstagarna har utan dessa mätningar kommit fram till ett bullerskydd trots 

okunskap angående om det behövs rent bullermässigt eller inte.  

De inblandade företagen i projektet skulle behövt kartlägga tydligare tidigt i 

projektet hur de ville att uppdragstagarna skulle gå tillväga med projektet. Detta 

skulle kunna minimera oklarheter som uppstått under projektet.  

Uppdragstagarna fokuserade länge på att bullermätningarna skulle utföras, vilket 

resulterade i att projektet stannade upp ett antal gånger. Det skulle kunna hanteras 

bättre genom att inte låsa sig vid bullermätningarna redan från start. Denna 

lärdom har bidragit till bättre förståelse för problemhantering under projekt. 

Istället för att fokusera på det som gör att projektet stagnerar ska uppdragstagarna 

i fortsättningen hitta andra möjliga vägar förbi problemet.  

Uppdragstagarna har i vissa fall utgått ifrån egenskaperna hos aluminium eftersom 

informationen om aluminiumskum varit begränsad. En bättre kontakt med 

uppdragsgivaren från Kina hade lett till mer information om aluminiumskum, 

fundament och dess egenskaper. Utifrån detta tillsammans med information av 

markunderlag hade verklighetsanpassade ritningar kunnat arbetas fram. 

Eftersom marknadsundersökningen kom att bli av betydande del i rapporten hade 

en mer utförlig undersökning behövt göras. Uppdragstagarna ansåg länge att 

bullermätningen skulle komma att bli kärnan i projektet vilket det inte blev. 

Marknadsundersökningen skulle kunnat vara mer omfattande och med fler 

intervjuade.    
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BILAGA 1 - Gantt schema  

 

  



 

 
 

BILAGA 2 - PUGS MATRIS  



 

 
 

BILAGA 3 - Idégenererings koncept - Skisser 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

BILAGA 4 - Idégenererings koncept - CAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

BILAGA 5 - Marknadsundersökning  

 

Marknadsundersökning 

Denna marknadsundersökning är baserad på konsumenters åsikter gällande den 

estetiska formen för olika bullerskärmar. I denna undersökning har 34 stycken 

personer medverkat. Frågorna följs av ett svar där antalet röster står efter varje 

åsikt. 

 Kantiga former eller rundade former? 

 Färg eller neutral? 

 Ska skärmen ha glas för utsikt? 

 Har materialet någon betydelse? 

 Ska bullerskärmen ge någon speciell känsla?(exempelvis hårt, mjukt) 

 Ska bullerskärmen sticka ut estetiskt eller ska den passa in i omgivningen? 

 

Fråga 1: Kantiga former eller rundade former? 

Svar: Kantiga/raka linjer:8, Rundade: 22, Spelar ingen roll: 3 

 

Fråga 2: Färg eller neutral? 

Svar: Färg:9, Neutral: 24 

 

Fråga 3: Ska skärmen ha glas för utsikt? 

Svar: Ja, blanda glas/material: 11, Ja, bara glas: 9, Nej: 9,  

Beror på omgivningen: 2 

 

Fråga 4: Har materialet någon betydelse? 

Svar: Tegelsten: 2, Trä/ekologiskt/natur: 9, Glas: 11, Plast: 2, Lecablock/cement: 

1, Nej, beror på vart den står (passa in & vara effektivt): 6, Ja: 5 

 

Fråga 5: Ska bullerskärmen ge någon speciell känsla?(exempelvis hårt, mjukt) 

Svar: Vet inte: 4, Ta del av naturen/omgivningen: 9, Mjukt känsla: 3, Hård känsla: 

1, Natur känsla: 3, Icke instängd känsla: 5, Konstnärs känsla: 1, Fylla 

funktionen/stabil: 3, Snygg känsla: 1, Säkerhet och trygghet: 2, Modernt: 1 



 

 
 

Fråga 6: Ska bullerskärmen sticka ut estetiskt eller ska den passa/smälta in i 

omgivningen? 

Svar: Sticka ut estetiskt: 6, Passa omgivningen: 25, Spelar ingen roll bara den 

uppfyller funktionen: 1, Beror på området: 1 

Övriga svar: 

”Ett vitt blankt plank där allmänheten kan måla graffiti”  

”Bullerskyddet ska vara studsigt, om någon kastar en sten så ska den studsa bort” 

Majoriteten vill ha:  

 Rundade 

 Neutralt 

 Enbart glas eller blanda material 

 Glas och Trä föredrogs bäst 

 Känslan ska spegla naturen och att skyddet är en del av omgivningen 

 Det var även viktigt att skyddet smälter/passar in i omgivningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 6 - Funktionsanalys 

 

  



 

 
 

BILAGA 7 - Kravspecifikation  

Kravspecifikation Bullerskydd 

 

Beskrivning av specifikationerna 
1. Minsta materialvikt: Hur mycket skyddet minst måste väga i kilogram/kvm. 

2. Längd CC avstånd: Hur långt skyddet är från fundament till fundament.  

3. Total längd långbullerskydd: Skyddets totala längd 

4. Tjocklek: Hur tjockt buller skyddet är, mäts i mm 

5. Höjd: Hur hög bullerskyddet är, mäts i mm. 

6. Materialval: Materialet skyddet består av. 

7. Max avstånd från spår till skydd:  

8. Minsta reducerings förmåga: Skyddet måste minst reducera 10-12dB för att uppfylla sin 

funktion.  

9. Minsta längd i mark: Minsta längd skyddet måste vara i mark för maximal täthet. 

10. Livslängd: Hur lång tid produkten håller och klarar av att vara effektiv. 

11. Pris: Försäljningspris/kvm. 

12. Tid att montera: Hur lång tid bullerskyddet tar att monteras på plats. 

13. Underhåll: Tidsintervallet mellan underhåll av skyddet. 

14. Maxgräns över RÖK: Max längd över rälsens överkant 

 

 

Krav. 

Nr 

Produktkrav 

 
Enhet Acceptabelt 

Värde 

Mål värde 

1 Materialvikt 

 

kg/kvm 15-20 15 

2 Längd CC avstånd 

 

mm 2000-3000 2000 

3 Total längd långskydd 

 

m 320-350 320 

4 Tjocklek 

 

mm 100 >100 

5 Höjd 

 

m 2.5-3 2.5 

6 Materialval 

 

Ämne Trä Aluminiumskum 

7 Max avstånd från spår-mitt till 

skydd 

 

m 2.4–4.5 3.5 

8 Minsta reducerings förmåga 

 

Decibel 

(dB) 

10-12 dB 12 dB 

9 Minsta längd i mark 

 

mm 200 200 

10 Livslängd 

 

år 40 > 40; ∞ 

11 Pris 

 

SEK/kvm 2000-5000 3000 

12 Tid att montera 

 

h 24 12 

13 Underhåll 

 

ggr/år Underhållsfritt ∞ 

14 Maxgräns över RÖK 

 

mm ≈ 2000 ≈ 2000 



 

 
 

 

BILAGA 8 - QFD  

  



 

 
 

BILAGA 9 – CAD ritning  

 

     


