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Abstract

Noise Barrier in Concrete

Mohammad Ahmadi - Vilhelm Wirell

As cities grow and densify, the amount of traffic in and through settlement also
increases. Horizontal surfaces are increasingly disappearing in favor of housing
and infrastructure. This leads to increased noise levels and increased emissions in
both residential and green belts.

Where exploitation cannot be adapted in any other way, or where natural shielding
against noise cannot be achieved, noise screens are often erected to minimize
noise propagation from roads and railways. The most commonly occurring noise
screen today consists of wood, but given its prerequisites, the study intends to
investigate whether noise screens in concrete can be a better alternative.

The purpose is thus to design and dimension noise screens in concrete. The study
is carried out in collaboration with Butong AB, which since 2009 has developed
and constructed plant walls in concrete.

The objective is to construct and dimension a self-supporting noise shield, with
integrated substrate for plants to grow and germinate, based on Butong's existing
plant walls. To achieve the report's objectives, different types of matrices and
designs have been evaluated with respect to strength and mechanical properties.
The calculations made are numerical and performed in SolidWorks.

The results from the numerical tests have been used to produce a noise shield with
intended dimensions and where loads have been applied according to current
eurocodes and SIS standards.

The conclusion indicates that green noise screens in concrete maintain a high
competitiveness against noise screens in wood. The long span, good mechanical
properties and aesthetically pleasing design are some of the factors that support
the conclusion.
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Sammanfattning 
Rapporten består av en numerisk undersökning av olika konstruktioner på bullerskärmar i 
betong. Enligt svensk standard ställs många olika krav på beställaren vid produktion av 
bullerplank. Några av kraven är att de ska smälta in med naturen runt omkring på ett naturligt 
vis, att de ska vara beständiga och så underhållsfria som möjligt. Dagens bullerplank efterlever 
inte dessa krav till den mån som de bör göra och därför sökes bättre alternativ. Den idag 
vanligast förekommande bullerskärmen består av trä, men givet dess förutsättningar ämnar 
studien att undersöka huruvida bullerskärmar i betong kan utgöra ett bättre alternativ. Syftet är 
därmed att konstruera och dimensionera bullerskärmar i betong samt att undersöka om 
bullerskärmar i betong är ett bättre alternativ jämfört med trä. Studien har utförts i samarbete 
med Butong AB, som sedan 2009 har utvecklat och konstruerat växtväggar i betong.  
 
Målet är att utifrån Butongs befintliga växtväggar framställa en självbärande bullerskärm, med 
integrerat substrat för växter att gro och växa i. För att uppnå rapportens mål har olika typer av 
matriser och utformningar utvärderats med hänsyn till hållfasthet och mekaniska egenskaper. 
De beräkningar som gjorts är numeriska och utförts i datorprogrammet SolidWorks.  
 
I arbetet har olika typer av lösningar undersökts för att framställa och optimera bullerplank i 
betong. Optimeringen syftar till att anpassa hålform och hålstorlek på betongelementet på ett 
sådant sätt att det går att odla olika växttyper i elementen. Växternas syfte är att göra 
bullerplanken mer estetiskt tilltalande och bidra till en ökad grönytefaktor i städer och andra 
tätbebyggda områden. 
 
Resultatet från de numeriska testerna har använts för att ta fram en bullerskärm med tilltänkta 
mått och där laster har påförts framtagna enligt gällande eurocodes och SIS-standarder. Svaret 
på frågeställningen blev att matriser med rektangulär form och måtten 80x30mm hade bäst 
hållfasthet efter de gällande förutsättningarna samt att gröna bullerskärmar i betong har en hög 
konkurrenskraft gentemot bullerskärmar i trä. De långa spännvidderna, goda mekaniska 
egenskaperna och den estetiskt tilltalande utformningen är några av de faktorer som 
understödjer slutsatsen.  
    

 
 
Nyckelord: Akustik; Bullerplank;Butong; Hållfasthet; Växtväggar 
  



 

 

Förord 
 
Det här examensarbetet är den avslutande delen vid Uppsala universitets 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Kursen är på 15 högskolepoäng och har skrivits  
den sista perioden under vårterminen 2019. 
 
Ett tack riktas till handledare Lars Höglund på Butong AB för förmedling av information och 
kontaktuppgifter till relevanta och sakkunniga personer. Tack även till ämnesgranskare  
Stefan Johansson, universitetslektor i materialvetenskap vid Uppsala Universitet, för 
vägledning och stöd under arbetets gång. 
 
Vi vill tacka de som medverkat i intervjuer och diskussioner. 
Juni 2019 i Uppsala. 
Vilhelm Wirell och Mohammad Ahmadi 

 
 
Nedan redovisas arbetsfördelningen i rapporten. All text är gemensamt korrekturläst och 
samtliga delar har gemensamt diskuterats mellan parterna. Mohammad har fokuserat på 
beräkningarna och Vilhelm har fokuserat på litteraturstudien.  
 

Arbetsfördelning 
(Kapitel) 

Mohammad Vilhelm 

1  X 

2  X 

3 X X 

4 X  

5 X  

6  X 

7 X  

8 X X 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 
1.2 Syfte 1 
1.3 Mål 2 
1.4 Frågeställningar 2 
1.5 Avgränsning 2 
1.6 Metod 2 

1.6.1 Litteraturstudie 2 
1.6.2 Intervjustudie 3 
1.6.3 Programvara 3 

2. Litteraturstudie 4 
2.1 Betong 4 

2.1.1 Miljövänlig betong 5 
2.1.2 Högprestandabetong 6 
2.1.3 Armering 7 

2.2 Ljud 8 
2.2.1 Buller från trafik 8 

2.3 Olika metoder för att motverka bullerutbredning 10 
2.3.1 Absorption av ljudenergi 10 
2.3.2 Ljudisolering 11 
2.3.3 Reflektion av ljudvågor 11 
2.3.4 Diffusion av ljudvågor 11 
2.3.5 Växters bullerreducerande förmåga 11 

2.4 Bullerplank 11 
2.4.1 Vanliga konstruktioner idag 12 

2.5 Hållbarhetsperspektiv 13 
2.5.1 Ekologisk hållbarhet 13 
2.5.2 Social hållbarhet 14 
2.5.3 Ekonomisk hållbarhet 14 

3. Förutsättningar 15 
3.1 Material 16 

3.1.1 HICON-Betong och dess materialegenskaper 17 
3.1.2 Jordsubstrat 18 

3.2 Akustisk utredning 18 
3.2.1 Sammanfattning av mätresultat 20 

4. Beräkningar 22 
4.1 Beräkningar SolidWorks 22 
4.2 Lasttyper 23 

4.2.1 Beräkning av snölast 24 



 

 

4.2.2 Beräkning av vindlast 24 
4.2.3 Aerodynamisk last från fordon 24 
4.2.4 Beräkning av jordtyngd 25 
4.2.5 Beräkning av tryck från snöröjning 26 

4.3 Förenkling av framsidan 26 
4.3.1 Y-led 27 
4.3.2 Z-led 27 

5. Resultat 28 
5.1 Resultatet från beräkningar i SolidWorks 28 

5.1.2 Jämförelse av hållfasthet i horisontell riktning (z-led) 28 
5.1.3 Jämförelse av hållfasthet i vertikal riktning (y-led) 30 

5.2 Sammanställning av beräkningar i SolidWorks 32 
5.3 Uppskalad konstruktion 32 

6. SIS-standarder 34 
6.1 SS EN 1794-1:2018 35 

6.1.1 Generellt 36 
6.2 SS-EN 1794-2:2011 36 

6.2.1 Brandresistens 36 
6.2.2 Risk för sekundära skador 36 
6.2.3 Miljöpåverkan 38 
6.2.4 Möjlighet att passera bullerskärmen vid nödsituation 38 
6.2.5 Reflektion av solljus 38 
6.2.6 Transparens 38 

6.3 SS-EN 14389-1:2015 39 
6.4 SS-EN 14389-2:2015 39 

7. Analys och diskussion 41 
7.1 Analys av matriser 41 

7.1.1 Hållfasthet 41 
7.1.2 Vikt 42 
7.1.3 Substrat 42 

7.2 Analys av fullstor bullerskärm 42 
7.3 Jämförelse av bullerplank i trä och betong 43 
7.4 Rekommendationer för fortsatta studier 44 

8. Slutsats 45 

Bilaga 1 46 

Bilaga 2 48 

Bilaga 3 50 

Bilaga 4 51 

Bilaga 5 52 

  



 

 

Ordlista 
 
 
 
Armering  Förbättrar drag- och tryck hållfasthetsegenskaper i spröda material  
 
Ballast   Fyllning i betong, som till exempel består av krossad sten  
 
Brottgräns  Maximal spänningsbelastning innan brott uppstår (N/m2) 
 
Densitet   Massa per volymenhet (kg/m3) 
 
Dragspänning Definieras som den positiva spänning som uppstår i en enaxligt  

belastad stång utsatt för en dragkraft (N/m2) 
 
Elasticitetsmodul    Beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. 

(N/m2)   
 
Matris   Form som betong gjuts i  
 
Normalspänning Kraft per ytenhet (N/m2)   
 
Sträckgräns  Sträckgränsen är den högsta spänning som ett material tål utan att  

deformeras plastiskt (N/m2) 
 
Skjuvmodul    Det linjära förhållandet mellan skjuvspänning och skjuvtöjning (N/m2) 
 
Substrat  Det underlag som en växt lever på 
 
 
Tryckspänning Definieras som den negativa spänning som orsakas av att en struktur 
   utsätts för en  tryckande kraft (N/m2) 
 
VCT   Vattencementtal, anger förhållandet mellan vatten och cement i betong 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Butong AB har uttryckt ett behov av att undersöka huruvida deras växtväggar i betong går att 
använda som bullerplank. Produkten består idag av en tunn panel i betong som pressas mellan två 
bubbelplastfilmer under högt tryck. Slutprodukten blir en cirka 20 mm tjock panel med cirkulära, 
tunnväggiga kaviteter om ett djup på cirka 10 mm. Detta skapar en panel som är 80% lättare än en 
solid betongpanel men med likvärdig 
styrka. Innan panelerna har brunnit färdigt 
finns det möjlighet att forma dem så att de 
får en 3D-struktur. Användningsområdena 
för betongpanelerna är många. Den ihåliga 
och asymmetriska strukturen lämpar sig väl 
för att utgöra stommen i en växtvägg, 
minska buller och samtidigt vara estetisk 
tilltalande. 
 
Patent för produkten är beviljat i Sverige, 
Tyskland, Frankrike, Storbrittanien, USA, 
Japan, Syd - Afrika och väntar på besked i 
Europa, Indien och Brasilien.  
 
Panelerna tillverkas i dagsläget i en storlek 
om 1200x1200mm, för att senare monteras i 
kassetter och skapa en större 
sammanhängande struktur. För att produkten 
ska kunna användas som bullerplank 
behöver panelerna bli både bredare och 
tjockare och därmed måste utformningen 
anpassas till nya krav på hållfasthet och 
beständighet.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att utveckla Butong AB:s befintliga 
betongpaneler till att utgöra gröna bullerplank. Med gröna bullerplank åsyftas att bullerplanket ska 
agera värd åt substrat och växtlighet. Som ett vidare steg ska även bullerskärmar i betong jämföras 
med bullerskärmar i trä ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet inbegriper ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.  

Figur 1.1 Tillverkningsprocessen (Butong, 2019) 

Figur 2.2 Växtvägg tillverkad av Butong  
(Butong, 2019) 



 

2 

1.3 Mål  
Målet med examensarbetet är att ta fram ett stöd för ägarna bakom Butong AB i sin 
vidareutveckling av deras befintliga betongpaneler till att bli bullerskydd. Studien ämnar undersöka 
olika utformningar och storlekar av väggen för att uppnå den mest konkurrenskraftiga och effektiva 
produkten.  

1.4 Frågeställningar 
För att uppnå rapportens syfte har följande frågeställningar legat till grund för arbetet: 
 
Vilken är den optimala strukturen och storleken på betongväggen med avseende på vikt kontra 
hållfasthet?  
 
Är bullerskydd i betong ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens konventionella i trä?   

1.5 Avgränsning  
Rapporten tar inte hänsyn till hur fundamenten som förankrar panelerna i marken utformas. I 
studien görs antagandet att panelerna ska skjutas ner i vertikala HEA-balkar, se Kapitel 5, 
förutsättningar, vidare undersöks inte olika infästningsalternativ eller dimensionering av 
infästning. Bevattningssystem och typ av växtlighet berörs inte. Hänsyn till produktion eller 
transport av prodution undersöks inte heller i rapporten utan lämnas till vidare studie. En prototyp 
kommer inte att tas fram då ett ganska omfattande arbete krävs för att ta fram gjutformar och 
gjutmatris vilket inte ryms inom ramarna för detta arbete. Typen av betong, armering och substrat 
är densamma som Butong AB använder idag för att underlätta en eventuell prototypframställning 
i framtiden. Mätning av akustisk prestanda har inte rymts inom ramen för detta arbete, däremot har 
ljudabsorbtionstester enligt ISO 354 utförts på panelerna i en liknande konfiguration sedan tidigare 
och resultatet som erhölls därifrån har legat till grund för den akustiska bedömningen.  

1.6 Metod 
För att uppnå rapportens mål har arbetet brutits ned i mindre delmål. Teoretisk hållfasthet för olika 
strukturer har testats med hjälp av programvaran SolidWorks. Testerna genomfördes på små 
strukturer om en fjärdedels kvadratmeter för att påskynda beräkningarna. Utvärdering har gjorts 
med hänsyn till vilka spänningar som uppstår i respektive struktur.  
Därefter har den struktur som erhöll bäst värden förstorats till en verklig, tilltänkt storlek när den 
utgör en bullerskärm. De numeriskt beräknade lasterna har påförts och resultat utvärderats. Därefter 
har bullerskärmen analyserats enligt SIS-standarder i de fall det har ansetts rimligt. Parallellt med 
detta har en litteraturstudie skett där information inhämtats för att möjliggöra en jämförelse med 
bullerskärmar i trä.  

1.6.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts gällande trafikbuller, akustik, material och bullerskärmar.   
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Som stöd för våra beräkningar har tillämpliga SIS-standarder använts, och när det så varit hänvisat 
till, eurocodes.  
Böcker såsom Betonghandbok (Svensk Byggtjänst, 2000) och Byggnadsmaterial (Burström, 2007) 
har använts för beräkning av materialdata. Rapporter och utredningar gällande bullerkällor, 
bullerreduktion i städer och utmed vägar har studerats, främst från Trafikverket men även från 
intresseorganisationer och tidigare forskningsprojekt.  

1.6.2 Intervjustudie 
För att få en större insikt kring kraven och problematiken med buller och bullerskärmar har en 
bullerspecialist vid Trafikverket intervjuats per telefon. För att få en bättre förståelse kring akustik 
och utformning av akustiska element har en akustiker intervjuats per mail.  

1.6.3 Programvara 
Programvaran som främst använts är datorprogrammet SolidWorks. SolidWorks är ett CAD 
(Computer-aided design) program som används för att beräkna 3D-strukturer. Exempelvis går det 
att beräkna flöden i olika motorer, laster på konstruktioner och hur olika krafter påverkar ett 
föremål. Detta gör SolidWorks till ett lämpligt program för att beräkna de krafter som kan verka 
på en bullerskärm samt för att hitta och analysera kritiska tvärsnitt i konstruktionen. 
För matematiska beräkningar har Smath använts. Auto-CAD har använts för rita enklare skisser.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Betong 
Betong är ett av världens viktigaste och mest använda byggmaterial. Normal betong består av cirka 
80 procent ballast, 14 procent cement och 6 procent vatten. I många fall används även olika 
tillsatsmedel för anpassa och förbättra betongens egenskaper. Betong har en väldigt lång livslängd 
och kan återvinnas, oftast i form av fyllnadsmaterial. Utvecklingen av betong har kommit långt och 
idag finns flera olika typer anpassade för olika användningsområden. Några exempel är 
fiberarmerad betong, anläggningsbetong och självkompakterande betong som kan användas till allt 
från bostäder, broar, tunnlar, dammar till vägar vilket gör att betong utgör en viktig del för 
byggandet av ett funktionellt bekvämt och hållbart samhälle. Betong är dessutom fukttåligt och kan 
varken brinna eller mögla. På grund av dess höga densitet är den även ljuddämpande och lufttät.1 2 
 
Bindemedlet i betong är cement som i huvudsak härrör från kalksten som mals till ett fint pulver. 
Pulvret blandas sedan med sand. Råmaterialet matas sen genom en ugn där det uppnår en 
temperatur på uppemot 1400℃, där kalciumoxid förenas med kiseloxid och bildar kalciumsilikat. 
När cementen senare blandas med vatten för att bli betong, startar en kemisk reaktion som kallas 
för hydratation. Genom olika sammansättningar av råmaterialet, mängden vatten (vct-tal) och 
ballast kan man anpassa betongens hållfasthet, porositet, viskositet, härdningstid med mera.3  
 
En viktig faktor som påverkar betongens egenskaper är vct-talet, vattencementtalet. Vct-talet anger 
förhållandet mellan mängden cement och vatten i cementpastan och definieras  
 

          (2.1) 
 
där   

W  är mängden blandningsvatten  
 C  är mängden cement 
 
Ett lågt vct-tal ger en tätare betong med låg porositet och högre hållfasthet. Fukttransporten i 
betongen ökar även med ökande vct, vilket leder till ökad vattentransport, sämre beständighet mot 
frost och kemiska angrepp. 
 
 
 

 
1 Betongföreningen. Detta är betong. https://betongforeningen.se/materialet-betong/ (2019-05-21)  
2 Svensk Betong. Om betong. 
https://www.svenskbetong.se/om-betong (2019-04-20) 
3 Cement. Nationalencyklopedin.   
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cement (2019-05-11) 

https://betongforeningen.se/materialet-betong/
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Vid användning av tillsatsmedel förändras betongens vct, vilket måste beaktas genom 
vattenbindemedelstalet, vbt, som definieras4 
 

         (2.2) 
 
där  
 W är mängden blandningsvatten 
 C är mängden cement 

k är en effektivitetsfaktor som beaktar tillsatsmaterialets hållfasthet i förhållande      
till cementets 

 A är mängden tillsatsmaterial  
 

2.1.1 Miljövänlig betong  
Betongens miljöpåverkan är ett flitigt diskuterat ämne och totalt står cementtillverkningen för cirka 
4% av de totala koldioxidutsläppen världen över. Vid tillverkningen av cement, främst i 
kalcineringsprocessen, avgår koldioxid som tidigare varit bunden i kalkstenen. Omkring 60% av 
koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen genereras vid kalcineringen, resterande 40% kommer 
från uppvärmningen som är väldigt energikrävande.  
I driftskedet, dvs efter produktionsskedet, tar betongen däremot upp koldioxid genom så kallad 
karbonatisering. Ur ett livscykelperspektiv reduceras därmed betongens klimatpåverkan med upp 
till 20%. Karbonatiseringen sker naturligt i all betong.5 
 
Betongens termiska egenskaper bidrar även till klimatpositiva effekter när den utgör 
byggnadselement vid husproduktion, men det ligger utanför den här rapportens ramar.  
 
Betong består av råvaror från naturen, såsom berg, grus och kalksten. Betong innehåller heller inga 
utfasningsämnen eller andra ämnen som är skadliga för människa och miljö. För att minska 
åtgången av den koldioxidkrävande cementen kan alternativa bindemedel användas, såsom 
flygaska eller slagg som är restprodukter från industriella processer. 
Genom materialoptimering och smart design med konstruktionslösningar kan man minska 
materialåtgången.  
 
 
Forskning och tester med tillsatser av titandioxid i betongen har även påvisat att betongen kan bryta 
ner hälsovådliga kväveoxider. Titandioxiden har fotokatalytiska egenskaper vilket innebär att den 
under inverkan av UV-strålning/dagsljus bryter ner kväveoxid och organisk smuts som fastnar på 

 
4 Ljungkrantz, C och Petersons, N. Betonghandbok - Högpresterande betong: material och utförande, AB 
Svensk byggtjänst, Stockholm, 2000. ISBN: 9173329282 
5 Svensk Betong (2017). Betong och klimat. https://www.svenskbetong.se/klimatrapport (2019-04-24) 



 

6 

betongens yta. De ofarliga partiklarna som bildas på betongens yta sköljs sedan bort med 
regnvatten. Kväveoxid finns i hög koncentration utmed våra vägnät.6 
 
Sen 1990 har man lyckats reducera betongens koldioxidutsläpp med cirka 20%. Det har främst 
skett via effektivisering i cementtillverkningen, där fossila bränslen bytts ut mot biobränsle och 
alternativa bindemedel kommit att användas i en allt högre utsträckning.7 
 

2.1.2 Högprestandabetong 
Betong som kallas högprestandabetong är betong som har en eller flera väsentligt förbättrade 
egenskapet jämfört med konventionell betong. Ett lågt vbt tal och god dispergering ger ett väldigt 
finfördelat porsystem med kraftigt reducerade pordiametrar. HPC har en hög hållfasthet, upp till 
150MPa i kubhållfasthet.8  
 
Permeabiliteten i betongen styrs främst av vbt-talet. Ett lågt vbt-tal innebär en låg kapillaritet. 
Dessutom används silikastoft i hpb vilket ger; 
 

● högt motstånd mot kloridinträngning 
● vattentäthet 
● högt elektriskt motstånd 

 
Beständigheten är också starkt kopplad till hur pass tät den är. Utöver en reducerad inträngning av 
klorider reduceras även korrosionshastigheten kraftigt i HPB. Den låga permeabiliteten medför 
även ett förbättrat motstånd mot kemiska angrepp. HPB har som följd av detta även en högre 
densitet jämfört med vanlig betong.  

 
  

 
6 Strängbetong. Självrengörande betong med TiOmix, https://strangbetong.se/wp-
content/uploads/2011/11/Sjalvrengorande_betong_TiOmix1.pdf 
(2019-05-21)  
7 Svensk Betong (2017). Betong och klimat. https://www.svenskbetong.se/klimatrapport (2019-04-24) 
8 Ljungkrantz, C och Petersons, N. Betonghandbok - Högpresterande betong: material och utförande, AB 
Svensk byggtjänst, Stockholm, 2000. ISBN: 9173329282 



 

7 

2.1.3 Armering 
Betong är ett sprött material vilket i regel innebär att det har en hög tryckhållfasthet men en låg 
draghållfasthet, generellt endast en tiondel av tryckhållfastheten. Om dragkrafterna i betongen 
överskrider draghållfastheten spricker betongen och ett så kallat sprött brott uppstår. För att 
förhindra spröda brott armeras betongen, vilket leder till ett segare material. Det finns olika sorters 
armering som utformas och placeras efter önskvärda egenskapsförbättringar. Armeringen kan 
således ta upp drag-, tryck och skjuvpåkänningar och fördela belastningen i en konstruktion.9,10 
 
Konventionell armering består idag främst av varmvalsat kolstål som i många fall svetsas eller 
monteras ihop innan pågjutning sker. Betongen kapslar då in armeringen vilket skyddar den från 
oxidation. När betongen utsätts för exponering av koldioxid påskyndas karbonatiseringen av 
betongen vilket sänker pH-värdet i betongen. När pH-värdet sjunkit till cirka 9 har rostskyddet till 
stor del gått förlorat och armeringsjärnen börjar då att rosta. När stålet rostar ökar volymen och 
betongen sprängs sönder till följd av volymökningen.11 
 
De senaste 10-15 åren har en ny typ av armering blivit alltmer populär i olika konstruktioner, så 
kallad fiberarmering. I en fiberarmerad betong tillsätts fibrer, antingen stål eller glasfiber, i den 
blöta betongen. Fibrerna är små, korta och diskontinuerliga med en diameter mellan 0,4-1mm och 
längder från 11-60mm.12 Skillnaderna mot konventionellt armerad betong är att fibrerna är 
fördelade över hela tvärsnittet, tätt placerade, jämfört med stängerna som placeras där de bäst 
behövs med ett relativt stort avstånd och täckskikt. Fibrerna påverkar främst beteendet efter 
uppsprickning, där de överför kraft över uppkomna sprickor. Beroende på hur mycket fibrer som 
tillsätts kan betongen uppvisa både ett töjningshårdnande och töjningsmjukande beteende. En 
töjningshårdnande betong kan då klassas som en högpresterande betong.13 År 2014 kom även den 
första svenska dimensioneringstandarden för fiberarmerad betong (SS 812310:2014). Vidare har 
fiberamreringen inget krav på minsta täckskikt, som det gör vid konventionell armering. Eftersom 
fibrerna fördelas jämnt i betongen kommer vissa fibrer hamna i närheten av ytan, och börja rosta. 
Fibrerna är dock så tunna att den volymökning som sker är såpass liten att sprickbildning inte sker 
i betongen.14  

 
9 Armerad betong. Nationalencyklopedin.  https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/armerad-betong 
(2019-05-11) 
10 BE group (2017). Armeringshandboken.  
https://www.begroup.se (2019-05-20) 
11 Disbocret. Betongrenovering. 
http://www.caparol.se/fileadmin/data_se/images/fasadsystem/broschyrer/disbocret-systemlosningar.pdf  (2019-
04-04) 
12Svenska Betongföreningens rapportserie. Stålfiberbetong-rekommendationer för konstruktion, utförande och 
provning, Publ. 4/utg 2. Elanders Gotab, Stockholm, 1997 
13Löfgren, I. (2006). Fiberarmerad betong - materialprovning och strukturanalys baserad på brottmekanik, 
Bygg & teknik, (7/06), s.46  
14 Thorsén, Å. Cementa. I fiberbetongens värld, AW Grafiska, Uppsala, 1993 

https://www.begroup.se/fileadmin/user_upload/images_and_files/Sweden/Documents_and_files_BE_Group_Sweden/Broschures_and_product_info/Broschyrer/BE_Armeringshandboken_2017_webb.pdf
http://www.caparol.se/fileadmin/data_se/images/fasadsystem/broschyrer/disbocret-systemlosningar.pdf
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2.2 Ljud 
Ljud är mycket små tryckvariationer i luften, som sprids som vågrörelser och uppfattas av örat som 
ljud. Skillnaden mellan ljud och buller är att buller definieras som oönskat ljud.15 
Hur starkt man uppfattar ett ljud, ljudnivån, beror på ljudtrycket och frekvenssammansättning. 
Frekvensen mäts i antal svängningar per tidsintervall (Hz) och ljudnivån i decibel (dB).  
För att beskriva ljudnivån används måtten ekvivalent och maximal ljudnivå. En ljudkälla med hög 
frekvens uppfattas som en ljus ton, medans en låg frekvens uppfattas som mörkare. För att avgöra 
hur starkt människan uppfattar ett ljud görs en sk vägning av ljudets frekvenssammansättning. A-
filtret utvecklades och standardiseras för att efterlikna hörselns känslighet, där känsligheten för 
låga frekvenser är betydligt lägre än för höga frekvenser. Vid mätning av trafikbuller används 
normalt en A-vägning och uttrycks då som dBA.16 

2.2.1 Buller från trafik 
Bullermängd och bullerutbredningen beror på en rad faktorer, exempelvis hur vägen eller 
järnvägen är utformad, typ av fordon, hastighet och mängd trafik. Spridningen av buller styrs 
framförallt av hur omgivningen är utformad, marktyp, topografi och väder. Hårda ytor såsom asfalt, 
betong, bergväggar, murar och vatten reflekterar ljudet medan en skogsmark eller gräsyta dämpar. 
Avståndet och läget på bullerkällan spelar också stor roll. En högt belägen väg kan sprida ljudet 
mycket långt.17 
Generellt ger tunga fordon upphov till mer buller än lätta. Lätta fordon (under 3,5 ton) står för cirka 
93 procent av trafikbelastningen och cirka 60 procent av bulleremissionerna i medeltal. Resterande 
del står tunga fordon för. Vid lägre hastigheter dominerar ljudet från motor och avgassystem, men 
med ökande hastighet tar bullret från däck och vägbana över. För personbilar går den gränsen vid 
cirka 50km/h medans för tyngre fordon vid 70km/h.  
Måttet ekvivalent ljudnivå, LAeq24h, används för att beskriva bullerexponering under en längre 
tidsperiod, vilket beskriver trafikbullret under ett genomsnittligt årsmedeldygn. Måttet tar alltså 
inte hänsyn till mycket kraftiga ljud som varierar och förekommer mer sällan. Därför används även 
ett mått som beskriver den maximala ljudnivån från ett fordon eller tåg som passerar, LAmax.  
 
 
 
I Trafikverkets miljöpolicy fastslås att trafikverket ska minimera transportsystemets negativa miljö 
och hälsopåverkan samtidigt som förutsättningar för resor och transporter ska förbättras. I samband 
antagandet av detta har Riksdagen fastställt riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid 
nybyggnation av trafikinfrastruktur (Tabell 2.1). Vidare fastställer man att Trafikverket bör 
stimulera de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärderna. Dessa åtgärder kategoriseras i tre olika 
typer, där en av åtgärderna beskrivs som “skydda de mest utsatta”, dvs där det inte är möjligt att 

 
15 Trafikverket (2017). Buller & vibrationer, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-
branschen/buller-och-vibrationer---for-dig-i-branschen/Fakta-om-buller-och-vibrationer/ (2019-04-28) 
16 Trafikverket (2017). Mått för ljudvibrationer  
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-och-vibrationer---for-dig-i-
branschen/Fakta-om-buller-och-vibrationer/matt-for-ljudnivaer/ (2019-05-11) 
17 Trafikverket (2017). Buller & vibrationer 
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åtgärda källan eller anpassa bebyggelse bör bullerskärmar eller bullervallar monteras för att 
minimera störning. I Tabell 2.1 presenteras Trafikverkets riktvärden för vad som får antas vara 
godtagbara bullernivåer. 18 
 
Tabell 2.1 Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik 
(Trafikverket, TDOK 2014:1021. 2017) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
18 Trafikverket (2017). Buller & vibrationer 
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2.3 Olika metoder för att motverka bullerutbredning 

Ljud är en energiform. Energin kan inte förstöras men den kan omvandlas till en annan typ av 
energi.  Genom att antingen absorbera, reflektera, diffundera eller isolera energin kan man skydda 
en mottagare från utsättas för buller. Nedan följer en redogörelse för de olika typerna.  

2.3.1 Absorption av ljudenergi 
En ljudabsorbent har till uppgift att absorbera energin i en ljudvåg. Ett materials förmåga att 
absorbera energin mäts med en ljudabsorptionsfaktor, ɑ (alpha). Värdet på alpha varierar mellan 
0-1. Om absorptionsfaktorn är 0 reflekteras allt ljud, och om absorptionsfaktorn är 1 absorberas all 
ljudenergi.  
 

   (2.3) 
Figur 2.1 Schematisk bild över hur absorptionsfaktorn definieras (Ljudskolan, 2019) 
 
 
Vid mätning (ISO 354) av en produkts ljudaborptionsförmåga klassificeras absorbenterna in i 5 
olika klasser baserat på hur väl de absorberar ljudnenergi. A absorberar mest och E minst. I tabellen 
framgår även vilken ljudfrekvens som absorberas. 19 

 
Figur 2.2 Klassificering av absorptionsförmåga (Ljudskolan, 2019)  

 
19Ljudskolan, Vad är ljudabsorption? https://www.ljudskolan.se/ljudfakta/vad-ar-ljudabsorption/ (2019-05-10) 

https://www.ljudskolan.se/ljudfakta/vad-ar-ljudabsorption/
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2.3.2 Ljudisolering 
Ljudisolering avser förmågan hos ett element att minska ljudöverföringen.  
Enkelt uttryckt kan man beskriva ljudisoleringen som ljudnivåskillnaden mellan sändare och 
mottagare.20 

2.3.3 Reflektion av ljudvågor 
När en ljudvåg träffar en hård yta reflekteras den som ljuset i en spegel. All inkommande ljudenergi studsar 
vidare med oförminskad kraft. Riktningen på reflektionen beror på ljudvågens infallsvinkel. 

2.3.4 Diffusion av ljudvågor 
Diffusion liknar reflektionsfenomenet, med den skillnaden att en diffunderande yta, en så kallad 
“diffusor”, inte ger en skarp reflex utan sprider ljudenergin. En diffusor kan anpassas och utformas 
efter en specifik ljudkälla för att uppnå önskad effekt.21  

2.3.5 Växters bullerreducerande förmåga 
Ett examensarbete har tidigare utförts vid Uppsala Universitet där växternas bullerreducerande 
effekt har undersökts. Slutsatsen är att det främst är substratet som verkar bullerreducerande, men 
att bladverk ger ytterligare reducering vid ljudfrekvenser över 2000Hz. Experiment har utförts på 
ljudbarriärer av hårdgjorda material, där barriären täcks med vegetation och en ljudminskning på 
upp till 15dBA kunde uppmätas.22 

2.4 Bullerplank  
Trafikverket har inga specificerade krav på akustisk prestanda för bullerplank vid en viss frekvens 
eller liknande. Egenskaper och krav specificeras specifikt för varje enskilt projekt baserat på 
förutsättningarna vid platsen. Som stöd för bedömningen av en bullerskärms prestanda och 
egenskaper används SIS-standarder. Ett krav som Trafikverket däremot har är att bullerskärmens 
tekniska livslängd ska vara minst 40 år. Dessutom värderas ett lågt underhåll högt, då sanering och 
målning av bullerskärmar praktiskt taget är omöjligt utmed järnvägen då man blir tvungen att 
beträda spårområdet.23  
 
Många människor är idag utsatta för vägtrafikbuller högre än de riktvärden för trafikbuller som är 
beslutade av riksdagen. Där avstånd, naturlig avskärmning, lokalisering och bebyggelse inte kan 
anpassas är skärmar tänkbara lösningar för att minimera bullerspridning. När skärmar uppförs är 
det viktigt att det sker med hänsyn till trafiksäkerhet, landskapsbilden och att det inte förstör 
värdefulla natur och kulturvärden. En avskärmning måste vara så pass hög att den bryter siktlinjen 
mellan bullerkälla och mottagare, samt omöjliggör för ljudet att krypa runt skärmen. 

 
20 Ljudskolan, Vad är ljudisolering? https://www.ljudskolan.se/ljudfakta/vad-ar-ljudisolering/ (2019-05-10) 
21 Svanå miljöteknik (2006), Akustik.   
http://www.diffusor.com/Akustik.htm (2019-04-22) 
22 Claesson, Elin. Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö. 
Examensarbete, Uppsala Universitet, Institutionen för geovetenskaper, 2015   
23 Waaranperä, M. (2019). Bullerspecialist Trafikverket, (muntlig information).  

http://www.diffusor.com/Akustik.htm
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Utsträckningen i längsled styrs främst av avståndet mellan källan och det som ska skyddas. 
Trafikverket har som rekommendation att skärmen ska vara minst lika lång åt båda hållen som 
avståndet mellan vägen och objektet som ska skyddas.  
 

 
Figur 2.3 Rekommendationer för storlek på bullerskärm där a är avståndet mellan vägmitt och 
bullerskärmen, och b är bredden på bullerskärmen. Bullerskärmen illustreras av den grå 
rektangeln. (Vägverket, Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar 
och skärmar, 2006:94) 
 
Vidare så måste en bullerskärm vara helt tät då den dämpande effekten försämras avsevärt med 
bara några centimeters glapp. Bulleravskärmningen ska anpassas till omgivningens karaktär med 
avseende på material, färger och formspråk. Skärmen ska inte upplevas som monoton. Höjd, färg, 
material och utformning bör varieras för att minska monotonin.24 

2.4.1 Vanliga konstruktioner idag  
En av de vanligaste bulleravskärmande konstruktionerna idag är träplank. Plank har stolpar vart 2-
5 meter och mellan stolparna en skärm av enkel eller dubbel brädpanel. Trä är ett biologiskt 
material som kan angripas och brytas ned av svampar och bakterier. För att undvika angrepp som 
påverkar konstruktionens livslängd måste ett konstruktivt träskydd utformas. Om virket inte har ett 
fullgott skydd mot växlingar i fuktighet kan problem med svällning, krympning, och sprickbildning 
uppstå.25 
 
Den största skaderisken för en bullerskärm i trä finns i den nedre delen som är utsatt för vattenstänk. 
Vegetation utmed den nedre kanten ökar risken för skador. För att undvika rötskador i nederkant 
rekommenderas ett minsta avstånd på 300mm till marken, samt en god avrinning och luftning. I 
ovankant bör en avtäckning monteras för att skydda den övre regeln och exponerat ändträ. Om 
detta inte är möjligt bör impregnerat virke användas.26 

 
24 Enqvist, E.,Schölin, G-I., von Schantz, T.  Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande 
vallar och skärmar. Trafikverket. Publ. 2006:94  
25 Träguiden (2019). Träskydd, https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-
utformning/bullerskarmar/bullerskarmar/traskydd/?previousState=1 (2019-05-13) 
26SP Sveriges Provnings & Forskningsinstitut, Bullerskärmar av trä. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:961332/FULLTEXT01.pdf (2019-05-04) 
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2.5 Hållbarhetsperspektiv 
Definitionen av hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För att uppnå en 
hållbar utveckling måste den ske hållbart i tre dimensioner, den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska.27Alla dessa dimensioner bör beaktas vid val av bullerskärm.   

2.5.1 Ekologisk hållbarhet  
Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera belastningen på jordens ekosystemtjänster. Förutom 
att verka bullerreducerande bidrar vertikal växtlighet till flera klimat och energipositiva effekter. 
En av dom är reducering av Urban Heat Island-effekten. UHI innebär att stadens hårda, mörka 
ytor absorberar värmen från solljus och indirekt bidrar till växthuseffekten. Då vegetation består 
av organiskt material som utnyttjar solinstrålningen i transpirationsprocesser och sedan avger 
vatten skapas en kylande effekt.28  
Gröna bullerskärmar skapar även en hemvist för olika insekter och andra pollinerande arter. Detta 
leder till en ökad biologisk mångfald och bidrar till att växterna inte behöver återplanteras varje år. 
Insekterna kan även bli mat för fåglar, och i kombination med panelens struktur kan skärmarna bli 
en hemvist för fågelarter. Substratet mellan panelerna bidrar till en förbättrad dagvattenhantering, 
då den höga porositeten gör att den får en mycket god förmåga att magasinera vatten.29 Vegetation 
främjar också luftkvaliteten samt sänkta koldioxidhalter. Studier visar att en gata kantad av 
vegetation har 15 procent lägre halt av föroreningspartiklar än en motsvarande gata utan 
vegetation.30 
 
Trafikverket arbetar för energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift 
och underhåll av infrastruktur.31 För att uppnå det bör man vid valet av bullerplank även ta 
klimatpåverkan från underhåll i beaktande, där skärmens beständighet bör vara en avgörande 
faktor. 
  

 
27 Hållbar Utveckling, Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling  
(2019-04-23) 
28 National Geographic. Urban Heat Island. https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/urban-heat-
island/ (2019-04-24) 
29 Butong. Fördelar. https://butong.se/om/fordelar/ (2019-05-21) 
30 Ullenius, A. Växter uppåt väggarna. Svenska dagbladet. (2007) 
http://www.greenfortune.com/documents/media_SvD07.pdf (2019-04-29) 
31 Trafikverket (2019). Trafikverkets klimatarbete, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-
dig-i-branschen/energi-och-klimat/trafikverkets-klimatarbete/  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/trafikverkets-klimatarbete/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/trafikverkets-klimatarbete/
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2.5.2 Social hållbarhet                                              
Trafikverkets styrelse antog år 2017 en ny arkitekturpolicy. Policyn beskriver vikten av att alla 
deras anläggningar ska uppnå en god arkitektur. För att uppnå det behöver krav ställas både internt 
och vid upphandlingar med konsulter och entreprenörer. När intrång görs i landskap ska det 
kompenseras med tillförsel av nya mervärden för människa eller natur.32 
Vad som anses vara god arkitektur är givetvis svårdefinierat och subjektivt, men att inkorporera 
växter i en gatubild har flera bevisade fördelar för människans välmående. De kan verka för 
rekreation och inspiration, vara estetiskt tilltalande och ha en lugnande effekt.33 
Det finns även studier som visar att miljöer med riklig växtlighet kan ha positiv inverkan på 
människors psykiska hälsa.34 

2.5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att den ekonomiska kostnaden bör stå i proportion till de sociala 
och ekologiska kostnaderna. Med andra ord ska priset alltid vägas mot de sociala och ekologiska 
kostnaderna.35  
Under intervjun framkom det att det inte finns några riktlinjer kring vad ett bullerskydd bör kosta, 
då förutsättningarna för varje projekt skiljer sig väldigt mycket åt. Det viktigaste Trafikverket kan 
göra som beställare är att vid upphandlingen av en entreprenör kritiskt granska de lösningar och 
materialval som presenteras för att tillse att det inte tas genvägar som ger upphov till kostnader 
längre fram.36 

  

 
32 Trafikverket (2017). Trafikverkets arkitekturpolicy,  
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/40482/Ineko.Product.RelatedFiles/100896_trafikverkets_arkitekturpolicy_201711.pdf (2019-05-12) 
33 World Health Organization. Burden of disease from environmental noise, 2011. ISBN: 978 92 890 0229 5 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf?ua=1 (2019-05-03) 
34 Van der Berg, A. Hartig, T. Staats, H. 2007. Preference for Nature in Urbanized Societies: Stress, 
Restoration, and the pursuit of Sustainability. Journal of Social Issues, Vol 63, No 1, 2007. ISSN 0022-4537 
35 Trafikverket (2018). Ekonomisk hållbarhet,  
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/hallbarhet/ekonomisk-hallbarhet/ (2019-05-
12) 
36 Waaranperä, M. (2019). Bullerspecialist Trafikverket, (muntlig information).  



 

15 

3. Förutsättningar 

Då transport, montering och utformning av fundament ligger utanför rapportens syfte har dessa 
inte undersökts närmare, men antaganden har gjorts om hur de ska 
monteras och fixeras.  
 
I rapporten förutsetts att panelerna prefabriceras och körs fram på 
kranbil till platsen de ska monteras. I varje panel gjuts fästöglor in. 
Med kranen kan panelerna lyftas på plats, och skjutas ner i HEA-
balkarna. Mellan respektive HEA-balk vilar panelen i nederkant på 
en bädd av dränerande fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterialet fyller 
två funktioner. Det stoppar ljud från att krypa under panelerna men 
utgör även ett upplag för panelerna att vila på. Vid 
dimensioneringen av panelerna är det upplaget dock inget som 
tillgodoräknats, utan panelerna har tillräckligt god hållfasthet för de 
spännvidder som anges endast med upplag i ändarna.  
 
Panelerna är utformade på ett sånt sätt att de alltid förutsätts att stå i 
par, (Figur 3.2). Panelerna staplas på varandra till önskad höjd. 
Varje panel är en meter hög, och maximal höjd som beräknats i 
rapporten är fyra meter, dvs fyra paneler som staplas på varandra.             
 
Balkarna är HEA-200, vilket medför ett spann mellan flänsarna på 170mm. Då varje panel är 70mm 
djup skapas ett utrymme mellan panelerna på 30mm. Detta utrymme fylls ovanifrån med substrat. 
Panelerna kommer att tryckas ut mot flänsarna av trycket från substratet, vilket eventuellt kan 
tänkas behöva kompletteras med kilar mellan panelerna. 
 

 
Figur 3.2 Schematisk ritning över hur bullerskärmarna ska monteras/fästas in i HEA-balkarna 
 
 
 
 

Figur 3.1 HEA-balk 
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Figur 3.3 Gestaltning av bullerskärm och dess infästning i HEA - balkarna 
 
 

 
Figur 3.4 Måttsättning HEA-balk 
 
 
Tabell 3.1 Dimension av HEA-200 balk 

Dim (mm) h b t d 

200 190 200 10 6,5 

3.1 Material  
Butong AB använder sig idag av betong från det danska företaget HI-CON. HI-CON producerar 
en typ av högpresterande betong, som de benämner CRCi2 (compact reinforced concrete). De 
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lämnar som garanti att deras betong är så pass tät, även under belastning, att den kan bibehålla sina 
hållfasthetsegenskaper under konstant havsvattenbelastning i över 200 år med ett täckskikt till 
stålarmering på endast 10 mm. Vidare menar dom att de aktuella eurocodes som ska användas vid 
beräkning av betongkonstruktioner inte är applicerbara vid beräkning av hållfasthet av deras betong 
då säkerhetsfaktorerna inte stämmer.37 
 

3.1.1 HICON-Betong och dess materialegenskaper 
För att kunna beräkna hållfastheten för ett föremål i SolidWorks krävs det att ett 
konstruktionsmaterial matas in i programmet. SolidWorks tar hänsyn till flera olika aspekter av ett 
material vid beräkningarna. De faktorer SolidWorks använder är; 
 

- Skjuvmodul  
- Densitet 
- Brottgräns 
- Tryckhållfasthet 
- Sträckgräns 
- Elasticitetsmodul   
- Tvärkontraktionstal  
- Termisk expansionskoefficient   
- Värmeledningsförmåga 
- Specifik värme  
- Materialdämpningsförmåga  

 
Specifik värme, materialdämpningsförmåga, värmeledningsförmåga och termisk 
expansionskoefficient specificeras inte då de materialkonstanterna inte är relevant för denna studie. 
De faktorer som har använts är elasticitetsmodul, poisson´s tal, skjuvmodul, densitet, brottgräns 
och tryckhållfastheten, (Tabell 3.2). Eftersom betong är ett sprött material är sträckgränsen 
densamma som brottgränsen (materialet kan inte deformeras plastiskt). Hi-Cons betong har en 
draghållfasthet på 6–10 megapascal, beroende på val av fiberarmering. I denna beräkning har åtta 
megapascal valts som brottgräns då det är medelvärdet av draghållfastheten. Poisson's tal för 
högprestandabetong kan antas till 0,1.38  
 
 
Tabell 3.2 Materialdata för HICON CRCi2 betong  

Egenskap Värde Enhet 

Elasticitetsmodul 42 GPa 

Poisson´s konstant 0.1  

 
37 Hansen, Bæk Tommy. Calculating with CRCi2. HiCON.  
https://www.hi-con.se/hicon-blog-hoejstyrkebeton/calculating-with-crc-i2-1 (2019-04-08) 
38 Burström, P-G. Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 2. uppl. Lund, 
Studentlitteratur, 2006. 
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Skjuvmodul 90 MPa 

Densitet 2700 kg/m3 

Brottgräns 8 MPa 

Tryckhållfasthet 150 MPa 

Sträckgräns 0 MPa 
 
 

3.1.2 Jordsubstrat  
Butong använder sig av ett jordsubstrat för att odla växter i sina paneler. Substratet består till 90% 
av pimpsten, resten sand, biokol och mineraler. Pimpsten är en friktionsjord i fraktionen 2-8mm 
med en mycket hög porositet. Den höga porositeten bidrar till förmågan att buffra vatten och sprida 
vatten kapillärt i substratet. Densiteten är 650 kg/m3 (400kg/m3 torr) i fuktigt tillstånd.  Pimpstenen 
kommer från den isländska vulkanen Hekla.39 

3.2 Akustisk utredning  
Butong har sen tidigare låtit göra en akustisk utredning av deras paneler, enligt ISO 354. Då det 
inte funnits möjlighet att inom ramen för detta arbete utföra en akustisk utredning på den 
bullerskärm som studerats har mätvärden från tidigare utredning använts. Konfigurationen på två 
av de totalt 10 olika panel-konstellationer som testats sen tidigare är snarlika den bullerskärm som 
undersöks i arbetet, och därmed antas att tidigare testresultat är applicerbart för detta arbete. I den 
akustiska utredningen undersöks panelernas ljudabsorberande förmåga.  
 
De två konfigurationerna är; 
 
Konfiguration nr 7) Helt öppna Butongpaneler som vilar på en 45x120 mm träram, med 70 mm 
substrat bakom. Notera att det skapas en luftspalt på 50 mm från Butong-panelens baksida till 
substratet (Bilaga 3). Substratet är detsamma som för bullerskärmen. I bullerskärmen kommer den 
totala tjockleken substrat bli cirka 150 mm.  
 
Konfiguration nr 9) Identisk med nummer 7, men med framsidan täckt av mossa, (Bilaga 4). 
 
 

 
39 Bara mineraler. Pimpsten. 
https://www.baramineraler.se/anlaggning-vaxtbadd/hekla-pimpsten/ (2019-04-20) 
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Figur 3.5 Skiss över uppbyggnaden av testväggen vid akustisk mätning  
 
 

 
Figur 3.6 Konfiguration nr 9. Butongpanel med 70 mm substrat, täckt med mossa.  
 
 

 
Figur 3.6 När betongen har brunnit knackas valfritt antal kaviteter ut för att anpassa 
öppningsgraden. Bilderna visar skillnaden mellan solida, halvöppna och helöppna paneler. 
(vänster till höger) 
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3.2.1 Sammanfattning av mätresultat 
 
Tabell 3.3 Sammanställning av mätresultat 

7 (Bilaga 3) 0.15 0.30 0.70 0.75 0.60 0.55 0.6 C 

9 (Bilaga 4) 0.30 0.65 0.90 0.90 0.85 0.85 0.9 A 

 

 
Figur 3.7 Graf över de testade panelerna absorptionsförmåga. Blå och mörkgrå kurva 
representerar konfiguration 7 respektive 9.   
 
Resultatet visar att den mossbeklädda panelen har en absorptionsfaktor på 0.9, vilket får anses 
mycket bra. Även utan växtlighet har panelen en fullgod absorptionsförmåga på 0.6. Baserat på 
mätningarna, och efter samråd med akustikern som utförde mätningarna, kan ett antagande om att 
öppningsgraden på strukturen som vetter mot ljudkällan är avgörande för hur mycket ljud som kan 
absorberas av substratet. Utöver öppningsgrad, har även betongstrukturen en diffuserande effekt 
på ljudet på grund av den icke-symmetriska utformningen. Den diffuserande effekten är dock inget 
som brukar beaktas vid placering och utformning av bullerskärmar.  
 
Viss konsideration måste dock tas för att vår bullerskärm inte är identisk med de som testats. 
Generellt blir ljudabsorptionen sämre med en ökad godstjocklek då luften måste tryckas genom en 
längre spalt i en tjockare panel. I vårt fall påverkar dock inte den ökade godstjockleken 
absorptionsförmågan då framsidan, som vetter mot ljudkällan, har samma tjocklek som i vår 
bullerskärm. Med ett ökat djup på substratet kan antas att ljudabsorptionen förbättras ytterligare. I 
praktiken kommer inte våra paneler att täckas med mossa, utan av en mer gles beväxning som är 
mer estetisk tilltalande. Den typen av växtlighet antas inte absorbera ljudet lika bra som mossa, 
men den kommer däremot att släppa förbi mer ljud in i substratet. Om detta är något som försämrar 
eller förbättrar absorptionsförmågan förblir ovisst. Slutligen är det viktigt att panelerna sluter tätt 
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mot varandra så att inga glipor skapas. Den risken elimineras i hög utsträckning då substratet 
kommer fylla ut eventuella glipor.40 
 
För att sammanfatta de slutsatser som dras baserade på den tidigare akustiska utredningen så antas 
det att bullerskärmen kommer ha en absorptionsfaktor på minst 0,8.  

  

 
40Geiger, D. Akustikkonsulten, (2019). Mailkontakt. (2019-04-04) 
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4. Beräkningar  
Beräkningar har gjorts för vind, snö, vindlast från fordon och snölast från plogfordon. 
Beräkningarna är kritiska för att kunna simulera lasterna i SolidWorks.  

4.1 Beräkningar SolidWorks  
Beräkningar har genomförts av olika gjut-matriser för att studera vilken struktur som får lägst 
påkänningar i drag och tryck. Betongens materialegenskaper medför att dragspänningar är den mest 
kritiska spänningen då hållfastheten i drag endast är 8 MPa kontra 150MPa tryckhållfasthet. 
Testerna är genomförda på paneler med en storlek av 500x500mm för att göra beräkningarna 
hanterbara för SolidWorks. Den struktur med lägst påkänningar i drag skalas senare upp till den 
tilltänkta storleken och därefter har maximala spänningar i elementet beräknats. Jämförelser har 
gjorts i Z- och Y-led, där Y-ledet utgör hållfasthet i vertikal riktning och Z-led i horisontell riktning. 
Hållfastheten i X-led bortses då lasterna längs med elementen inte antas vara kritiska eller 
dimensionerande. Tryckspänningarna som uppkommer i simuleringen ligger i samma 
storleksordning som dragspänningarna, eftersom det då är cirka 20 gånger större tryck- än 
dragbrottspänning kan vi begränsa oss till att studera dragspänningarna. Där tvåaxliga 
spänningstillstånd uppstår är det då enligt Trescas brottvillkor möjligt att studera spänningarna i 
olika riktningar separat från varandra.41 
 

 
Figur 4.1 Trescas brottvillkor för metaller och betong 
 
 
Panelerna har identiska “framsidor”, dvs cirkulära hål med ett mått på 30 mm i diameter och ett 
djup på 10 mm på de små testerna. Den uppskalade panelens framsida har ersatts med ett tunt solitt 
lager för att underlätta beräkningen i SolidWorks (avsnitt 4.3). 
 
Utöver hållfastheten tas i jämförelserna hänsyn till volym (materialåtgång), vikt, samt inneslutande 
volym (mängden substrat som får plats i elementet). Strukturerna som undersöks är cirkulära, 
rektangulär (två storlekar), hexagonal och en ihålig ram med endast framsida (Kapitel 5.1.2). 
Måtten på ramen är anpassade till den tänkta, potentiella infästningsanordningen som består av 

 
41 Burström, P-G. Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 2. uppl. Lund, 
Studentlitteratur, 2007. 
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HEA200-balkar med ett infästningsdjup på 100 mm. Infästningsdjupet är dock satt till 50 mm på 
de mindre panelerna för att minimera infästningsytan vid beräkning. De massiva, horisontella 
stråken i panelens över och underkant är 35 mm höga för att undvika överdrivna påkänningar i 
tunna kanter och hörn.  
 
I kanterna fästs panelerna med rullager på bak och framsidan för att simulera typen av stöd de får 
av HEA-balkarna. Då de inte kommer vara fast monterade utan endast vila i balkarna med sin 
egentyngd väljs rullager. I underkant läggs en fjäderkonstant in för att simulera hur panelen vilar 
på marken (Figur 4.2). Fjäderupplaget har angetts så att den högst kan röra sig 100 mm i Y-led 
samt 10 mm i Z- och X-led. Fjäderupplaget har valts för att det ska simulera den dämpning som 
uppstår från marken. 
 
Egentyngden läggs på och lasterna som panelerna utsätts för i SolidWorks sätts till 1000kN i y-led 
och 1000kN i z-led. Värdena på dessa laster är teoretiska och kraftigt överdrivna jämfört med de 
laster som de utsätts för i verkligheten för att enklare kunna jämföra skillnaden mellan matriserna. 
Därefter har kritiska snitt analyserats.  
Resultaten har skalats om till ett spann mellan 20 MPa till -20 MPa i X- respektive Y-led för att 
förenkla avläsningarna av drag- och tryckpåkänningarna. 

 
Figur 4.2 Placering av upplag på bullerskärmen 
 

4.2 Lasttyper 
SIS standarder som beskrivs i Kapitel 6 förklarar hur bullerplank ska utformas samt vilka krav som 
ställs på dem. Laster såsom vindlaster, snölaster, egentyngd, tryck från snösprut samt aerodynamisk 
last från tåg ska tas till hänsyn vid beräkning. Snölasten och vindlasten är områdesspecifik och har 
olika värden beroende på placering i landet. Lasterna är dimensionerade efter värsta tänkbara 
scenario. Andra laster såsom jordtyngd samt laster från ovanliggande paneler har också beaktats 
då de påverkar dimensioneringen. Egentyngden är beroende av volymen av konstruktionen samt 
densiteten på betongen. Egentyngden beräknas av SolidWorks. 
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4.2.1 Beräkning av snölast 
Snölasten har beräknats enligt SS-EN 1991-1-3. Som tidigare nämnt så är snölasten 
områdesspecifik. Enligt SS-EN 1991-1-3 snökarta är den högsta snölasten i Sverige 5.5 kN/m2. 
Snölasten beräknas enligt följande formel  
 

𝑆𝑘 = 𝜇𝑡 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆0                                          (4.1) 
 
där   

μt  Är en formfaktor som är beroende av takytans form. 
 
Ce Är en exponeringsfaktor som berättar hur mycket snölasten på ett tak till 

en ouppvärmd byggnad ska minskas eller ökas. 
 
Ct  Är en termisk koefficient som är beroende av energiförlusterna som går 

genom taket. 

  
S0  Är det grundvärde som snölast har  

 
Värden på Ct har valts till Eurokods rekommenderade värde på 1,0, Ce har valts till 0,8 eftersom 
bullerskärmen kommer utsättas för kraftig vind och μt har valts till 0,8 då överdelen av panelen är 
plan. Slutligen beräknades snölasten till 3,52 kN/m2 (Bilaga 1).  

4.2.2 Beräkning av vindlast 
Vindlasten har beräknats enligt Eurokod 1-SS-EN 1991-1-3 och är en områdesberoende last. 
Vindlasten är beroende av bland annat vindhastigheten i området samt vilken terrängtyp 
bullerplanket befinner sig i. Högsta faktor på lasterna har valts för att säkerställa att panelen håller 
oavsett geografiskt område. Enligt Eurokodens karta över vindhastigheter i Sverige är den högsta 
vindhastigheten 26 m/s. Problemet med Eurokodens beräkning av vindhastigheten är att den 
används vid beräkning av vindlaster på väggar runt en byggnad. Detta beräkningssätt är inte helt 
optimalt gällande bullerplank då panelerna ej omsluter en byggnad eller har något tak.42  

4.2.3 Aerodynamisk last från fordon 
Fordon som passerar med höga hastigheter med små avstånd till närliggande bullerskärm genererar 
en vindlast som måste beaktas. Enligt SS-EN 1794–1 framgår det att det dynamiska vindtrycket 
från en bil som åker i 120 km/h med ett avstånd på 3m skapar en kraft på 800 N/m2 som verkar 
horisontellt på bullerskärmen. Tåg rör sig med högre hastighet jämfört med bilar samt att 
bullerskärmar placeras närmare tåg vilket bidrar med ett högre vindtryck. Enligt Tabell 4.1 så 
framgår det vindtryck som skapas av ett tåg som färdas 200 km/h förbi en bullerskärm på olika 

 
42 K. Axelsson och P. Kallardis. Träbyggnad - En introduktion i träkonstruktion. Publ 12:1. Uppsala: Uppsala 
Repro, 2013  
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avstånd. Högsta värdet ligger på 1200 N/m2 vilket har använts vid beräkning. SS-EN 1794–1 
nämner även att lufttrycket från fordon ej behöver kombineras med andra laster som verkar i samma 
riktning. För att få en ökad säkerhetsfaktor har denna rekommendation bortsetts från och alla 
krafter som verkar i samma riktning har kombinerats. 
 
Tabell 4.1 Aerodynamisk last från tåg43 

Avstånd från spårmitt (m) Aerodynamisk last från tåg (kN/m2) 

2.3 1.2 

3.0 0.8 

4.5 0.4 

6.3 0.25 

4.2.4 Beräkning av jordtyngd 

Följande formel har använts vid beräkning av jordtyngd  
 

𝐹 =  𝑉ℎ ∗ 𝜌 ∗ 𝑔     (4.2) 
där   

F Jordtyngd 
 
 Vh  Volymen hål som går att fylla med jord (jordvolymen) 
 
 ρ  Densiteten på jorden (650 kg/m3) 
 
 g  Gravitationskonstanten (9,81 m/s2) 
 
Storleken på konstruktionerna är satta till 500x500mm. En solid konstruktion utan bakomliggande 
matris av denna storlek har volymen 16.445 dm3 . Jordvolymen är beroende av matrisen som 
konstruktionen har. Om volymen för den solida konstruktionen subtraheras med volymen för 
respektive element fås jordvolymen. Volymen substrat för respektive matris framgår i Tabell 4.2.  
Substratet Butong använder sig av är ”Hekla Pimpsten” som har en densitet på 650 kg/m3 i fuktigt 
tillstånd. Beräkning av horisontellt jordtryck i konstruktionen försummas på grund av att substratet 
har hög porositet och att vatten dräneras i nederkant. Hänsyn till frostsprängning försummas av 
samma anledning. Volymen substrat mellan panelerna utesluts då jordtyngden tas upp av det 
dränerande skiktet i underkanten av panelerna. Jordtyngden för den stora panelen har beräknats till 
11,52 kN (Bilaga 1).44  
 

 
43Träguiden (2014). Aerodynamisk last från tåg, 
https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/bullerskarmar/dimensionering-av-
bullerskarmar-enligt-trafikverket/ (2019-05-13) 
44 Bara mineraler. Pimpsten. 
https://www.baramineraler.se/anlaggning-vaxtbadd/hekla-pimpsten/ (2019-04-20) 



 

26 

Tabell 4.2 Jordvolym för respektive matris 

Matris  Volym (dm3) 

Cirkulär 4.403 

Rektangel (liten) 4.967 

Rektangel (stor) 5.098 

Hexagon  5.735 

Tom ram 9.912 

 

4.2.5 Beräkning av tryck från snöröjning 
Enligt SS-EN 1794-1 Bilaga E ska laster från snösprut vid plogning av vägar och spår beaktas. Bild 
13 visar lasten som uppkommer vid plogning. Testet som gjorts i SS-EN 1794–1 Bilaga E är gjort 
på en vägg som är 4m2 stor. Den högsta belastningen som uppstår är 15 kN. Denna last uppkommer 
då plogning sker på ett avstånd på noll meter i en hastighet på 60km/h. För att få ett värde som går 
att applicera vid beräkning så har den maximala lasten (15 kN) dividerats med väggens area (4m2) 
och resulterat i värdet 3.75 kN/m2 (15kN/ 4m2). 

 
Figur 4.3 Laster orsakade av snösprut vid plogning 
 
där  A Dynamisk last på 2x2 meter vägg 
 B Avstånd från kanten av plogen mot väggen 
 C  Hastigheten på plogbilen 
 

4.3 Förenkling av framsidan  
För att möjliggöra en beräkning på en större panel i SolidWorks måste utformningen på väggen 
förenklas då de små, cirkulära hålen blir väldigt många till antalet och komplexa att beräkna för 
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SolidWorks. Framsidan av panelerna, den sidan som pressas mot bubbelplasten, består av ett 10 
mm tjockt skikt med bubblor på 30 mm i diameter och 10 mm djup samt ett c/c på 33mm. För att 
förenkla beräkningen, beräknas först volymen betong som går åt för att gjuta framsidan. Därefter 
har en solid yta med samma volym betong applicerats på samma konstruktion. En jämförelse 
mellan den ordinarie framsidan (1), den släta framsidan (2) och en utan framsida (3) har gjorts för 
att se i vilken utsträckning utformningen av framsidan påverkar hållfastheten (Kapitel 4.3.1 och 
Kapitel 4.3.2).  
 
Jämförelsen utfördes genom att en vägg på 500x500mm konstrueras med identisk struktur på 
baksidan (rektangulär matris där varje rektangel är 80x30mm stor och har ett avstånd på 20mm 
gentemot varandra). Därefter har de tre olika framsidorna applicerats och laster har påförts för att 
se hur de olika framsidorna påverkar hållfastheten. Volymen för framsidan är beräknad med hjälp 
av SolidWorks och har därefter anpassats med enkla handberäkningar. 
 
Efter simuleringarna blir slutsatsen att skillnaden mellan den släta och och ordinarie framsidan är 
så pass lite att skillnaden försummas mellan dessa kan försummas. Däremot är framsidans bärande 
egenskaper är så pass stora att den ej går att försumma helt och därför måste tas med i beräkningen.  

4.3.1 Y-led 

 
Figur 4.4 bubbelplast, solid, ihålig (vänster till höger) 

4.3.2 Z-led 

 
Figur 4.5 Bubbelplast, solid, ihålig (vänster till höger) 
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5. Resultat  

5.1 Resultatet från beräkningar i SolidWorks  
Beräkningarna genomfördes i SolidWorks och resultaten har därefter studerats och sammanställts 
nedan.  

5.1.2 Jämförelse av hållfasthet i horisontell riktning (z-led) 
Första bilden för respektive matris visar ett nedskalat spänningspann för att tydliggöra hur 
spänningen fördelas i matrisen. Max- och min-spänningarnas läge i matrisen framkommer också. 
Den andra bilden representerar hur spänningarna är fördelade mellan gjuthålen. Max- och min-
värden som respektive matris utsatts för redovisas i Tabell 5.1. Maxvärdet representerar den högsta 
dragspänningen och minimivärdet representerar högsta tryckspänningen. Fokus har legat i att 
studera spänningarna i Z-led (horisontell riktning) mellan gjuthålen eftersom de områdena anses 
mest kritiska. 

  
Figur 5.1 Cirkulär matris där spänningsfördelningen i Z-led visas samt en inzoomning på gjuthålen 

  
Figur 5.2 Hexagonal matris där spänningsfördelningen i Z-led visas samt en inzoomning på 
gjuthålen 
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Figur 5.3 Rektangulär (liten) matris där spänningsfördelningen i Z-led visas samt en inzoomning 
på gjuthålen 

 
Figur 5.4 Rektangulär (stor) matris där spänningsfördelningen i Z-led visas samt en inzoomning 
på gjuthålen  

  
Figur 5.5 Tom ram matris där spänningsfördelningen i Z-led visas 
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5.1.3 Jämförelse av hållfasthet i vertikal riktning (y-led) 
Första bilden för respektive matris visar ett nedskalat spänningspann för att tydliggöra 
spänningsfördelningen i matrisen. Max- och min-spänningarna och deras läge visas också i figuren. 
Andra bilden representerar hur spänningarna är fördelad mellan gjuthålen. Max- och min-värden 
redovisas i Tabell 5.1. Max-värdet representerar den högsta dragspänningen och min-värdet 
representerar högsta tryckspänningen.  

  
Figur 5.6 Cirkulär matris där spänningsfördelningen i Y-led visas samt en inzoomning på gjuthålen 
 

  
Figur 5.7 Hexagonal matris där spänningsfördelningen i Y-led visas samt en inzoomning på 
gjuthålen 
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Figur 5.8 Rektangulär (liten) matris där spänningsfördelningen i Y-led visas samt en inzoomning 
på gjuthålen 

  
Figur 5.9 Rektangulär (stor) matris där spänningsfördelningen i Y-led visas samt en inzoomning 
på gjuthålen 
 

   
Figur 5.10 Tom ram matris där spänningsfördelningen i Y-led visas samt en inzoomning på 
gjuthålen 
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5.2 Sammanställning av beräkningar i SolidWorks 
Tabell 5.1 Sammanställning av spänningspåkänningar i de förminskade panelerna när de utsätts 
för kraftigt överdrivna laster 

Struktur Påkänning i Y-
led (drag/tryck) 
(MPa) 

Påkänning i Z-led 
(drag/tryck) (MPa) 

Volym (dm3) Vikt (kg) 

Cirkulär 
60mm Ø 

100/391 169/144 12.042 32,513 

Rektangulär 
80x30mm 

55/251 147/146 11.478 30,992 

Rektangulär 
180x30mm 

117/477 215/224 11.347 30,638 

Hexagonal 
60mm c/c 

178/477 152/178 10.710 28,917 

Tom ram 4718/3413 1409/1564 6.533 17,639 
 
Tabell 5.1 visar att “Rektangulär 80x30mm” har lägst påkänningar i både y- och z-led, den har 
dock näst högst vikt och volym. “Tom ram” har högsta påkänningar men har lägst vikt. “Cirkulär 
60mm Ø” har högst vikt men näst lägst påkänningar.  

5.3 Uppskalad konstruktion 
I samband med att väggen skalades upp skalades även storleken på rektanglarna upp. Storleken på 
rektanglarna skalades upp linjärt utifrån tidigare beräkning och anpassats utifrån panelens storlek. 
Den uppskalade modellen består av en 1x10m stor bullerskärm med rektanglar på 940x200mm 
stora fickor med ett avstånd på 40mm från varandra. Konstruktionens tjocklek är 70mm och djupet 
på hålen är satt till 60mm. Panelerna monteras genom att de skjuts in vertikalt i infästningarna där 
högst fyra stycken ska staplas på varandra. Höjden på panelerna är vald för att förenkla transport 
och hantering av panelerna samt underlätta monteringen.  
 
Lasterna som har applicerats har beräknats i avsnitt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 och 4.2.4 samt egentyngden. 
Enligt Figur 5.11 och Figur 5.12 utläses att högst dragspänning är 0,98 MPa i Y-led och 2,67 MPa 
i Z-led samt högst tryckspänning 1,55 MPa i Y-led och 2,75 MPa i Z-led. Värdena ligger under 
brotthållfastheten på 8 MPa vilket tyder på att konstruktionen kommer klara lasterna. 
 
Tabell 5.2 Resultat vid simulering av uppskalad konstruktion 

Påkänning i Y-led 
(drag/tryck) (MPa) 

Påkänning i Z-led 
(drag/tryck) (MPa) 

Volym (dm3) Vikt (kg) 

0,98/ 1,55 2,67/2,75 786.88  2124,576 
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Figur 5.11 Uppskalad konstruktion, påkänningar i Y-led 
 

 
Figur 5.12 Uppskalad konstruktion, påkänningar i Z-led 
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6. SIS-standarder 
Som stöd i bedömningen av den bullerskärm som studerats, har utvärdering av vissa parametrar 
gjorts enligt aktuella SIS-standarder. Vid utformningen av bullerskärmar finns ett flertal parametrar 
som ska beaktas, dess  definieras i ett flertal SIS-standarder. I SS-EN 14388:2015 sammanställs de 
krav, med hänvisning till respektive standard, som ställs vid utformningen och dimensioneringen 
av bullerskärmar. Kraven innefattar ett flertal egenskaper. Nedan följer en sammanställning av 
dessa. 
  
Tabell 6.1 Sammanställning av SIS-standarder för bullerskärmar 

Ljudabsorption/reflektion  EN 1793-1 Ej testats 

Ljudisolation (efterklang) EN 1793-2 Ej testats 

Hållfasthet/Mekaniska 
egenskaper 

EN 1794-1:2018 Numeriskt 

Allmän säkerhet/brand EN 1794-2 Antagande 

Sprickbildning EN 1794-2 Ej testats 

Reflektion av solljus EN 1794-2 Antagande 

Utsläpp av farlig substans EN 1794-2 Teoretiskt 

Beständighet EN 14389-1/EN 14389-2 Antagande 

Stenskott EN 1794-1 Teoretiskt  

Kollisionssäkerhet EN-1794-1 Antagande 

Miljöpåverkan EN 1794-2 Teoretiskt  

Transparens EN 1794-2 Ej tillämpbart 
 
 
SIS-standarderna separerar i vissa fall kraven för den strukturella/bärande delen och den akustiska 
delen. Krav specificeras även för beklädnad och andra komponenter som monteras utanpå skärmen. 
I vårt fall är bullerskärmens akustiska egenskaper inkorporerade i den bärande strukturen, vilket 
medför att separata tester inte är nödvändigt.  
 
I rapporten har teoretiska tester utförts enligt föreskrivna standarder i den utsträckning det varit 
möjligt. I de fall det inte varit möjligt har antaganden gjorts, vilka redovisas nedan. Standarderna 
har endast utgjort ett stöd vid utvärderingen av bullerskärmen och några fullständiga testrapporter 
har inte genomförts. 
.  
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6.1 SS EN 1794–1:2018  
Vägutrustning - Bullerskydd- Icke-akustiska egenskaper. Del 1: mekaniska egenskaper och 
stabilitetskrav 
 
Test har genomförts enligt del A.2.4 (bedömning av prestanda genom beräkning, då praktiska tester 
ej kan genomföras). Bullerskärmen förutsätts vara monterad i vertikalt stående I-balkar i respektive 
ände, (Figur 3.2 och Figur 3.4). Vidare förutsätts att de inte kommer behöva hållas på plats av 
beslag då skärmens höga egentyngd räcker för att hålla panelen på plats. 
 
Tabell 6.2 Dimensioner på den uppskalade bullerskärmen  

Höjd  4000mm 

Längd  10000mm 

Djup  70mm 

Materialdata Se Tabell 3 

 
Teoretisk grund för beräkning, se Kapitel 4, beräkningar.  
För skisser, se Kapitel 4 och 5. 
Kritiska tvärsnitt och deformationsvillkor se Kapitel 5. 
 
 
Enligt del A.3 i standarden ska utböjning redovisas. Utböjningen används för att klassificera 
skärmen enligt Tabell 10.  
 

 
Figur 6.1 Utböjning 
 
 
Enligt Figur 6.1 kan utböjningen 10,2 mm utläsas vilket innebär att panelen ska kategoriseras som 
d1 (väldigt lite utböjning).  
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Tabell 6.3 Klassificering av hållfasthet baserat på utböjning 

 

6.1.1 Generellt 
Panelerna får under inga omständigheter släppa från sina infästningar. Om 
materialet/konstruktionen inte är homogen ska det tas i beaktande och beräknas enligt Eurocode.  

6.2 SS-EN 1794–2:2011  
Vägutrustning – Bullerskydd – Icke-akustiska egenskaper – Del 2: Allmänna säkerhets- och 
miljökrav  

6.2.1 Brandresistens 
Då alla de ingående materialen i ljudbarriären är obrännbara har några brandtester inte utförts, och 
utifrån den testprocedur som är specificerad i EN-1794-2, Bilaga A, blir brandbelastningen aldrig 
så pass hög att betongen eller substratet påverkas.  
 

6.2.2 Risk för sekundära skador 
Om bullerskärmen utsätts för skador, såsom påkörning/kollision, ska inte spillror eller splitter 
utgöra en fara för övriga trafikanter. Krav och testmetod specificeras i Bilaga B. De praktiska 
testerna har inte utförts för denna del, utan laster har endast applicerats såsom specificerat i den 
praktiska testmetoden i SolidWorks, och därefter gjort en bedömning utifrån de teoretiska värden 
som uppnåtts.  
 
Vidare så specificerar Bilaga B hur panelen ska vara infäst och hur den ska agera vid kollision; 
 
B.2.2.1) Panelen måste vara monterad och infäst på ett sånt sätt att den vid en påkörning inte släpper 
från sin infästning och faller över fordon. Lösa delar/splitter får inte släppa från konstruktionen. 
 
B.2.2.2) Om bullerskärmen/arna är monterade på ett sånt sätt att de hindras från att falla via 
sammanlänkning med angränsande skärmar, ska varje skärm vara dimensionerad för att kunna bära 
lasten från angränsande skärmar. Lasten från en angränsande skärm ska beräknas på den våta 
vikten, och ska appliceras i den minst gynnsamma riktningen.  
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Punktlasten är påförd där panelen är som tunnast (mitten av en rektangel) eftersom den kan antas 
vara svagast där. Punktlasten har beräknats enligt Bilaga 5 till 15,82 kNm som utgör den kraft som 
uppkommer när pendeln slår in i panelen. Det högsta värdet som uppstår med påförd punktlast är 
en utböjning på 0.28mm (Figur 6.2 och Figur 6.3) vilket innebär att panelen inte krossas.  
 

 
 
Figur 6.2 Inverkan av kollision 

 
Figur 6.3 Inverkan av kollision 
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Tabell 6.4 Klassificering av hållfastheten enligt kraven för kollision 

 
 
Då detta inte är ett praktiskt test kan inte panelen kategoriseras enligt Tabell 6.4. Det är även osäkert 
om huruvida någon slutsats kan dras från de numeriska beräkningarna då en vikt på en pendel antas 
åsamka en annan typ av inverkan jämfört med en punktlast.  

6.2.3 Miljöpåverkan 
Enligt Bilaga C bör bullerskärmen inte vara tillverkad av material som över tid eller vid annan 
åverkan såsom brand får en negativ påverkan på miljön. Om så är fallet bör dessa anges och i vilken 
mängd.  
 
Panelerna är tillverkade av betong, och kan krossas och återanvändas som fyllnadsmaterial. 
Substratet består av pimpsten och sand och behöver således inget speciellt omhändertagande.  

6.2.4 Möjlighet att passera bullerskärmen vid nödsituation   
Enligt EN 1794–2 projektspecifikt och upp till berörd myndighet/beställare att specificera krav.  

6.2.5 Reflektion av solljus  
Ljus reflekteras generellt av plana, blanka ytor. Mängden reflektion beror till stor del på vinkeln 
ljuset träffar ytan. Vid placering och utformning av bullerskärmar bör hänsyn tas till att reflektion 
kan blända förare och utgöra en säkerhetsrisk.  
 
Mätningar av mängden reflekterat ljus har inte mätts då ytorna på den panel rapporten undersöker 
inte har några plana ytor. Dessutom kommer växterna som planteras i substratet klättra ut och täcka 
stora delar av panelen, vilket ytterligare minimerar mängden ljusreflektion.  

6.2.6 Transparens  
Ej relevant för den bullerskärm rapporten undersöker då det inte finns möjlighet att utforma 
skärmen transparent. 
  



 

39 

6.3 SS-EN 14389–1:2015  
Vägutrustning – Bullerskydd – Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper – Del 1: 
Akustiska parametrar  
 
Standarden belyser vikten av att bullerskärmen bibehåller sina akustiska egenskaper under den 
specificerade livslängden. Bullerskärmen behöver kunna motstå den nötning, både kemisk och 
mekanisk, man kan förutsätta sker utmed en bilväg. Trafikverket har ofta som krav att en 
bullerskärm ska ha en teknisk livslängd på 40 år. 45 De parametrar standarden tar hänsyn till är; 
 

● Kemiska 
● Salt 
● Damm 
● Dagg 
● Frost 
● Kyla 
● Värme 
● UV-ljus 
● Vibrationer 
● Biologiska processer 
● Ozon 
● Vatten 

 
Enligt standarden ska man mäta den akustiska prestandan i slutet av materialets/bullerskärmens 
tekniska livslängd. Inom ramarna för den här rapporten har dessa tester inte kunnat utföras, utan 
endast antaganden har kunnat göras. Då panelerna gjuts i högprestandabetong är tätheten hög och 
porositeten låg. Detta, i kombination med att armeringen består av plastfibrer, gör panelen väldigt 
resistent mot alla typer av nötning. Den ljudisolerande effekten uppnås främst via betongen, 
medans den ljudabsorberande egenskapen uppnås av substratet mellan panelerna. Substratet i sin 
tur är beständigt och bryts inte ner över tid.  

6.4 SS-EN 14389–2:2015  
Vägutrustning – Bullerskydd – Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper – Del 2: 
Icke-akustiska egenskaper  
 
Standarden berör vikten av att den bärande strukturen bibehåller sin hållfasthet under hela den 
tekniska livslängden. De parametrar standarden har hänsyn till är desamma som i SS-EN 14389–
1:2015. Utöver de parametrarna bör även eventuella ogynnsamma effekter av permanent kontakt 
med marken tas i beaktan samt sannolikheten för att vatten blir stående i konstruktionen.  
 

 
45 Waaranperä, M. (2019). Bullerspecialist Trafikverket, (muntlig information).  
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Då skärmen kommer vila på en bädd av makadam/sand kommer det bärande underlaget vara 
dränerat. Om den dränerande effekten avtar med tiden, kommer inte det att påverka panelens 
livslängd då betongen är så pass tät att en vatteninträngning ej kommer ske. Vattenpelaren som 
substratet kapillärt klarar att suga är 1000mm, dvs höjden för ett element, vilket betyder att 
panelerna kommer utsättas för konstant kontakt med vatten.  
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7. Analys och diskussion 

7.1 Analys av matriser 
Efter att resultatet sammanställts framgick det att den rektangulära formen klarade påkänningarna 
bäst. I samband med att “rektangulär 80x30mm” fick ett bra resultat undersöktes ytterligare en 
rektangulär form för att studera om liknande resultat kunde uppnås genom att minska mängden 
betong (“rektangulär 180x30mm”). Efter beräkningen visades det att vikten minskade med ca 500g 
samt att påkänningarna nästan dubblades i alla riktningar.  

7.1.1 Hållfasthet 
Skillnaden i hållfastheten mellan de olika matriserna är relativt små. Mest avvikande var “tom ram” 
och “rektangulär 80x30mm”. “Tom ram” uteslöts från val av matris då den hade en faktor 100 
gånger större påkänning än “rektangulär 80x30mm”. Detta gjorde att “tom ram” inte var optimal 
för bruket då kollaps kan ske på grund av lasterna. Resterande matriserna hade ganska närliggande 
spänningsvärden.  
 
Efter att de mindre matriserna har studerats framgår att det generellt är högst spänningar i vinkelräta 
hörn. Att skapa ett helt vinkelrätt hörn i verkligheten är komplicerat och inte fördelaktigt vid 
formlossning då risken för sprickbildning blir större. Lösningen är att ha avrundade hörn i 
gjutformarna vilket fördelar lasterna mer effektivt. Med rundade hörn kommer lägre spänningar 
uppstå. 
 
Vid analys av beräkningarna i SolidWorks gjordes avläsningarna visuellt. Efter beräkningen 
skapades en färgbaserad skala som presenterade de olika spänningarna i konstruktionen. Problemet 
är att många av färgerna är svåra att urskilja vilket kan leda till felaktiga avläsningar. Genom 
omskalning av spänningarna så har problemet kringgåtts. Med omskalning menas att max och min 
spänning i skalan ställs till något lägre för att få tydligare färger i figurerna. 
 
De laster som applicerats på de mindre matriserna är endast godtyckligt valda för att jämföra olika 
matriser. Lasterna är väldigt höga för att lättare jämföra spänningsfördelningen, och därför blev 
även värdena i Tabell 5.1 väldigt höga. Trots det är resultatet intressant eftersom de visar vilken av 
matriserna som fördelar lasterna bäst vilket var syftet med den analysen. Genom att ge alla matriser 
samma typ av belastning gavs alla samma förutsättningar.   
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7.1.2 Vikt 
Konstruktionens tyngd är av betydelse i frågan om slutproduktens miljöpåverkan. En ökad vikt 
bidrar till att transporten av panelerna kräver mer bränsle. En låg vikt är även eftersträvansvärt vid 
produktion och montering av skärmarna då höga laster ställer högre krav på säkerhet och hantering. 
En högre vikt innebär även att mer material går åt vilket leder till en högre kostnad och CO2 
belastning vid produktion. Genom att minimera mängden betong i konstruktionen blir volymen 
substrat som går att få in större. En högre substratvolym förbättrar förutsättningarna för växtlighet 
vilket gynnar den sociala hållbarheten.  
 
Efter att ha studerat resultatet så framgår det att skillnaden i vikt på de olika matriserna är relativt 
små. Den tyngsta av alla konstruktionerna är den “cirkulära” som ligger på cirka 32 kg. Den mest 
avvikande formen gällande vikt är “tom ram” som endast väger 17 kg. Vid en framtida produktion 
av en fullstor bullerskärm (1x10m) skulle en tom ram endast väga 680kg jämfört med den cirkulära 
som skulle väga 1280kg. Konstruktion är optimal ur ett viktperspektiv men på grund av dess dåliga 
förmåga att hantera laster har den konstruktionen uteslutits. Differensen på resterande matriserna 
är på ett till två kilo. Viktskillnaden av de mindre matriserna måste tas till hänsyn eftersom ett kg 
motsvarar ca 160 kg vid uppskalning. Trots viktskillnaden mellan formerna så har konstruktionen 
med lägst påkänning valts då hållfastheten är så pass mycket bättre att vikten utesluts. 

7.1.3 Substrat 
Ett problem vid montering är uppfyllning av substrat. Förslag för att lösa problemet är att panelerna 
först ska monteras på plats, därefter ska ett mindre påfyllningshål borras mellan panelerna där 
substrat kan sprutas in. 
Eventuellt förslag är att panelerna fylls med substrat innan montering där en tunn skiva kläms fast 
på baksidan av konstruktionen på ett sådant sätt att det enkelt kan tas bort. Efter montering dras 
skivan ut vertikalt så att substratet kläms fast mellan panelerna. Problemet med denna 
monteringsmetod är att det blir svårt vid påfyllning av substrat.  

7.2 Analys av fullstor bullerskärm  
Den fullstora bullerskärmen uppfyller ett flertal av de kriterier som angetts. Bullerskärmen är gjord 
i betong och klarar stora spännvidder, samt är relativt underhållsfri. Underhållet som panelerna 
behöver är främst växtskötsel. Risken för klotter anses låg då det inte förekommer blanka ytor som 
går att klottra på.  
 
Växtligheten kommer bidra till en förbättrad social hållbarhet. Ett krav från SIS är att 
bullerskärmen inte får se allt för monotona vilket Butongskärmen inte kommer att vara då dess 
oregelbundna yta och spontana mönster av växtlighet bryter av på ett naturligt sätt. Växterna 
främjar även dagvattenhanteringen då substratet kan magasinera vatten vid höga skyfall. Både 
växterna och betongen har en renande effekt på uteluften eftersom de tar upp koldioxid. Beroende 
på vilken typ av växter som planteras så kommer olika typer av skötselkostnader att tillkomma. 
Det finns växter som är helt underhållsfria men de växterna kan upplevas som tråkiga. Om större 
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växter planteras kommer ett bevattningssystem behövas att installeras samt att växterna behöver 
en årlig skötsel.   
 
Panelens framsida är relativt tunn på de områden där substrat placeras vilket kan leda till att 
sprickor sker vid hårdare stötar.  
Konstruktionen som tagits fram har en säkerhetsfaktor på cirka 3. Säkerhetsfaktorn anger 
förhållandet mellan materialets hållfasthet och lasten som den utsätts för. De lasterna som beräknats 
och placerats på konstruktionen är den högsta som den kan utsättas för i Sverige. SS-EN 1794-1 
säger att laster som verkar i samma riktning ej behöver appliceras i kombination med varandra. Till 
exempel lasten från vind pga blåst och vind pga vindsug behöver inte räknas ihop, trots detta så har 
alla laster som verkat i samma riktning applicerats samtidigt. Om beräkningarna skulle göras där 
krafterna skiljs åt skulle säkerhetsfaktorn vara högre.  
 
Hi-Cons betong har en hög hållfasthet vilket inte gör den helt optimal för att beräkna med Eurokod 
då den ger en lite osann bild av verkligheten. 
En nackdel är att betong består av cement. Produktion av cement är inte bra för miljön då det 
åsamkar stora mängder utsläpp av koldioxid. Förutsatt att konstruktionen håller i ca 200 år samt att 
det går att återanvända så finns det argument för att betong är ett bättre alternativ som material vid 
produktion jämfört med trä. 
 

7.3 Jämförelse av bullerplank i trä och betong  
En bullerskärm ska bibehålla sina mekaniska, akustiska och estetiska egenskaper under mekanisk 
och kemisk nötning i minst 40 års tid. Den ska dessutom vara så underhållsfri som möjligt.  
Bullerskärmar som är placerade utmed en väg är i mycket hög utsträckning exponerade för både 
mekanisk och kemisk nötning form av snö, snöröjning, regn, vattenstänk, tösalt, UV-ljus, 
föroreningar, vägdamm och andra skadliga partiklar.  
En konstruktion av trä är känslig för alla dessa typer av nötning. Trots att ett fullgott konstruktivt 
skydd tillgodoses så förblir träet känsligt för kemiskt slitage. Defekter i träet (vridning, kvist, 
spricka) kan vara svåra att upptäcka och upptäcks långt senare i form av sprickbildning som leder 
till röta och mögelangrepp. För att ytskiktet (färg eller olja) ska bibehålla sina skyddande 
egenskaper krävs ett regelbundet underhåll vilket kan vara svårt att utföra utmed järnvägen. För att 
en skärm i trä inte ska upplevas som monoton krävs ofta mekaniska ingrepp såsom partier med 
transparenta skärmar eller skärmar med olika höjder. Trä är ett poröst material som till en början 
kan ha en liten absorberande effekt, men träets fina porer medför även att partiklar och damm 
snabbt täpper till dom vilket inte bara försämrar den absorberande effekten utan även träets 
hygroskopiska förmåga (ta upp och avge fukt) vilket påverkar fuktegenskaperna. Träets plana yta 
är även lämplig för att applicera klotter/graffiti på.  
 
Bullerskärmar i högprestandabetong å andra sidan är ett tätt material där de ljudabsorberande 
egenskaperna återfinns inne i konstruktionen vilket gör den mindre känslig för slitage. Tätheten 
gör att skärmen är så gott som resistent mot de kemiska angrepp som den kan tänkas utsättas för. 
Betongens egenskaper bibehålls även vid långvarig fuktbelastning, vilket även möjliggör 
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växtlighet och substrat med förmåga att magasinera vatten. Växtligheten i sin tur förbättrar de 
akustiska egenskaperna, renar luften, minskar cementets klimatpåverkan och bidrar till att skärmen 
behåller sina estetiska värden.   
 

7.4 Rekommendationer för fortsatta studier 
För fortsatt arbete i strävan efter att tillverka ett bullerskydd i betong behöver olika förslag på 
infästning undersökas, samt hur dessa ska förankras i marken. Vidare behöver olika alternativ för 
transport och montering undersökas. För att få en så optimal beväxning som möjligt skulle även 
olika typer av växtlighet i trafikmiljö behöva undersökas, samt bevattningssystem för växterna.  
En prototyp/provgjutning skulle möjliggöra praktiska tester enligt de SIS-standarder som inte har 
utförts. Provgjutning av de mindre testerna som gjordes i denna rapport skulle kunna komplettera 
de teoretiska värdena. En testvägg skulle även kunna resas vid ett bullerutsatt område för att testa 
de akustiska egenskaperna. Produktionskostnader, jämfört med motsvarande produkt i trä lämnas 
också öppet för framtida studier.  
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8. Slutsats 
 
Bullerskärmen som studerats visar på att det finns en god potential för att gröna bullerskärmar i 
betong går en ljus framtid till mötes. De långa spännvidderna, höga hållfastheten, den goda 
beständigheten, den tilltalande estetiken och goda bullerabsorberande effekterna borgar för att 
betongskärmar med Butongs patenterade gjutteknik kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till 
skärmar av trä.  
 
Bullerskärmen är enkel i sin konstruktion och den högprestandabetong som används medför att 
skärmen uppfyller ett flertal av de aktuella SIS-kraven utan att konstruktionen måste kompletteras. 
Trots att de monteras i kassetter är de flexibla i sin utformning. Växtligheten går att anpassa efter 
omgivning, klimat och estetiska preferenser. Då panelerna är stapelbara går det enkelt att anpassa 
höjden. Studien visar att den konstruktion som undersökts klarar höjder på upp till fyra meter.  
 
Högprestandabetongen medför även att man trots de långa spännvidderna kan bibehålla en slank 
och relativt lätt konstruktion med låg materialåtgång som inte bara är bra för miljön, utan även har 
potential att förenkla och effektivisera monteringsprocessen.  
 
Studien visar att den mest optimala strukturen på panelen är en rektangulärformad matris. 
Simuleringarna i SolidWorks visar att det rektangulära skelettet agerar likt balkar och fördelar 
påkänningarna vidare på ett effektivt sätt, jämfört med de andra matriserna där högre lokala 
spänningar uppstår.  
 
Vikten visade sig bli svåranalyserad då de övriga matriserna inte kunde anpassas till de givna 
måtten lika enkelt som de rektangulära, vilket medförde att de fick en större andel massiv betong 
och således en vikt som inte gick att jämföra. Utifrån detta dras dock slutsatsen att det i ett 
produktionsskede blir lättare att längdanpassa paneler med en rektangulär matris på grund av de 
symmetriska balkarna.  
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Testrapport akustisk prestanda, panel med endast substrat 
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Testrapport akustisk prestanda, panel med substrat och mossa   
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