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Abstract 

Measures to minimize impact from traffic noise on a recreation area.  

The aim of this inquiry was to investigate the most appropriate measures to reduce noise 

impacts from road traffic on the Nydala recreational area in Umeå municipality due to the 

planned re-routing of the E4 motorway to an existing road along this area. The sound 

environment is an important part in the experience when we are visiting recreational areas. 

Noise is not only disturbing; the liberty from unwanted sounds also allows us to perceive 

natural sounds that are a benefit for the cultural experience. Therefore it is important to take 

actions to protect this well used area from traffic noise. The reasonable options to avoid noise 

impact in this case are to lower the speed limit, using a noise reducing coating or use noise 

protection screens and walls. To estimate the measures suitability the starting points were to 

measure the effects on noise, the impact on the landscape, coasts and other possible side 

effects.  It is important that the noise issue may not be replaced by other problems such as 

barrier effects, significant effects on the landscape or worsening living environment. To 

assess the reducing effect of the noise, calculations have been made. These showed that the 

measures that reduce noise spread were more favorable compared to those which prevent 

noise generation. The most appropriate measure in this case, based on the noise impact and 

influence on the landscape, is a 2 meter high acoustic screen in a combination of 0,5 meter 

wood and 1,5 meter tempered glass. The upper part of the screen should be tilted inward to 

avoid arises reflection. 

Keywords: Traffic noise, acoustic screen, Nydala, Umeåprojektet.  
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Sammanfattning 

En ny väg innebär många risker för den omgivande miljön och de människor som vistas där. 

Buller från fordon anses vara ett av det mest omfattande och svårlösta miljöproblemen i 

Sverige och det är en av de miljöstörningar som fortfarande ökar. Normalt når trafikbuller inte 

upp till ljudnivåer som kan orsaka hörselskador däremot kan det vara störande och på så sätt 

påverka vår hälsa och livskvalitet negativt. 

Syfte med detta arbete är att utreda vilka bullerskyddsåtgärder som är lämpligast för att 

minimera bullerpåverkan från vägtrafik på Nydala rekreations- och friluftsområde i Umeå 

kommun. 

Ljudmiljön är en viktig del i upplevelsen när vi besöker natur-, friluftsområden. Buller är inte 

bara störande utan friheten från oönskat ljud gör att vi kan uppfatta ljud som är naturliga och 

kulturbetingande och därför av stort värde för upplevelsen. 

För att minimera vägtrafikbullers påverkan på människor och miljö används i dag flertalet 

åtgärder. Man skiljer på emissionsbegränsande och immissionsbegränsande åtgärder. De 

emissionsbegränsande åtgärderna innebär att man begränsar bullrets uppkomst vid källan. Det 

kan vara att man reducerar buller från fordon och bildäck eller väljer en vägbeläggning som 

minskar uppkomsten av buller. Immissionsbegränsande åtgärder innebär att man vill minska 

spridningen av ljudet från källan till mottagaren. Åtgärder som är vanliga är uppförande av 

skärmar, vallar och avskärmande bebyggelse samt att bättra på fasad och byta ut fönster i 

utsatta byggnader. 

Vid planering av en bullerskyddsåtgärd bör även andra miljöaspekter, förutom den 

bullerreducerande effekten, tas med i bedömningen. Bullerproblemet får inte ersättas av andra 

problem som till exempel barriäreffekter, betydande påverkan på landskapsbilden eller en 

försämrad boendemiljö. 

De åtgärder som är mest fördelaktiga ur bullerreducerande synpunkt för att minska bullret på 

Nydala rekreations- och friluftsområde är de åtgärder som minskar spridningen, det vill säga 

vallar och skärmar. Den emissionsbegränsade åtgärd som kan mäta sig med dessa är en 

hastighetssänkning från den planerade 90 km/h till 50 km/h. Ett problem med en sådan åtgärd 

kan vara att få trafikanterna att hålla den tillåtna hastigheten då bulleraspekten är 

huvudmotivet. Åtgärder för att se till eller tvinga trafikanterna att hålla hastigheten kan då 

behövas. Fördelen med denna åtgärd är att inget intrång i landskapet behöver göras. Att välja 

en bullerreducerande beläggning är också positivt för det omgivande landskapet men även i 

detta fall är den bullerreducerande effekten som den aktuella beläggningen bidrar med väldigt 

liten. Något som talar positivt för de emissionsbegränsande åtgärderna är att hela området 

kring vägen, de vill säga även de två bostadsområdena längs Kolbäcksleden, främjas av 

åtgärden. Särskilt positivt skulle det vara för boende på Mariestrand som i dagsläget inte 

berörs av några planerade åtgärder. Den bullerreducerande beläggningen är dyrare än den man 

planerat att använda. Dock så är den ökade kostanden för denna åtgärd liten jämfört med de 



   

avskärmande åtgärderna, men då är också den bullerreducerande effekten lägre. Att 

kombinera en sänkt hastighet med den tystare beläggningen är inget alternativ då 

kombinationen av de två inte skulle sänka ljudnivåerna jämfört med att enbart sänka 

hastigheten.  

Utifrån den bullerreducerande effekten och påverkan på landskapsbild anser jag att den 

lämpligaste åtgärden i detta fall är en 2 meter hög bullerskyddsskärm i en kombination av 0,5 

meter trä och 1,5 meter härdat glas. Jag anser, utifrån denna bullerreducerande effekten, att de 

emissionsbegränsande åtgärderna inte är motiverade. Övre delen på skärmen bör vinklas inåt 

för att undvika att reflektion uppkommer vilket kan påverka bullernivåerna i omgivningen 

negativt.   
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Inledning 

En ny väg innebär många risker för den omgivande miljön och de människor som vistas där. 

Miljöpåverkan vid ett vägprojekt kan vara luftföroreningar, förändringar på landskapet, 

vibrationer och ljus samt buller. Dessa kan ha påverkan på klimatet, människans hälsa och 

välmående, naturen och miljön. Miljöpåverkan av olika slag som också kan påverka 

människors hälsa och välbefinnande uppmärksammas allt mer vid utvecklingen av vårt 

vägnät, och är en viktig del av samhällsplaneringen i stort. En viktig del i arbetet med ett väg-

projekt är att analysera de negativa effekter och konsekvenser en väg kan ha på miljön och 

människan samt att undersöka åtgärder för att undvika dessa. 

Som väghållare är Vägverket ansvariga för eventuella miljöstörningar som kan uppkomma 

vid vägens byggande, drift och brukande. Därmed är de också ansvariga för att vidta skäliga 

åtgärder för att minska störningarna.  

Buller från fordon anses vara en av det mest omfattande och svårlösta miljöstörningarna i 

Sverige idag, och är även en av få miljöstörningar som fortfarande ökar.
1
 Buller är den 

störning som berör flest människor i dag där buller från vägtrafik är den vanligaste källan. Av 

de cirka 2 miljoner människor som utsätts för trafikbuller över riktvärdena beräknas tre 

fjärdedelar exponeras för vägtrafikbuller.
2
  

Syfte 

Syfte med detta arbete är att utreda vilka bullerskyddsåtgärder som är lämpligast för att mini-

mera bullerpåverkan från vägtrafik på Nydala rekreations- och friluftsområdet i Umeå 

kommun. Vilka för- och nackdelar det finns de med olika åtgärderna kommer att diskuteras. 
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Bakgrund 

Buller förklaras enkelt som oönskat ljud.
1
 Hur vi uppfattar ljud beror på dess karaktär och 

styrka men också på vår inställning till det och vilken tid på dygnet vi utsätts för det. Det 

innebär att det som upplevs som buller för vissa kan vara önskvärt ljud för andra.   

Ljudets styrka beror dels på ljudtrycket och dels på frekvenssammansättning. Omfånget av 

ljudet som människor kan uppfatta är 100 miljarder, därför uttrycks ljudtrycket i den 

logaritmiska skalan dB.
1
 För att ljudet ska motsvara de frekvenser som det mänskliga örat 

uppfattar mäts ljudet antingen med ett så kallat filter eller så gör man en frekvensvägning av 

ljudet. Vanligtvis används ett A-filter som ger en dämpning av de låga frekvenserna och i viss 

mån av de högra frekvenserna. För att bedöma lågfrekvent buller kan ett C-filter användas. 

Detta filter ger bara en marginell dämpning av de allra högst och de allra lägsta frekvenserna i 

det hörbara området. Ljud som frekvensvägts eller mätts med filter anges således i dBA eller 

dBC. Vägtrafikbuller ligger i huvudsak inom frekvensområdet 63-1000 Hz och därmed an-

vänds ett A-filter när trafikbuller mäts. De svagaste ljudet vi normalt kan uppfatta är 0 dBA 

och vår smärtgräns ligger runt 120 dBA. 

I Sverige används två ljudmått för vägtrafikbuller, ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå.
1
 

Den ekvivalenta ljudnivån är en medelväg ljudnivå för en given tidsperiod. På avstånd från en 

väg med relativt jämn trafik upplevs ljudet som ett jämt brus vilket den ekvivalenta ljudnivån 

motsvarar. Maximal ljudnivå står för den högsta ljudnivån som uppstår vid enstaka tillfällen. 

Detta mått är en bra komplettering till den ekvivalenta ljudnivån när vägen är nära och det 

förekommer gles trafik eller när det är en hög andel tung trafik. Ljud som återupprepas med 

korta mellanrum ökar risken för störning. När det gäller upplevelse av skillnader i ljudnivå är 

bedömningen att 3 dBA skillnad är en knappt hörbar förändring medan en skillnad på 8-10 

dBA upplevs som en fördubbling eller halvering av ljudet. Den logaritmiska skalan gör att 

summan av två lika starka ljudkällor ger en ökad ljudnivå med 3 dBA.  

Buller och hälsa 

Normalt når trafikbuller inte upp till ljudnivåer som kan orsaka hörselskador däremot kan det 

vara störande och på så sätt påverka vår hälsa och livskvalitet.
3
 De vanligaste effekterna är 

samtalsstörningar och sömnstörningar. Vid ett normalt samtal krävs bara ett störande ljud på 

35 dBA för att talet inte skall kunna uppfattas till fullo. Personer som har hörselnedsättning 

eller som normalt talar ett annat språk är känsligare liksom barn och unga under 15 år. Bullers 

påverkan på sömnen yttrar sig både vid insomningsfasen och under själva sömnen. 

Uppvakningar och försämrad kvalitet på sömnen kan bland annat leda till trötthet, huvudvärk 

och försämrad prestationsförmåga. Studier har sedan länge kunnat visa att den maximala ljud-

nivån och enstaka händelser har stor betydelse för uppkomsten av sömnstörningar och att 



   

3 

 

detta buller under insomningsfasen är särskilt störande. Andra effekter är ökad hjärtfrekvens 

och kroppsrörelser i samband med bullerhändelserna.  

Buller kan leda till negativa effekter på prestation och inlärning genom att påverka koncentra-

tionsförmågan. Läsning, problemlösningsförmåga och förmågan att minnas är det som 

påverkas mest.
1
 Att försöka hålla koncentrationen uppe trots störning har visat sig kunna öka 

stresshormonerna i kroppen. På senare år har forskningsresultat visat på att risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar ökar om man utsätts för höga bullernivåer under längre tid. Ljudmiljön kan 

också påverka oss utan att vi är medvetna om det, ljud som vi inte upplever som störande kan 

skapa bland annat stress, spänningar och blodtrycksförändringar. 

Riktlinjer 

Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastslagit ett antal rikt-

värden för buller orsakad av vägtrafik, se figur 1.
4
 För närvarande finns bara beslutade 

riktvärden för bostadsmiljöer. Dessa riktvärden ska normalt inte överskridas vid nybyggnation 

av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnation av infrastruktur. Riktvärdena 

är inte rättsligt bindande normer utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till 

lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.  

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 

70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Figur 1. Riktvärden för buller i bostäder fastslagna av riksdagen. 

Naturvårdsverket har till regeringen föreslagit ett antal riktvärden för andra miljöer än bo-

städer.
4
 Förslaget har inte godtagits av statsmakterna men tillämpas av Vägverket vid buller-

begränsande åtgärder. För rekreationsområden i tätbebyggelse har riktvärdet 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå för ett dygn föreslagits, för friluftsområde avsatt i kommunal översikts-

plan är riktvärdet hårdare, där är förslaget 40 dBA ekvivalent ljudnivå per dygn. Detta är 

områden där samhällsbuller kan förekomma i relativt stor utsträckning då de ofta ligger i 

direkt anslutning till tätbebyggt område, ambitionen är att försöka skydda dessa områden från 

höga samhällsljud. 

Riksdagen har, tillsammans med naturvårdsverket, tagit fram 16 miljömål.
5
 Miljömålen 

beskriver de kvaliteter och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är 

hållbara på lång sikt, dessa ska uppnås innan år 2020. Målen syftar till att främja människors 

hälsa, värna om natur och kulturmiljö, bevara ekosystem och den biologiska mångfalden samt 

att hushålla med naturresurser. De miljömål som rör bullers påverkan på miljö är målen 

”levande sjöar och vattendrag samt levande kust och skärgård”, ”storslagen fjällmiljö” och 

”god bebyggd miljö” I de två först nämnda anges att dessa områden ska värnas om samt att de 

ska utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt, vilket indirekt innebär frihet från buller. Målet 
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”god bebygg miljö” innebär bland annat att platser där människor vistas ska uppnå en god 

ljudmiljö samt vara fri från betydande buller från vägtrafiken. 

Inom dessa mål finns delmål som berör buller mer specifikt.
5
 Bland annat ska antalet personer 

som berörs av buller i bostäder över de riktvärdena som riksdagen ställt sig bakom minskat 

med 5 % till år 2010 jämfört med 1998. Dessutom finns krav och specifikationer för båttrafik 

i skärgård samt för motordriva fordon och luftfartyg i fjällmiljö med syfte att minska buller 

och andra störningar i dessa områden.  

Buller och tätortsnära natur 

Både svensk och internationell forskning visar på att natur och friluftsliv påverkar vår hälsa 

och vårt välmående på ett positivt sätt. Det finns dock många teorier om varför. Ljudmiljön är 

en viktig del av upplevelsen när vi besöker natur-, friluftsområden.
6
 Friheten från oönskat ljud 

gör att vi kan uppfatta ljud som är naturliga och kulturbetingande och därför av stort värde för 

upplevelsen. Detta är en av anledningarna till att ljudmiljön lyfts fram i våra miljömål.  

En svensk studie gjord på Stockholms universitet visar på kopplingen mellan psykisk åter-

hämtning och naturens egna ljud.
7
 Resultatet av studien tyder på att det sympatiska nerv-

systemet återhämtar sig snabbare, efter att ha varit utsatt för psykisk stress, när man exponeras 

för naturliga ljud än vid låg exponering av vägtrafikbuller och buller från 

ventilationsinstallationer. 

Natur- och friluftsområden är alltså platser för återhämtning och avkoppling. Det har visat sig 

att tillgängligheten har stor betydelse för i vilken utsträckning vi nyttjar dessa områden.
8
 

Många människor nöjer sig med att utnyttja naturen i sin närmiljö. I dag när 85 % av Sveriges 

befolkning bor i eller i närheten av städer och tätorter blir det allt viktigare att bevara områden 

för rekreation i just städer och tätorter. Svensk forskning visar att ju närmare ett rekreations- 

eller grönområde man bor ju oftare besöker man det.
9
 Man bör inte ha längre än en kilometer 

till rekreationsområdet för att använda det flitigt. De största hoten mot dessa områden är ex-

ploatering då marken ofta är attraktiv samt att kvaliteten på områdena sänks genom 

miljöpåverkan i form av bland annat buller. 

Viss forskning pekar på att det finns risk att buller och dess negativa effekter och 

konsekvenser ignoreras.
10

 I artikeln Noise Pollution: A Modern Plague menar författarna att 

samhället inte tar sambandet mellan buller och dess konsekvenser på allvar och att det är 

bristfällig kunskap hos medborgarna som gör att problemet inte uppmärksammas mer. 

Författarna menar att framtida generationer kommer få ta konsekvenserna av vårt beteende 

när våra städer är fulla av störande buller.  

Det finns en del studier som berör buller och ljudupplevelser i naturområden.
6
 Det saknas 

dock undersökningar för att kunna dra slutsatser om kvantitativa dos-responssamband mellan 

ljudnivåer och vad som anses som störande. Vad som upplevs som god ljudmiljö har istället 

visat sig ha ett starkt samband med vilka förväntningar man har på området. I parker och när-

områden har man inte lika höga förväntningar på ljudmiljön som man har om man beger sig 
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längre bort från tätbebyggelse. Det gör att man inte upplever ljud som störande på samma sätt 

i den tätortsnära naturen. Detta visar en utredning som naturvårdsverket gjort där man försökt 

definiera vad som är god ljudkvalitet i natur- och kulturområden och hur människor som 

vistas i dessa områden blir störda av buller.  

Vägprocessen 

Utgångspunkten när ett förslag för en ny väg ska tas fram är de nationella övergripande 

målen, däribland de transportpolitiska målen och miljömålen.
11

 En förstudie görs där man 

bedömer om, och i så fall var, en väg ska byggas. Här behandlas miljöfrågan främst utifrån 

miljömålen och man utreder om det finns värden och kvaliteter att värna om. När underlag till 

förstudien tagits fram ska samråd hållas, där diskuteras aktuella behov som ska tillgodoses i 

planeringsarbete samt större miljöfrågor. Efter samråden ska länsstyrelsen besluta om 

projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet blir miljöredovisningen mer 

ingående och samråden utökas i nästa skede. Visar förstudien att det finns flera alternativa 

sträckningar görs en vägutredning.  

I och med vägutredningen analyseras de konsekvenser olika dragningar och utformningar av 

vägen kan medföra.
11

 I detta skede ska allmänna intressen så som markanvändning, 

trafiksäkerhet och miljö prioriteras. När olika alternativ jämförs ska ett nollalternativ alltid 

finnas med, nollalternativ betyder att ingen väg byggs. I och med vägutredningen ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram som ska godkännas av länsstyrelsen. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska alternativen beskrivas med effekter och konsekvenser för 

natur- och kulturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, markanvändningen samt för 

människors hälsa och säkerhet. Om bedömningen i och med förstudien var att projektet kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan ska vägutredningen med 

miljökonsekvensbeskrivningen kungöras, då får allmänheten möjlighet att lämna in 

synpunkter. Utredningen går dock inte att överklaga denna möjlighet finns i ett senare skede. 

Efter kungörelsen värderar väghållningsmyndigheten underlaget och väljer en korridor inom 

vilken vägen ska ligga.  

Steg ett i arbetsplanen är att finna den lämpligaste sträckningen för vägen inom den valda 

korridoren.
11

 Samråd hålls där förslag på vägens utformning och innehållet i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen för arbetsplanen diskuteras. I miljökonsekvensbeskrivningen 

för arbetsplanen ska åtgärder för att förebygga miljöstörning beskrivas. Man ska också titta på 

hur enskilda personer, inte bara allmänheten, påverkas av den planerade vägen. Även denna 

miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av länsstyrelsen, när detta är klart anses 

arbetsplanen vara upprättad. Ytterligare en kungörelse ska då göras där möjlighet till över-

klagan finns. Därefter prövar Vägverkets huvudkontor de inkomna synpunkterna samt hur 

projektet i sin helhet påverkar miljö och hälsa. Om arbetsplanen uppfyller kraven i bland 

annat väglagen och miljöbalken beslutar de om fastställelse. Skulle Vägverket och 

länsstyrelsen ha olika uppfattning huruvida arbetsplanen uppfyller ställda krav tar regeringen 

slutgiltigt beslut. 
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Vägtrafikbuller 

Vägtrafikbullrets karaktär beror av avståndet till bullerkällan, trafikens sammansättning och 

trafikmängden.
12

 Med trafikmängden ökar ljudnivån proportionellt, en fördubbling av trafiken 

gör att ljudnivån ökar med 3 dBA. På avstånd från större vägar med relativt stor trafikmängd 

upplevs ljudet som ett jämt brus med lågfrekvent buller. På dessa avstånd är den maximala 

ljudnivån inte relevant. I avseende på ekvivalent ljudnivå är vägar så kallade linjekällor, ljudet 

sprids i teorin halvcylindriskt från vägen. I avseende på den maximala ljudnivån räknas vägen 

som en punktkälla. Skillnaden är att ljudet i den halvcylindriska spridningen antas avta med 3 

dBA per avståndsdubbling och från en punktkälla med 6 dBA per avståndsdubbling.  

Emissionen, bulleralstringen, varierar med fordonstyp, hastighet, vägbanans utformning, 

däcktyp och vägbeläggning.
13

 Bullret från vägtrafik domineras vid hastigheter över 50 km/h 

av däckbuller, som då överstiger buller från motorerna. För tunga fordon dominerar 

motorbullret upp till en hastighet av 70 km/h. Andra källor är avgas- och vindbuller. Som 

nämnts tidigare så påverkar hastigheten ljudnivån. Med en höjning från 50 km/h till 70 km/h 

ökar ljudnivån med 4 dBA. En ytterligare höjning av hastigheten till 90 km/h respektive 110 

km/h medför en ökning med 2-3 dBA vardera. Vägbanans utformning påverkar också ljudet, 

till exempel en lutande vägbana, som för varje procents lutning genererar en ökad ljudnivå 

med 0,5 dBA. Korsningar och annat som gör att fordon måste bromsa och accelerera ger ofta 

också en ökad störning.  

Hur ljudet dämpas längs en vägsträcka, beror av avståndet mellan bullerkällan och mot-

tagaren, hur nära marken ljudet sprids, markdämpning och sektorsdämpning.
13

 Beroende på 

om marken är väldigt porös eller väldigt slät och hård sprids ljudet olika lätt. Den hårda släta 

ytan ger nästan ingen markdämpning medan mjuk mark kan dämpa 3 dBA. Sektorsdämpning 

beror av storleken på sektorn för ljudinfallet.
12

 Skymmande berg, byggnader, vallar och 

skärmar minskar denna sektor och dämpar därför ljudet.  

Mätning och beräkning av buller 

En bedömning av bullernivån kan göras med hjälp av mätningar och beräkningar. Fördelen 

med att mäta ljudnivån är att det visar den faktiska exponeringen vid mättillfället.
14

 Dock kan 

parametrar spela in som inte ger ett rättvist resultat så som väder och om det är ovanligt 

bullrigt eller ovanligt tyst vid mättillfället. Beräkningar har fördelen att de kan göras för ett 

större område. Är det fråga om planering har man ju bara beräkningar att tillgå. För beräkning 

av vägtrafikbuller används normalt sett Naturvårdsverkets samnordiska beräkningsmodell för 

vägtrafikbuller. Modellen bygger på forskning och försök som gjorts i de nordiska länderna 

beträffande ljudets spridning och vilka parametrar som påverkar ljudets utbredning.  
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Vid beräkning beaktas följande parametrar:  

 Fordonsslag, andel tunga respektive lätta fordon. 

 Trafikflödet hos tunga respektive lätta fordon 

 Avstånd till vägmitt 

 Hastighet 

 Vägbanans höjd över omgivande mark 

 Eventuella skärmars höjd, placering och tjocklek 

 Mottagarpunktens läge i förhållande till omgivande mark, vägbana och till 

reflekterande vertikala ytor 

 Markytans beskaffenhet   

 Typ av beläggning 

Bullerskyddsåtgärder vid vägtrafik 

Det är viktigt att tidigt i planeringen titta på bullerfrågan då det alltid är mer ekonomiskt 

fördelaktigt att förebygga ett problem än att rätta till det i efterhand.
12

 Bullerfrågan bör beak-

tas när lämpligheten av vägens placering utreds. Vid planering av en bullerskyddsåtgärd bör 

även andra miljöaspekter tas med i bedömningen, bullerproblemet får inte ersättas av andra 

problem som till exempel barriäreffekter, betydande påverkan på landskapsbild eller försäm-

rad boendemiljö. 

Man skiljer på emissionsbegränsande och immissionsbegränsande åtgärder.
13

 De emissions-

begränsande åtgärderna innebär att man begränsar bullrets uppkomst vid källan. Det kan vara 

att man reducerar bullret från fordon och bildäck eller väljer en vägbeläggning som minskar 

uppkomsten av buller. Olika former av trafikreglering kan också ge minskade störningar även 

om de beräkningsmässiga bullernivåerna bara minskar med 2-3 dBA. Sådana åtgärder kan 

vara minskad trafikmängd, minskad trafikmängd under vissa tider, förbud för genomfart för 

tung trafik och lägre tillåten hastighet. Vid projektering kan man även påverka uppkomsten 

genom vägens lutning och placering av korsningar. För emissioner finns gränsvärden, bland 

annat hur mycket fordon och däck får bullra.  

Immissionsbegränsande åtgärder innebär att man vill minska spridningen mellan källan och 

mottagaren.
13

 Åtgärder som är vanliga är uppförande av skärmar, vallar och avskärmande 

bebyggelse samt att bättra på fasad och byta ut fönster i utsatta byggnader. Man kan också 

påverka spridningen genom vägens höjdläge och släntutformning. En låg profil då vägen går i 

skärning bör väljas förbi bullerkänsliga områden, just för att minska spridningen. En tät 

vegetation av till exempel träd och buskar har en väldigt liten inverkan på bullrets spridning. 

På avstånd över 100 meter kan tät vegetationen dämpa 1-2 dBA. Den psykologiska effekten 
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ska dock inte underskattas, då störningen kan upplevas mindre av att man inte ser trafiken. 

Som tidigare nämnts så har marktyp inverkan på spridningen. Skogsmark, gräs och annan 

plantering mellan källan och mottagaren dämpar upp till 3 dBA mer än asfalt, vatten, grus och 

liknande.  

Om det inte är möjligt att begränsa spridningen genom vägens utformning kan man använda 

bulleravskärmning i form av vallar eller skärmar.
13

 Det finns många varianter på avskärm-

ning, nya material och alternativa utformningar tas ständigt fram. Rätt utformad avskärmning 

kan ge en dämpning på 10 dBA beroende på markens beskaffenhet. Effekten av en vall eller 

skärm är störst närmast bakom och minskar sedan med avståndet. Att förlägga vägen i en 

tunnel är effektivt ur bullerreduceringssynpunkt men också mycket dyrt. Denna typ av åtgärd 

är därför bara aktuell i områden med mycket höga markvärden. 

Bullerreducerande beläggning 

Vägbanans beläggning en har stor påverkan på uppkomsten av buller. En ojämn vägbana 

orsakar vibrationer i däcket som avger ett lågfrekvent ljud.
12

 En slät vägbana i sin tur ger, vid 

höga hastigheter, ifrån sig ett högfrekvent ljud. Lösa brunnslock och fogar som inte är utförda 

på rätt sätt eller med undermåligt underhåll kan också ge ökade ljudnivåer.  

Relativt nytt är att använda så kallade bullerreducerande beläggningar på vägarna för att 

minska uppkomsten av buller. Man brukar prata om två typer av bullerreducerande belägg-

ningar, dränerande eller öppna beläggningar och tunnskiktssbeläggningar.
15

 Karaktäristiskt 

för dränerade beläggningar är att de är porösa istället för täta som det traditionella belägg-

ningarna är. Den porösa beläggningen förhindrar att luft sugs in och sedan pressas ut i hålig-

heterna mellan däckets gummilameller. Detta plus att den absorberar en viss del av 

motorljudet gör denna typ av beläggning tystare än de traditionella. Problemen med dessa 

beläggningar är i dagsläget att den tekniska livslängden är kortare än de som traditionellt 

används samt att den bullerreducerande effekten avtar relativt snabbt. Den porösa ytan är 

känslig för slitage och nöts lätt ner av bland annat dubbdäck som sliter loss partiklar från 

beläggningen. Den bullerreducerande effekten försämras av att håligheterna i beläggningen 

täpps igen av sand och andra partiklar som uppstår när beläggningen slits. För att bibehålla de 

akustiska egenskaperna så länge som möjligt krävs att hålrummen rensas genom regelbunden 

spolning av vägbanan. För dessa beläggningar är också en något försiktigare snöröjning att 

föredra för att motverka nedbrytning av beläggningen. Då dessa beläggningar är porösa håller 

de mer vatten vilket kan orsaka skador på beläggningen när vattnet fryser och expanderar. 

Håligheterna gör också att det kan behövas en högre saltgiva för att saltet ska ge effekt på hala 

vägbanor.  

Tunnskiktsbeläggningar är täta beläggningar där en mindre stenstorlek används jämfört med 

de traditionella beläggningarna.
15

 Genom att minska stenstorleken i asfalten kan man minska 

uppkomsten av buller även om man inte kommer upp i samma bullerdämpande effekt som vid 

användning av de dränerande beläggningarna. Fördelen med denna typ av beläggning jämfört 

med de porösa är att livslängden är längre, även om de mindre stenstorlekarna gör att även 

denna typ av beläggning är mindre motståndskraftig mot slitage och deformeringar. 
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Det görs även försök med gummigranulat i asfalten för att öka elasticiteten vilket ska minska 

uppkomsten av buller från vägbanan, man hoppas också på längre hållbarhet hos denna be-

läggning.
16

 Det är dock förtidigt att dra några slutsatser av försöken men detta material anses 

ha god potential. Försök görs också med så kallade poro-elastiska beläggningar som både ska 

vara porösa samt elastiska med hjälp av gummi. 

Den tekniska och akustiska livslängden för de bullerreducerande beläggningarna är alltså dess 

svaghet, försök pågår ständigt för att hitta konstruktioner som är motståndskraftiga mot slitage 

och som behåller den ljuddämpande effekten med tiden.
15

 Erfarenheter från genomförda 

försök visar att stenkvalitet och utförandet vid anläggningsarbetet är det som har störst in-

verkan på hållbarheten. Det finns exempel på många lyckade försök i södra Europa men innan 

beläggningarna börjar användas mer regelbundet på svenska vägar måste de anpassas för att 

klara vårt nordiska klimat.  

I Sverige har försök på både mindre gator och större motorvägar gjorts med varierande 

resultat. Försöken är dock utförda i södra Sverige och därför planeras nu ett försök på väg 97 

mellan Luleå och Boden i Norrbotten för att se hur klimatet och den intensivare användningen 

av dubbdäck påverkar hållbarheten.
17

 På den aktuella sträckan ska ett lager med tät asfalt 

läggas, ett så kallat bindlager. Ovan på det läggs ett så kallad twin-layer, även kallad 

tvåskiktsbeläggning, de vill säga två lager med olika stenstorlek. Först läggs ett lager med 16 

mm stenstorlek och ovan på ett lager med 11 mm stenstorlek, det så kallade slitlagret. I 

beläggningen ska det finnas polymermodifierat bitumen som ska öka beständigheten och göra 

den mer hållbar mot slitage. Vägen ska också ha ett kraftigare tvärfall för att undvika att 

vatten blir stående och istället rinna ut via den täta beläggningen ner i diket på sidan av vägen. 

Denna beläggning väntas reducera bullret med 5-7 dBA och kostnaden beräknas bli fyra 

gånger mer, inklusive underhåll, jämfört med en traditionell beläggning. 

Vid slitage uppstår partiklar, vilket skulle kunna medföra en högre halt PM10 och andra parti-

kelemissioner i luften kring vägar med bullerreducerande beläggningar.
18

 Det har gjorts en del 

forskning på detta, bland annat på institutionen för tillämpad miljövetenskap på Stockholms 

universitet.
15

 Det man kunnat se är att beläggningens struktur inte är avgörande för emissioner 

av partiklar utan att det sannolikt är stenkvalitet och stenhalt som har störst betydelse. Det 

behövs dock mer forskning på området inte minst och med att beläggningarna ständigt 

förbättras. Uppkomsten av partikelemissioner är något som bör observeras vid försök med 

bullerreducerande beläggningar, för att säkerställa att en åtgärd för att minska en 

miljöstörning inte ökar en annan. 

Bullerskyddsskärmar  

Skärmar anläggs för att minska ljudets spridning. Dess placering är viktig för att ge så bra 

bullerreduktion som möjligt.
13

 Skärmen ska antingen placeras nära källan eller nära 

mottagaren, den sämsta placeringen är någonstans mitt emellan. Placeras den nära vägen ska 

den alltså stå så nära som möjligt, utan att påverka trafiksäkerheten. Ett visst avstånd krävs 

också med hänsyn till snöröjning. Skärmen får inte försämra sikten eller skapa bländande 

reflexer, vilket vissa genomsiktliga material kan göra. För att undvika att sikten försämras i 

korsningar ska skärmen placeras utanför de sikttrianglar som finns för korsningar, detta gäller 
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även de genomsiktliga skärmarna.
19

 Längs med vägen finns också en så kallad säkerhetszon. I 

detta område är det inte tillåtet att placera material som ej är eftergivliga, detta för att undvika 

personskador vid avåkning. Hur bred säkerhetszonen ska vara beror av hastighetsbegränsning 

och utformning av sidområdet. Vid 70 km/h ska zonen vara minst 7 meter och vid 90 km/h 

minst 9 meter. Vid inner- och ytterkurvor kan avståndet både vara större och mindre än 

nämnda. I de fall då kravet på säkerhetszon inte kan tillgodoses ska skärmen placeras bakom 

ett räcke. Vissa typer av räcken kan kombineras med bullerskärm som då placeras ovanpå, 

exempelvis räcken av betong. Andra säkerhetsrisker som bör beaktas är att det på läsidan av 

skärmen kan bildas snödrivor och att plötsliga vindstötar kan uppkomma där skärmen slutar.
13

 

Skärmen kan också skugga vägen vilket kan bidra till halka. För att undvika dessa risker bör 

avståndet mellan skärm och väg vara fyra gånger så långt som skärmens höjd, detta 

överensstämmer dock inte med de akustiska kraven och kan därför vara svårt att uppfylla. 

 Av största vikt är också att skärmen är helt tät. Mycket små springor kan påtagligt försämra 

dämpningen.
19

 De värsta springorna är de horisontella som vanligen beror på slarv med 

anslutningen längs marken eller att marken satt sig efter uppförandet. Öppningar bör alltså 

undvikas då bullerreduktionen försämras betydligt, krävs det en öppning kan den förses med 

en port som tätas väl, se figur 2, eller att skärmarna går omlott. Den överlappande delen av 

skärmen bör då vara tre gånger så lång som öppningen.  

 

Figur 2 .Öppning försedd med port. Silentia AB 

Skärmens höjd är viktigt för dämpningen.
12

 Det är svårt att säga hur mycket specifika höjder 

på en skärm dämpar i praktiken då det beror av andra parametrar, för att kunna bestämma 

höjden krävs bullerberäkningar där hänsyn tas till omgivningen. Placeras skärmen nära källan 

kan den i regel göras lägre för att uppnå samma dämpning. Skärmens längd har också stor 

betydelse för dämpningen. Hur lång skärmen bör vara är beroende på om den placeras nära 

vägen eller nära objektet som ska skyddas. Placeras den längs med vägen bör den, förutom att 

täcka skyddsobjektet, vara lika lång på vardera sida som avståndet mellan vägen och skydds-

objektet.
19

 Placeras skärmen nära objektet kan den ofta kortas ner liksom om ändarna vinklas 

in mot objektet. Detta gäller dock främst om objektet är en byggnad. 

Skärmens tjocklek och material har mindre betydelse för dämpningen. Det finns många olika 

material med tillräcklig vikt för att ge god bullerreduktion så som trä, plaster och glas.
12

 Höjd, 

placering och utsträckning har större betydelse för dämpningen än materialet och tjockleken 

då ljudet som beräknas gå igenom skärmen i dessa fall är försumbar. En grundläggande regel 



   

11 

 

är dock att ytvikten ska vara minst 15 kg/m
2
. För att förbättra dämpningen kan skärmen förses 

med ett ”tak” eller breddas upptill. Detta minskar ljudets möjlighet att breda ut sig ytterligare. 

Grundläggningen är viktig för skärmens stabilitet och ska anpassas efter skärmens höjd, 

vindkrafter och markförhållanden. 

En skärm kan förses med ljudabsorberande material, så kallad absorbent, vilket används för 

att minska reflektioner.
12

 Ett typexempel är när det finns skärmar på båda sidor om en väg 

vilket gör att ljudet kan studsa mellan dessa och ge upprepade reflexer som kan öka ljudnivån 

i området.  Ett annat sätt att minska risken för ljudreflexer är att vinkla skärmen utåt från 

vägen, ljudet sprids då uppåt istället för att studsa mot motsatt skärm vilket gör att reflektioner 

inte uppkommer.
13

 Dock kan detta inte användas om det finns hög bebyggelse bakom 

skärmen, då ljudet sprids uppåt och påverkar de övre våningarna i huset. Ett annat sätt är att 

vinkla skärmen in mot vägen och därmed undvika att ljudet stutsar mellan skärmarna utan 

istället reflekteras in mot vägen. En absorbent kan också användas vid öppningar, då kan 

överlappet minskas till dubbla avståndet mellan skärmarna till skillnad från tre gånger 

avståndet i normalfallet.
19

 Risken för läckage mellan springor minskar också då skärmen 

förses med absorberande material. Absorbenter som används är akustisk betong, mineralull 

med sträckmetall alternativt gles träpanel, kantställt håltegel med mineralull, träullsskivor 

med mineralull eller lättklinkerelement typ leca. Absorbenter till plastskärmar är nytt på 

marknaden, det är i dagsläget betydligt dyrare och är akustiskt sämre än ovan nämnda 

absorbenter. 

Det är viktigt att skärmen anpassas till omgivningens karaktär så det blir en naturlig del av 

landskapet. Följaktligen bör skärmens färg, material och formspråk anpassas.
19

 För trafi-

kanterna på vägen är det viktigt att skärmen inte blir monoton utan att variationer förekommer 

i form av höjder, grafiska mönster etc. Man ska dock ha i åtanke att trafikanterna färdas i hög 

hastighet vilket gör att man inte hinner uppfatta detaljer utan bara stora drag. Vid planering av 

bullerskyddsåtgärder är det viktigt att det lokala uttrycket med landskapsbild och 

arkitektoniska miljöer får vara utgångspunkten. Lokal arkitektur eller lokala material kan 

inspirera utformningen. En skärm påverkar både miljön på vägen och på andra sidan skärmen. 

För att minska det visuella intrånget i landskapet och göra körupplevelsen mer givande kan en 

genomsiktlig skärm av glas eller plast användas.
12

 En sådan skärm skapar utsikt som ofta 

upplevs positivt för vägtrafikanterna men som inte alltid är positivt för den omgivande miljön. 

Barriäreffekten minskar men att inte behöva se trafiken kan också upplevas som något posi-

tivt, det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall. För att optimera åtgärden kan en kombina-

tion av täckande material och genomsiktligt i olika kombinationer användas. Växtlighet i an-

slutning till en skärm kan förekomma på båda sidor och bidra till att skärmen inte upplevs 

som ett lika stort intrång i landskapet. Växtlighet har också visat sig minska förekomsten av 

klotter.
13

 

Skärmar i trä kan utformas i många olika varianter både i färg och i form. Lockpanel eller 

spontat samt falsat virke, se figur 3 och 4, är vanligt förekommande skärmar som är relativt 

enkla att bygga.
12

 För att den ska vara tät mot marken utan att riskera att ruttna krävs att 

skärmen ska gå ner minst 200 mm i marken. Denna del kan utföras i ett material som inte är 

fuktkänsligt till exempel plast eller metall. Skärmen kan också förses med en särskild del som 

är lätt att byta ut, en så kallad offerplanka. En annan metod är att använda kappilärbrytande 
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material närmast skärmen för att minska fukthalten. Det är också viktigt att skärmar av trä 

utformas så att vatten inte blir stående vilket kan göra att virket ruttnar. 

  

Figur 3. Skärm i lockpanel. Silentia AB Figur 4. Skärm i spontat virke. Silentia AB 

Genomsiktliga skärmar kan utföras i både glas och plast. Glaset kan utföras i både enkelskikt 

och i laminerat och kan därefter härdas.
12

 Att glaset härdas gör att det tål större påfrestningar 

samt att den faller sönder i ytterst små bitar om något skulle inträffa. Två typer av plast-

material, så kallad glasplast, används vanligen till bullerskyddsskärmar. Akrylglas, även 

kallad plexiglas och polykarbonat, vilka är tåligare mot mekanisk påverkan än en skärm i 

glas. Polykarbonat finns även med en behandlad yta vilket gör den extremt hållbar. Skivorna 

monteras vanligen i gummilister mot en metallprofilstomme. Skivans överkant, som är den 

känsligaste delen, förses ibland också med gummilist. 

 
Figur 5. Genomsiktlig skärm i glas. Silentia AB  

Andra material som kan användas till bullerskyddsskärmar är falsad plåt och betong, som 

även används som grund till transparanta skärmar.
12

 Betongklossar som vanligen används 

som trafikdelare mellan vägbanorna har också en bullerreducerande effekt. 

Totalkostnaden för en bullerskyddsskärm består av kostnader för anläggning, drift och under-

håll, då är material och arbetskostnad inkluderad.
12

 Material och grundläggning gör att det kan 

bli stora kostnadsskillnader även om materialkostnaden är en förhållandevis liten del av den 

totala kostnaden. Trä är normalt billigare än glas och dyrast är skärmar i glasplast. Beroende 

på jordtyp skiftar typ av grundläggning, stål- och betongstolpar kan slås ner om jorden är 



   

13 

 

passande. Vid lösa jordarter kan stolpdjupet behöva vara lika stort som skärmens höjd över 

mark vilket ökar kostnaden.  

Underhållsbehovet är beroende av läget, klimatet och skärmens utformning.
13

 Hur ofta en 

skärm bör impregneras eller målas varierar alltså. Det viktigaste är dock att tätheten i skärmen 

bibehålls. Justeringar kan behöva göras om marken sätter sig och det bildas springor eller om 

delar i en träskärm ruttnar och behöver bytas ut. En genomsiktlig skärm behöver hållas ren 

och även här styrs behovet av tvättning av läget och klimatet samt förekomst av luft-

föroreningar. Möjlighet finns att använda ett allvädersskydd vilket fungerar på de flesta typer 

av ytor.
13

 Detta skyddar mot luftföroreningar och fukt men behöver bättras på med några års 

mellanrum. Klottersanering är en kostnad som kan tillkomma, då vissa skärmar är mer utsatta 

än andra kan detta vara svårt att beräkna. Dock så gör allvädersskyddet att färg och tusch inte 

tränger in i materialet vilket underlättar saneringen och minskar kostnaden betydligt. 

Bullerskyddsvallar 

Vallar används för att begränsa spridningen av ljudet. Vilken höjd som krävs beror på hur 

mycket bullerreducering som krävs, de vill säga de akustiska kraven. Liksom för skärmar går 

det inte att säga hur mycket ljud en viss höjd på vallen reducerar då andra parametrar spelar 

in.
12

 Höjden på vallen samt vilken lutning som krävs avgör hur mycket mark som måste tas i 

anspråk. Vid en 2 meter hög vall med lutningen 1:2 ska vallbredden normalt vara11 meter. En 

vall kräver alltså en viss storlek på vägens kringliggande markområde, vilket kan vara ett 

problem i tätbebyggelse. För att kunna bygga branta vallar som är mindre utrymmeskrävande 

finns alternativa konstruktioner. Vid uppbyggnaden kan armering med geonät eller geotextil 

vara ett sätt att bygga brantare utan att riskera sättningar. Dimensioneringen måste dock göras 

utifrån stabilitet och vibrationer från trafiken och så att den kan skötas på ett rationellt sätt. Än 

brantare vallar kan åstadkommas med gabioner eller armeringskorgar som fylls med jord. 

Dessa kan med plantering bli relativt gröna. 

Vallens kärna kan bestå av överskottsmassor, men det måste vara tillräckligt grovt för att 

vallen ska bli stabil.
12

 Något som varit ett vanligt förekommande problem är att massorna som 

använts i vallarna varit förorenade vilket ska uteslutas innan anläggning påbörjas.
19

 Risk för 

sättning kan undvikas genom att massorna packas i omgångar. Det är viktigt att vallen byggs 

lite högre än den tänkta sluthöjden, eller att den fylls på när vallen och underliggande mark 

har satt sig, för att den ska uppnå projekterad höjd. Inventering av platsen och geologiska 

undersökningar av grundförhållanden ska alltid göras när en vall planeras.
12

 Mellan 

vägområde och vall ska det, enligt vägverkets bestämmelser, vara minst 1 meter. Detta för att 

det ska vara en tydlig gräns för underhållsansvar. Vallen får heller inte utformas så att de 

skymmer sikten eller på annats sätt utgör en trafiksäkerhetsrisk på samma sätt som vid 

utformning av skärmar. Hänsyn till vägens avvattning måste också beaktas liksom risken för 

snödrev så att drivbildning undviks. 

I normalfallet anses bullerskyddsvallar passa bättre på landsbygden än i det urbana land-

skapet.
12

 Det omgivande miljön måste alltid vara utgångspunkt vid utformning av bullerskydd 

och vallen bör anpassas efter omgivningens höjdskillnader, lutningar och vegetationskaraktär. 
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Användning av landskapliga teman vid gestaltning kan förstärka omgivningens karaktär och 

då bidra till en positiv bild av åtgärden. 

Liksom för skärmar är totalkostnaden för en bullerskyddsvall anläggning, drift och 

underhåll.
12

 Kostnaden för en vall kan variera mycket. Höjd och bredd styr kostnaden 

beroende på hur mycket material som erfordras. En större vall tar upp mera mark och det 

behövs en större mängd jordmassor. För uppbyggnaden kan överskottsmassor av varierande 

sammansättning användas. Kan överskottsmassor eller närliggande massor användas sänks 

kostnaden betydligt jämfört med om massorna måste köpas och sedan fraktas. Vilken 

växtlighet som väljs samt dess underhåll är också viktigt att beakta då både inköps- och 

underhållkostnad varierar. Eventuella stödmurar och räcken är en del i materialkostnaden och 

ska tas med vid kostnadsanalys. Underhåll av en vall är i form av klippning av gräs, underhåll 

av annan växtlighet och städning. Det är viktigt att driftskedet klargörs så att underhållet sköts 

optimalt. 

Kostnader och samhällsekonomisk rimlighet 

Enligt vägverkets praxis, som bygger på miljöbalkens bestämmelser ska åtgärder för att 

minska trafikbuller vidtas med hänsyn till vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt 

möjligt.
4
 Utgångspunkten för vad som är ekonomiskt rimligt är förhållandet mellan den 

samhällsekonomiska lönsamheten, de vill säga nyttan med åtgärden, och kostnaden. 

Bedömningen av den samhällsekonomiska lönsamheten syftar till att beakta alla berörda 

individers värderingar av de effekter en eventuell åtgärd medför. För att underlätta detta finns 

en modell för denna typ av kostnadskalkyl som tagits fram av SIKA, statens institut för 

kommunikationsanalys. Kostnadskalkylen bygger på hur mycket varje individ är beredd att 

betala för att minska störningen, i förhållande till åtgärdens kostnad. Beroende på vilken 

ljudnivå en person utsätts för bedöms man vara villiga att betala olika mycket för att minska 

störningen. Alla berörda individers gemensamma betalningsvilja jämförs då med kostnaden 

för åtgärden för att bedöma dess lönsamhet. Vid en mer noggrann bestämning av lönsamheten 

beaktar man alla viktiga nyttor och kostnader under åtgärdens livslängd. Inte bara 

förändringen av bullersituationen utan även annat som kan påverka, så som landskapsbild 

med dess effekter. Svårigheten är att omsätta detta till ekonomiska termer vilket gör 

beräkningen osäker både när de gäller effektsamband och individens värdering. En 

kostnadskalkyl utgör därför bara en vägledning vid jämförelse av olika åtgärder.  

Modellen som kostnadskalkylen bygger på är gjord främst för att beräkna åtgärder knutna till 

bostäder och används inte för utomhusmiljö såsom rekreation och friluftsområden. SIKA, 

menar att modellen då är för osäker, att värderingen inte omfattar hälsoeffekter och att den 

heller inte beaktar buller från flera källor samtidigt.  
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Umeåprojektet 

Genom Umeå tätort går två europaleder, E4 och E12. Detta har negativ påverkan på 

luftkvaliteten, trafiksäkerheten och bidrar tillbegränsad framkomlighet i de centrala delarna av 

staden.
20

 I dag överskrids miljökvalitetsnormerna för luft i dessa delar. För att lösa problemen 

inledde Vägverket region norr och Umeå kommun 1997 arbetet med ett nytt övergripande 

vägnät kring Umeå. Sedan 1999 går detta arbete under namnet Umeåprojektet 2. Projektet 

består av två delar, etapp 1 som är ett samordnat bygge av Norra länken och Östra länken 

samt etapp 2 som omfattar Västra länken, se figur 6.  

 

Figur 6. Planerad ringled i Umeå. Vägverket region norr. 

Kolbäcksvägen, sträckan Porfyrvägen-Ålidbacken, är del 2 av den Östra länken.
20

 Denna 

sträcka, 5600 m lång, ska byggas om till E4, se bilaga 1. Denna ombyggnad ska leda genom-

fartstrafiken öster om centrum för att minska trafiken i de centrala delarna. Nuvarande Kol-

bäcksvägen är en kommunal huvudgata med en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Trafik-

mängden uppgår i dag till mellan 6000-9100 fordon/årsmedeldygn med 10-12% tung trafik. 

Efter ombyggnationen kommer årsmedeldygnstrafiken vara cirka 12000 fordon, med 10 % 

tung trafik. Vägen planeras ha fyra körfält som separeras med mitträcken, fem stycken 

cirkulationsplatser och en planskild trafikplats. Utmed kolbäcksvägen på östra sidan går en 

gång- och cykelbana. Enligt Umeå kommun används denna av 800 personer ett medeldygn 

under sommarhalvåret. Fyra nya gång- och cykelportar samt två nya cykelbroar kommer att 

anläggas för att underlätta passagen för dessa gång- och cykeltrafikanter. 

Öster om Kolbäcksvägen ligger Nydalasjön med rekreations- och friluftsområde, se bilaga 2. 

Nydala är främst ett område för naturnära rekreation och fritidsaktiviteter och används flitigt 

året om.
21

 Området erbjuder möjlighet till bad, paddling och segling. Fritidsfiske är en 
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populär aktivitet både sommar och vinter. Under vinterhalvåret används sjön också för 

skridskoåkning, bland annat plogas ett spår upp för långfärdsåkning. Ett kortare skidspår med 

konstsnö finns vintertid, men också ett längre spår med natursnö. Det upplysta 

promenadstråket runt sjön är ett populärt motionsspår. Det finns ett väl utbyggt stigsystem 

som till viss del är tillgängligt vintertid. Skogsmarkerna som angränsar till sjön ger goda 

möjligheter till bärplockning eller att bara ströva runt i och grillplaster finns anlagd runt hela 

sjön. Vid norra delen av sjön finns möjligheter till en hel del aktiviteter. Där finns bland annat 

en campning, 4H-gård, bangolf, tempererat bad, beachvolley- och fotbollsplaner samt 

tennisbanor. 

Nydalaområdet, som ligger i direkt anslutningen till vägen, kommer enligt beräkningar och 

mätningar påverkas av förhöjda ljudnivåer när trafiken på vägen ökar.
20

 För att begränsa 

bullerpåverkan har bullerskyddsåtgärder för sträckan km 2600-4500 på Kolbäcksvägen ut-

retts, se bilaga 1. Vägverkets bedömning var att det inte är motiverat med en skärm eller vall 

öster om den planerade E4:an ned mot Nydalasjön. Man motiverar beslutet med stöd av pub-

likationen ”bullerskyddsåtgärder- allmänna råd för vägverket”. Publikationen säger att en 

bullerskyddsåtgärd ska vara tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig att genomföra samt ge en 

påtaglig bullerreduktion utan betydande negativa sidoeffekter för att vara motiverad. Man 

menar att en skärm eller vall endast skulle bidra med påtaglig bullerreduktion för trafikanterna 

på gång- och cykelvägen och att det därför inte står i relation till kostnaden, att samhällsnyttan 

inte är tillräcklig. 

En överklagan har gjorts på Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplanen för Östra 

länken del 2 Porfyrvägen-Ålidbacken.
22

 Man yrkade bland annat på att området kring Nydala-

sjön har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. De menar att åtgärder behöver vidtas för 

att förhindra att buller och andra miljöstörningar ökar i detta område. Regeringen beslutade att 

avslå överklagan. Länsstyrelsen i Västerbotten har dock yttrat sig och menar att bullerskydd 

väster om Nydalasjön, de vill säga öster om vägen, noga bör övervägas med hänsyn till de 

höga bullernivåer som Nydalaområdets besökare annars får vistas i.
8
 Mot denna bakgrund 

förutsätter regeringen att väghållaren, de vill säga Vägverket region norr, överväger ytterli-

gare åtgärder utmed Nydalasjön i syfte att begränsa bullerpåverkan från Östra länken. 

Förutsättning för bullerskyddsåtgärder  

Enligt Umeå kommun bedöms Nydalaområdet som ett rekreationsområde i tätbebyggelse 

vilket gör att riktvärdet är 55 dBA ekvivalent ljudnivå per dygn.
 
Sjön ligger som närmast 

ungefär 65 meter från vägkant med vattenspegel 35,5 meter över havet.
20

 Höjdskillnaden 

mellan väg och strand är cirka 4,5 meter. Mellan Nydalasjön och vägen ligger en gång- och 

cykelväg som är en del i motionsstråket runt sjön. Avståndet varierar, men som närmst ligger 

den 16 meter från planerad vägkant. Mellan vägen och gång- och cykelvägen finns ett mindre 

skogsstråk med varierande täthet som gör att man på vissa platser ser trafiken väl och på 

andra inte alls, se figur 7 och 8.  
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Figur 7. Skogsstråk mellan gc-väg och väg Figur 8. Skogsstråk mellan gc-väg och väg 

På vägens västra sida finns två bostadsområden Nydalahöjd och Mariestrand. Nydalahöjd, 

sträckan 2700-3500, består av flerbostadshus med varierande höjd, två, tre och åtta våningar. 

Som närmst finns bostäder cirka 40 meter från vägbanan. Förbi detta bostadsområde är 

bullerskyddsåtgärder i form av träskärmar planerade. Området Mariestrand, sträckan 4000-

4500, är byggt under andra halvan av 2000-talet. Närmast vägen finns fyra våningar höga 

bostadshus, cirka 30 meter från vägbanan. Befintliga bullerskyddsåtgärder för dessa hus är i 

form av fasad- och fönsteråtgärder samt en garagelänga i falsad plåt som också är till för att 

reducera bullret. Ytterligare åtgärder för bostäderna på Mariestrand är inte planerade. 

Den tänkta hastigheten på sträckan är 90 km/h. Föreslagen beläggning är en traditionellt 

använd ABS 16, det vill säga en slät asfaltbetong med stenstorlek 12-16 mm. Räcke är 

planerat öster om vägen längs hela sträckan vilket innebär att en eventuell skärm kan placeras 

inom säkerhetszonen. 

Material och metod 

För att kunna utreda olika bullerskyddsåtgärder har jag införskaffa mig kunskap och fakta 

genom litteraturstudier. Samtal med personer inom vägverket och med projektörer hos 

underkonsulter har varit en del i utredningsarbetet. Diskussioner med miljö- och buller-

experter på vägverket har ständigt genomförts som stöd. 

För bedömningen av lämpligheten hos de olika åtgärderna har jag utgått ifrån åtgärdens 

bullerreduceranade effekt, dess påverkan på landskapet, kostnaden och andra eventuella 

sidoeffekter. För att kunna bedöma den bullerreducerande effekten har bullerberäkningarna 

gjorts. Till detta användes Trivectors buller väg 8.6. Det är ett beräkningsprogram som bygger 

på Naturvårdsverkets samnordiska beräkningsmodell för vägtrafikbuller. Beräkningarna 

gjordes för att kunna fastställa spridningen av ljudet samt för att kunna bedöma 

bullerreduktionen vid eventuellt uppförande av skärmar och vallar, vid hastighetsbegräsning 

och vid användning av en bullerreducerande beläggning samt för kombinationer av dessa 

åtgärder. 

Detta är beräkningar vilket alltid medför osäkerheter. Ljud sprids lättare över vatten jämfört 

med annan mark. Detta kan göra att ljudnivån på stranden i realiteten kan komma att vara 

något högre än de beräknade värdena visar då programmet bara tar hänsyn till hård eller mjuk 
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mark, inte vatten. Beräkningarna är osäkra på avstånd över 300 meter och därför inte 

genomförts på platser öster om sjön. 

Platserna för de utförda bullerberäkningarna har valts i försök att representera området på ett 

så bra sätt som möjligt. Platserna är badområdet på sjöns norra sida, udden på sjöns västra 

sida och närmsta strandkant på sjöns västra sida. I bilaga 1 är de beräknade plasterna utmärkta 

med röda punkter på kartan. 

Hur lång en eventuell skärm eller vall bör vara i längdled för att skydda hela området kommer 

inte att tas upp i detta arbete. I ett tidigare skede av projektet gjorde dock WSP Groups 

bullerkonsulter bedömningen att en skärm eller vall bör vara 2900 meter lång för att skydda 

det aktuella området. 
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Resultat 

Utifrån förutsättningarna bedöms de relevanta alternativen vara en hastighetsbegränsning 

förbi det aktuella området, att använda en bullerreducerande beläggning eller att uppföra en 

bullerskyddsskärm eller bullerskyddsvall. Att ändra vägens profil innebär en oskälig kostnad 

då det är en befintlig väg som ska byggas ut. Syftet med den nya dragningen av E4:an är att 

minska trafiken i de centrala delarna genom att leda genomfartstrafiken som ska söder ut på 

Kolbäcksleden. Att trafikreglera denna sträcka, det vill säga att helt eller delvis förbjuda tunga 

fordon eller minska trafikmängde, är därmed inget alternativ. 

Sänkt hastighet 

Att sänka hastigheten från 90 km/h till 70 km/h skulle reducera bullret med cirka 2 dBA bero-

ende på avstånd, se tabell 1. En ytterligare sänkning av hastigheten, till 50 km/h, skulle bidra 

till en sänkning av bullret med cirka 3 dBA, vilket är en knappt hörbar förändring. Denna 

åtgärd innebär ingen förändring i landskapet och ingen mark behöver tas i anspråk. Det 

innebär heller ingen direkt kostnad så som anläggningsarbete, materialkostnad etc. 

Bullerreducerande beläggning 

Den beläggningen som bidrar till minst bulleralstring och som används i vägproduktion i den 

norra regionen i dag är en tätskiktsbeläggning med 11 mm som största stenstorlek. Denna 

beläggning skulle reducera bullret med ungefär 2 dBA, se tabell 1. Inget intrång i landskapet 

behöver göras och omkringliggande mark behöver inte tas i anspråk. Livslängden för denna 

beläggning är ca 2 år kortare än den planerade ABS 16. En tätskiktsbeläggning är något 

dyrare än den traditionella beläggningen och kostar cirka 650 kr/ton jämfört med en ABS 16 

som cirka kostar 630 kr/ton. Vanligen används ungefär 100 kg slitlager per m
2
, på denna 1900 

m långa sträcka med 16 meters vägbredd skulle detta innebära en prisskillnad på ungefär 

60 000 kr. 

Bullerskyddsskärm 

En bullerskyddsskärm skulle reducera bullret olika beroende på skärmens höjd, se tabell 1. 

Hur stor betydelse höjden har för den bullerreducerande effekten varierar över området. Störst 

skillnad mellan en hög och låg skärm skulle det bli på gång- och cykelvägen. Av de 

beräknade platserna skulle badområdet påverkas minst av vilken höjd skärmen har, se bilaga 

1. 

Åtgärden tar relativt lite markanspråk men är ändå ett intrång i landskapet. Det är inte möjligt 

att placera skärmen bortanför gång- och cykelvägen då den bullerreducerande effekten 
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försvinner. En träskärm medför därför att kontakten mellan gång- och cykelvägstrafikanter 

och vägtrafikanter förloras. Möjligheten för vägtrafikanterna att få utblick över Nydalasjön 

förloras också vilket går emot gestaltningsprogrammet för etapp 1 av vägutredningen. En 

genomsiktlig skärm i plast eller glas gör att kontakten bibehålls och att utblick över 

Nydalasjön möjliggörs. Även en kombinerad skärm med en del i trä och en del i 

genomsiktligt material skulle möjliggöra detta. Kombinationen kan vara att trä och 

genomsiktligt material alterneras i längdled eller höjdled. För att man ska kunna se 

trafikanterna på gång- och cykelvägen får den täckande delen inte vara högre än 0,5 meter.  

Det finns risk att reflektioner uppkommer mellan en eventuell skärm på vägens östra sida och 

den planerade skärmen på vägens västra sida förbi Nydalahöjd, samt mellan ovan nämnda och 

garagelängan förbi Mariestrand. För att undvika detta bör en skärm i trä förses med 

absorberande material. En genomsiktlig skärm i plast eller glas bör, för att undvika reflektion, 

vinklas inåt mot vägen. För att öka skärmens dämpning kan överkanten förses med ett ”tak”, 

det är dock svårt att säga hur mycket dämpningen ökar i och med detta. En träskärm kan 

också breddas upptill för samma ändamål. Kostnaden för en skärm helt i trä är ca 1500-1900 

kr/m
2
 exklusive underhåll beroende på hur träet ska behandlas. För en skärm i härdat glas är 

priset ca 2500 kr/m
2
. Kostanden för en kombinerad skärm med en del i trä och en del i glas 

beror på fördelningen mellan glas och trä men uppgår till ungefär ca 2500 kr/m
2
. Priset för en 

genomsiktlig skärm i plast är från 4500 kr/m
2
. 

Bullerskyddsvall 

En bullerskyddsvall skulle reducera bullret likt en skärm, se tabell 1. Den mjuka ytan på 

vallen gör att reflektionen minskar jämför med den hårda ytan som en skärm besitter, 

dessutom är toppen på en vall bredare vilket minskar ljudets möjlighet att breda ut sig. 

Nackdelen är dock att toppen på vallen, där ljudet ska ta sig över, inte kan placeras lika nära 

vägen som en skärm vilket har negativ effekt på dämpningen. Olika höjder på en vall innebär 

inte bara skillnad i hur mycket buller som reduceras utan också hur mycket mark som måste 

tas i anspråk och därmed också vilket intrång som behöver göras på skogsremsan mellan väg 

och gång- och cykelväg. 

Den mjuka ytan gör att reflektion inte uppstår mot den planerade skärmen på vägens västra 

sida förbi Nydala höjd eller mot garagelängan förbi Mariestrand. Åtgärden tar förhållandevis 

mycket mark i anspråk och skulle vara ett stort intrång på den smala skogsremsan mellan väg 

och gång- och cykelväg. En vall kan inte heller placeras bortanför gång- och cykelbanan då 

den bullerdämpande effekten försvinner. En väl utförd vall skulle ge ett naturenligt intryck 

och vara en naturlig del i landskapet. Kontakten mellan trafikanterna på gång- och cykelbanan 

och vägtrafikanterna förloras liksom vägtrafikanternas möjlighet till utblick över Nydalasjön. 

Kostanden för en vall, då jordmassor finns att tillgå, uppgår till cirka 3000-5000 kr/löpmeter 

beroende på vallens höjd och kostnad för växtlighet. 
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Tabell 1. Bullerberäkningar för åtgärder. Se. bilaga 1 för karta. 

 Gång- och 

cykelbana 20 

m från väg 

Närmaste 

strandlinje 60 

m från väg 

Badområde  

120 m från väg 

Udde, 

Kinabron 140 

m från väg 

Utan åtgärd Ekv 70 dBA Ekv 57 dBA 

 

Ekv 50 dBA Ekv 58 dBA 

1 meter hög skärm 

 

Ekv 65 dBA Ekv 56 dBA Ekv 50 dBA Ekv 55 dBA 

1,5 meter hög 

skärm 

Ekv 63 dBA Ekv 55 dBA 

 

Ekv 50 dBA 

 

Ekv 53 dBA 

2 meter hög skärm Ekv 60 dBA Ekv 53 dBA Ekv 49 dBA 

 

Ekv 52 dBA 

 

3 meter hög skärm Ekv 55 dBA 

 

Ekv 49 dBA Ekv 45 dBA Ekv 49 dBA 

Beläggning 

stenstorlek <11 mm 

Ekv 69 dBA Ekv 56 dBA Ekv 49 dBA Ekv 57 dBA 

Hastighet 70 km/h Ekv 69 dBA Ekv 55 dBA 

 

Ekv 49 dBA Ekv 56 dBA 

Hastighet 50 km/h Ekv 67 dBA Ekv 54 dBA 

 

Ekv 47 dBA Ekv 55 dBA 
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Kombinerade åtgärder 

I tabell 2, se sida 21, redovisas bullerberäkningar för olika kombinationer av de olika 

åtgärderna. En kombination av sänkt hastighet och den bullerreducerande beläggningen skulle 

inte bidra med någon reducering av ljudnivåerna då denna beläggning bara har inverkan på 

högre hastigheter.  

Vid en kombination av bullerreducerande beläggning och skärm skulle skillnaden mellan 

denna kombination och enbart en skärm vara mycket liten. Störst reducering skulle en hög 

skärm kombinerat med en sänkt hastighet till 50 km/h medföra. För de kombinerade åtgärder-

nas påverkan på landskapsbild se enskilda åtgärder s. 18-19. 
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Tabell 2. Bullerberäkningar kombinerade åtgärder. Se. bilaga 1 för karta. 

 Gång- och 

cykelbana 20 m 

från väg 

Närmaste 

strandlinje 60 

m från väg 

Badområde  

120 m från väg 

Udde, 

Kinabron 140 

m från väg 

Beläggning 

stenstorlek <11 mm 

+ hastighet 70 

Ekv 69 dBA Ekv 55 dBA Ekv 49 dBA Ekv 56 dBA 

Beläggning 

stenstorlek 11 <mm 

+ hastighet 50 

Ekv 67 dBA Ekv 54 dBA Ekv 47 dBA Ekv 55 dBA 

Beläggning 

stenstorlek <11 mm 

+ 1 meter skärm 

Ekv 64 dBA Ekv 54 dBA Ekv 49 dBA Ekv 54 dBA 

Beläggning 

stenstorlek <11 mm 

+ 2 meter skärm 

Ekv 59 dBA Ekv 51 dBA Ekv 47 dBA Ekv 51 dBA 

Hastighet 70 km/h 

+ 1 m hög skärm 

 

Ekv 64 dBA Ekv 54 dBA Ekv 48 dBA Ekv 53 dBA 

Hastighet 70 km/h 

+ 2 m hög skärm 

 

Ekv 58 dBA Ekv 51 dBA Ekv 46 dBA Ekv 50 dBA 

Hastighet 50 km/h 

+ 1 m hög skärm 

 

Ekv 62 dBA Ekv 52 dBA Ekv 47 dBA Ekv 52 dBA 

Hastighet 50 km/h 

+ 2 m hög skärm 

 

Ekv 57 dBA Ekv 49 dBA Ekv 45 dBA Ekv 49 dBA 
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Diskussion 

Det är av största vikt att inte bara bevara den tätortsnära naturen utan även bevara kvaliteten i 

dessa områden. En god ljudmiljö, vilket innebär frihet från buller, höjer kvaliteten och värdet 

på området. Då forskning visar på hur positivt rekreations- och friluftsliv är för vårt 

välmående är det viktigt att vi underlättar för människor att nyttja dessa genom god 

tillgänglighet, då forskning också visat på att närhet är avgörande för i vilken utsträckning vi 

nyttjar dessa områden. Det kommer alltid att finns områden där påverkan från buller är 

minimal men det får inte bli så att dessa områden endast återfinns långt ifrån tätorter och 

därmed otillgängligt för allmänheten. Detta skulle troligen innebära att allt färre människor 

kommer i kontakt med naturen vilket kan vara negativt för den enskilde och för folkhälsan. I 

dagens stressiga samhälle är det viktigt att det finns plaster för avkoppling och återhämtning, 

där vi helt enkelt kan finna lugn och ro. Nydalasjön med dess naturområde ligger nära ett 

flertal bostadsområden vilket gör det tillgängligt för många. Dessutom erbjuder området stor 

variationen av aktiviteter och möjligheter till rekreation, vilket bidrar till att området inte bara 

används av människor som bor i dess direkta anslutning, vilket jag vet av egen erfarenhet. 

Vikten av att inte låta buller påverka kvaliteten i ett detta område är alltså betydelsefullt för 

fler än bara de som bor i dess direkta närhet. 

Buller har börjat bli ett allt mer uppmärksammat problem i dagens samhälle. Dock tycker jag 

att fokus främst ligger på hur buller påverkar bebyggelse. Jag har också uppmärksammat att 

det är utifrån denna aspekt som åtgärderna tagits farm. Det är svårt att hitta forskning och 

undersökningar som belyser bullers påverkan på naturen och inte minst hur detta problem 

skall åtgärdas. De immissionsbegränsande åtgärderna vallar och skärmar har störst effekt då 

specifika plaster ska skydds från ljudet. När det är större områden som ska skydds sänks 

effekten av dessa åtgärder påtagligt. De är alltså inte framtagna eller anpassade för större 

områden. För att miljöstörningar i form av buller ska minimeras i vår tätortsnära natur tror jag 

att det krävas att uppkomsten av buller minimeras och att problemet blir en prioriterad fråga 

redan vid planeringen. Genom att prioritera dessa områden och bullrets påverkan på 

människor som vistas där redan i planeringsstadiet tror jag att problemet många gånger kan 

undvikas. Jag tycker också att det är av största vikt att man inte alltid bara utgår i från 

riktvärden utan att man i varje enskilt fall bedömer hur bullret kan störa och därmed påverka 

upplevelsen och områdets kvalitet. Men för att detta ska ske måste problemet 

uppmärksammas och belysas mer. 

De åtgärder som är mest fördelaktiga ur bullerreducerande synpunkt för att minska bullret på 

Nydala rekreations- och friluftsområde är de åtgärder som minskar spridningen, det vill säga 

vallar och skärmar. Den emissionsbegränsade åtgärd som kan mäta sig med dessa är en 

hastighetssänkning från den planerade 90 km/h till 50 km/h. Ett problem med en sådan åtgärd 

kan vara att få trafikanterna att hålla den tillåtna hastigheten då bulleraspekten är 

huvudmotivet. Åtgärder för att se till att trafikanterna håller hastigheten kan då behövas. Det 

kan också vara svårt att motivera en hastighetssänkning till 50 km/h på en europaväg enbart 
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utifrån bulleraspekten. Fördelen med denna åtgärd är att inget intrång i landskapet behöver 

göras. Att välja en bullerreducerande beläggning är också positivt för det omgivande 

landskapet men även i detta fall är den bullerreducerande effekten som den aktuella belägg-

ningen bidrar med väldigt liten. Något som talar positivt för de emissionsbegränsande åtgär-

derna är att hela området kring vägen, de vill säga även de två bostadsområdena längs Kol-

bäcksleden, främjas av åtgärden. Särskilt positivt kan är det för boende på Mariestrand som i 

dagsläget inte berörs av några planerade åtgärder. Denna bullerreducerande beläggning är 

dyrare än den man planerat att använda. Dock så är den ökade kostanden för denna åtgärd 

liten jämfört med de avskärmande åtgärderna men då är också den bullerreducerande effekten 

låg. Att kombinera en sänkt hastighet med den tystare beläggningen är inget alternativ då 

kombinationen av de två inte skulle sänka ljudnivåerna jämfört med att enbart sänka 

hastigheten.  

Det finns beläggningar som minskar uppkomsten av buller betydligt mer än tätskiktsbelägg-

ningen som är aktuell i detta fall, dessa används dock bara i försök än så länge. Osäkerheterna 

kring dessa typer av beläggningar är många och i dagsläget finns det inga garantier. Något 

som bör övervägas är dock om detta är en lämplig sträcka för ett försök i ledet att utveckla en 

beläggning som är anpassad för vårt klimat och det slitage som våra vägar utsätts för. En be-

läggning med dämpning över 5 dBA skulle bidra till att ljudnivåerna på Nydalahöjd inte 

överskrider riktvärdena vilket skulle kunna leda till att den planerade skärmen förbi detta om-

råde inte behövs. 

Åtgärderna för att minska spridningen av ljudet är, som sagt, mer fördelaktiga ur bullerredu-

cerande synpunkt. Det är dock svårt att säga den exakta skillnaden mellan en vall och en 

skärm ur denna aspekt. Troligt är att dämpningen är relativt lika, med det krävs att underhållet 

sköts så att skärmen förblir helt tät. De immissionsbegränsande åtgärderna har större inverkan 

på landskapsbilden än de emissionsbegränsande. Vägen går genom tätbebyggt område vilket 

talar för valet av en skärm gentemot en vall. Däremot så talar närheten till naturen och 

Nydalaområdet för att en vall skulle integrera bättre med omgivande landskapet. Nackdelen 

med en vall är att den tar mycket mark i anspråk skulle det vara ett stort ingrepp på den smala 

skogsremsan. En skärm tar relativt lite mark i anspråk vilket gör att den smala skogsremsan 

bevaras, men en barriäreffekt i landskapet undviks inte. En vall och en skärm i trä eller annat 

ej genomsiktligt material gör att kontakten mellan trafikanterna på vägen och trafikanterna på 

gång- och cykelvägen skulle förloras. Detta kan ses som negativt då många upplever det som 

en trygghet att ha kontakt med vägtrafikanterna när man vistas på gång- och cykelvägen. Att 

inte behöva se trafiken på vägen kan också upplevas som positivt och kan även bidra till att 

upplevelsen av störningen minskas. Den förlorade kontakten påverkar också trafikanterna på 

vägen då utblickar mot Nydalasjön omöjliggörs och att körupplevelsen därmed minskar. Det 

är därför motiverat att en skärm utförs helt eller delvis i ett genomsiktligt material. En 

kombination av materialen trä och glas eller plastglas är också en motiverad lösning då 

kontakten även i detta fall bibehålls. Att ha en del av skärmen utförd i trä tror jag skulle skapa 

samhörighet med skärmen på motsatt sida vägen förbi Nydalahöjd.  

För att bibehålla kontakten mellan gång- och cykelbanan och vägen och samtidigt erhålla de 

positiva egenskaperna som en vall genererar är en lösning att använda en kombination av vall 

och genomsiktlig skärm. Finns det överskottsmassor att tillgå kan denna lösning användas 
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utan att öka kostnaderna markant. Denna lösning skulle bida till ett naturligt intryck och att 

barriäreffekten blir mindre än vid uppförande av enbart en vall. Nackdelen är dock att även en 

låg vall på 1 meter tar relativt mycket mark i anspråk vilket påverkar det smala skogspartiet 

mellan väg och gång- och cykelväg negativt.  

När bedömningen av skärmen eller vallens höjd görs anser jag att den bullerreducerande 

effekten ska vara högsta prioritet. Man ska dock vara medveten om att en högre vall också tar 

mer mark i anspråk. I detta fall skulle en hög skärm, 2-3 meter, bidra med störst skillnad i 

ljudnivå på området mellan vägen och sjön samt på udden. På dessa platser är ljudmiljön en 

viktig del av kvaliteten. På badområdet är skillnaderna i reducering beroende på skärmens 

höjd väldigt små. Man skulle då kunna göra bedömningen att det inte är motiverat med en 

högre skärm jämfört med den en meter höga skärmen, då det är på badområdet som flest 

människor vistas. Men, på ett sådant område där det vistas mycket människor och där många 

olika aktiviteter förekommer finns ett relativt högt bakgrundsljud och det är heller inte troligt 

att det är där människor vistas när de vill ha lugn och ro. Gång- och cykelvägen används inte 

bara som transportled utan är en del av slingan som går runt sjön och är populär hos 

motionärer och hundägare, vilket jag anser gör att miljön där bör skyddas. Detta område 

skulle få en påtaglig förbättring med de lägre ljudnivåerna som en högre skärm bidrar med 

jämfört med den en meter höga. En tre meter hög skärm skulle också bidra till att bullret 

sänks till nivåer jäms med riktvärdet även på gång- och cykelvägen. Även på udden, som 

används för fiske och utflykter, se bilaga 2, skulle ljudnivåerna förbättras med en högre 

skärm. Detta är en plats där ljudkvalitén är av största vikt och där naturens egna ljud är en stor 

del av upplevelsen.  

Hur lång en skärm eller vall bör vara i längdled måste alltså utredas ytterligare. För en kortare 

skärm är prisskillnaden mellan en låg och en hög skärm eller mellan en skärm i trä jämfört 

med en skärm i glas är relativt liten. I detta fall är dock sträckan lång vilket medför relativt 

stora prisskillnader. Jag anser ändå att den ökade kostnaden en genomsiktlig skärm medför är 

motiverad, då den medför många positiva effekter. 

Många av de kombinerade åtgärderna ger ingen påtaglig skillnad i dämpning jämfört med 

åtgärderna var för sig, vilket gör att dessa åtgärder inte är lämpliga. En hög skärm och en 

sänkt hastighet skulle dock ge påtaglig reducering av bullret, det skulle upplevas som en hal-

vering av ljudet på många platser. Men, om en skärm ska uppföras anser jag att valet av en 

högre skärm, som ger samma reducering av ljudet samtidigt som hastigheten kan bibehållas, 

är att föredra jämfört med den kombinerade åtgärden. 

Kalkylen för vad som är samhällsekonomisk lönsamt är bara anpassad för åtgärder som syftar 

till att sänka bullret i bostäder. Det går därför inte att använda den för att avgöra hur mycket 

en åtgärd får kosta för att vara ekonomisk försvarbar i detta fall. Det man kan konstatera är att 

de åtgärder som kostar mer att uppföra också ger högre dämpning, högre skärmar och kombi-

nerade åtgärder. Man måste därför titta på vilka man utför åtgärden för. Jag tycker som sagt 

att miljön mellan vägen och sjön är värd att skydda och att åtgärderna därför bör inriktas så att 

även detta område får en acceptabel ljudmiljö. 
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En del i att minimera uppkomsten av buller är att genom tekniskt utveckling förbättra belägg-

ningen och fordonen. Att minska bulleralstringen från vägbana och fordon är till fördel för 

alla även de som färdas på vägen. Höga ljudnivåer i fordonet kan leda till trötthet, muskel-

spänningar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter som skulle kunna leda till misstag och 

felaktiga beslut. Bullerreducerande beläggningar och däck som genererar mindre ljud är under 

ständig utveckling. Det finns mycket som talar för de emmisionsbegränsande åtgärderna och 

jag tycker därför det är viktigt att främja utvecklingen inom detta område.  

För att vi på lång sikt ska få ett hållbart transportsystem och minska trafikens negativa effek-

ter på hälsa och miljö räcker det inte med tekniskt utveckling, vi måste samhällsplanera 

smartare och sist men inte minst förändra vårt beteende. 

Slutsats 

Utifrån den bullerreducerande effekten och påverkan på landskapsbild anser jag att den 

lämpligaste åtgärden i detta fall är en 2 meter hög bullerskyddsskärm i en kombination av 0,5 

meter trä och 1,5 meter härdat glas. Övre delen på skärmen bör vinklas inåt för att undvika att 

reflektion uppkommer vilket kan öka bullernivån i omgivningen. 

De åtgärder som minskar ljudets spridning, de vill säga bullerskyddsskärmar och vallar, har 

störst bullerreducerande effekt i detta fall. De åtgärder som ska minska uppkomsten av buller 

har så liten positiv effekt på bullret att det inte är motiverat att använda dessa. En skärm 

jämfört med en vall är lämpligare i detta fall då det finns lite mark att tillgå samt att en vall 

bidrar till att en barriäreffekt uppkommer mellan gång- och cykelvägen och vägen. 

Hur lång i längdled en skärm bör vara för att skydda hela området från bullerstörningar måste 

utredas ytterligare och tas inte upp i detta arbete. Detta påverkar självklart kostnaden i form 

av material, grundläggning och arbetstid.  
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