
Bullerskydd
Göteborgsregionens infarter



Nytänkande,
en fin gammal tradition

Introduktion

Sveriges riksdag har givit Vägverket i uppgift att 
utarbeta en plan för att förbättra den estetiska 
kvaliteten i vägmiljön. Utöver detta finns det 
i lagstiftningen från 1999 inskrivet ett mål 
att vägar, konstbyggnader och vägutrustning 
ska vara estetiskt tilltallande. Vägverket har 
därför initierat ett antal olika kvalitets- och 
estetikhöjande program som beskriver den 
befintliga miljön. Dagens vägutrustningar är 
ofta bristfälliga i sitt formspråk och har dålig 
anpassning till den omgivande miljön. 
Vägverket vill att vägmiljön och alla där 
tillhörande detaljer ska upplevas som en 
harmonisk enhet och att utvecklingen i denna 
riktning ska inledas i storstadsområdena.

Hans Utstrand, Arkitekt SAR Mats Lindqvist, Biolog 
Maria Patriksson, Miljöplanerare från Vägverket Region Väst
Fotografer: Nils-Olof Sjöden, Fotograf Jonas Söderström, Arcitec Mats Lindqvist



Torslandavägen, bullerskyddet av lärkträ är horisontellt efter en rak linje

3



Stora infarter

Motorvägens möte med staden är av stor 
stadsbyggnadsmässig betydelse. Stadens 
kontur och karaktär annonserar sig för 
genomfartstrafiken som samtidigt ska 
kunna passera med så små störningar som 
möjligt. Infarter bör skyltas och utformas 
så funktionellt och estetiskt som möjligt. 
Trafikbullret utgör ett stort problem 
såväl miljömässigt som arkitektoniskt. 
Detta medför krav på nya typer av mer 
stadsbyggnads- och landskaps-
anpassade bullerskydd.

Arkitektur
God arkitektur skapar identitet och 
trygghet, dessutom är den kostnadseffektiv.
Göteborgs många gånger fula och 
intetsägande vägmiljöer är på intet sätt 
unika. I övriga Sverige och utomlands 
finner vi samma virrvarr av stolpar, räcken 
och skyltar. Och samma oplanerade och 
dåligt skötta sidoområden. Såväl beställare 
som formgivare och tillverkare bör 
informeras om behovet av helhetstänkande 
och god formgivning. Detta gäller främst 
i tätortsnära vägmiljöer, till exempel 
infarter och genomfartsleder.



Jakobsdal, bullerskydd i samband med husfasader
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Projektering av bullerskydd

Vägen mellan landet och staden 
kan i många fall kännas rörig och 
svårorienterad. Det finns ingen självklar 
och tydlig gräns som talar om att man 
lämnat landsbygden och anlänt till staden. 
Övergången mellan dessa båda världar 
är det första mötet med staden, och just 
därför bör detta område behandlas med 
extra omsorg när det gäller estetik och 
tydlighet. Ofta upplevs bullerskydd för 
motorvägar och andra vägar med hög 
tillåten hastighet som alltför klumpiga och 
dåligt utformade. 
I porten till staden bör detaljutformning 
och materialval ske på andra grunder än 
vad som är aktuellt för landsbygden.

Regioncentrum och Centrum
Kombination av glasskärmar* med betongsockel inklusive absorbenter. Även tegel 
kan förekomma, eventuellt i kombination med plantering. 

Ytterstad/Mellanstad
I första hand absorberande trä- och skivmaterial i kombination med betongsockel 
och planteringar. Glasskärmar* vid särskilda behov, till exempel vid anslutning 
till bebyggelse.

Landsbygd
Vall eller skärm av trä eller eventuellt skivmaterial. Eventuellt på betongsockel.
Ibland i kombination med plantering.

* Vid användning av glasskärmar måste alltid behovet av strukturer i eller på glaset som skyddar

fåglarna mot att flyga in i skärmarna övervägas. Fågelsiluetter är inte tillräckligt.
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Riktlinjer, 
genomsiktliga bullerskydd

Vid projektering av bullerskydd där glas 
ska ingå är det av yttersta vikt för framtida 
drift och underhåll att man tar hänsyn 
till typ av rutmaterial och storleken på 
rutorna. Ska bullerskyddet stå i anslutning 
till ytor där människor har lätt att komma 
till, ska man uteslutande överväga att 
använda okrossbart material typ plast. Det 
är mycket stora kostnader för byte av rutor 
och saneringar av vägbanor när glas 
går sönder. 
Man ska också ta hänsyn till standard-
format på glas- och plastrutor för att 
minimera spill vid tillverkning av rutorna. 
Storleken på rutor har betydelse för 
arbetsmiljö och vid monteringsarbetet. 
Mindre rutor med någon typ av ram runt 
sig är mycket mer hållbara.

Härdat glas
Ömtåligast och lätt att krossa. Passar där man inte har människor i närheten samt 
där krossade rutor inte orsakar akuta saneringar av vägbana. 
Reptåligt och lätt att ta bort klotter på, men tungt. 

Härdat laminerat glas
Detta glas håller ihop när det krossats annars samma egenskaper som härdat glas.  

Plast
Okrossbart, men med sämre tålighet mot klotter. Plasten går att skydda med en 
klotterfilm. Plast är lätt jämfört med glas, men är inte lika reptåligt och styvt.



Glasrutor och färgad film vid Kallebäcks lider
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Arkitektur,
i samspel med konstruktion

Partille, E20 från öster
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Gestaltning 
och produktutveckling

Bullerskydd tas fram i ett nära samarbete 
mellan Vägverket, arkitekter och 
konstruktörer. Målet är att bullerskydd och 
sidoområden bearbetas så att de blir tydliga 
i sin form. Utformningen ska präglas av en 
konsekvent och genomtänkt användning 
av olika material. Skala och karaktär ska 
harmoniera med omgivningen både på 
landsbygden och i staden. I en tätort är 
bullerskyddet en del av stadsrummet och 
ska därför ingå i detta. Utanför tätorter 
är det viktigt att bullerskyddet anpassas i 
landskapet så att det får stöd i terrängen.



Exempelsamling
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Regioncentrum Sida
Odinslund, E6 från norr 14-15
Carnegie, Göteborg väster 16-17
Hjuvik, Göteborg väster 18-19
Kallebäcks lider, Riksväg 40 från öster 20-21

Centrum
Partille, E20 från öster 22-23

Ytterstad/Mellanstad
Floda, E20 från öster 24-25
Karlstad, E18 26-27

Landsbygd 
Jönköping, Riksväg 40 28-29
Heberg poliskontrollplats, E6 söder 30-31



E6 Gårda

Bullerskydd av betong och glas vid
E6 Gårda. 
Nominerat till skönhetspriset 2005.

Odinslund
E6 från norr, regioncentrum



Glas mellan husfasader Mot Örgryte villaområde

Betong, glas och lärkträJakobsdal
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Material: Betong, glas och trä



Carnegie
Göteborg väster,  regioncentrum

Bullerskydd av betong och glas. 
Reliefer i betongen ger ett mindre 
dominant uttryck.

Uppfart Älvsborgsbron, glipa mellan sockel och glas bör undvikas



Betong och glas
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Material: Betong och glas



Bullerskydd i villastad av trä på 
betongsockel. Skyddet är väl anpassat 
efter kringliggande bebyggelse.

Hjuvik
Göteborg väster,  regioncentrum

Väg 155, Torslanda
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Material: Trä

Mot gång- och cykelväg

Omsorg om detaljer



Vackert utformat bullerskydd av betong 
och laminerat glas med färgad film 
emellan och med integrerad belysning. 
Beläget utefter RV40 från 
Landvetter flygplats.

Kallebäcks lider
Riksväg 40 från öster, regioncentrum

Elevation



RV40 Kallebäcks lider Baksida vid Kallebäcks lider

Integrerad belysning
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Material: Betong och glas



E20, Sävedalen

Bullerskydd av glas och absorbenter 
på betongsockel i samverkan 
med växtlighet.

Partille
E20 från öster, centrum



Glas och absorbenter på betongsockel

Mot Partille centrumVäxtlighet
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Material: Glas, absorbenter i metall, betong och trä



E20, Floda

Bullerskydd av trä målat med 
Falu Rödfärg vid infarten 
till Floda.

Floda
E20 från öster, ytterstad/mellanstad



Terrassering
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Material: Trä



E18 genom hela glasskärmar

Bullerskydd av glasskärmar.
Vid användning av glasskärmar måste 
alltid behovet av strukturer i eller 
på glaset som skyddar fåglarna mot 
att flyga in i skärmarna övervägas. 
Fågelsiluetter är  inte tillräckligt.

Karlstad
E18, ytterstad/mellanstad



Fågelsiluett
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Material: Glas



Terrassering och sidoförskjutning

Bullerskydd av trä vid infarten till 
Jönköping med terrassering och 
sidoförskjutning. Plats för planteringar 
mellan skydd och vägbana samt en 
enkel arkitektur ger ett 
behagligt uttryck.

Jönköping
Riksväg 40, landsbygd



Horisontella skugglister ger ett lägre uttryck
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Material: Trä



E6 söder

Bullerskydd av 
infärgad betong och glas.

Heberg poliskontrollplats
E6 söder, landsbygd



Bullerskydd från poliskontrollplats

Avslut Detalj modulsystem
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Material: Betong och glas
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Vägverket
Region Väst

405 33 Göteborg.
www.vv.se    vagverket.got@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 031-63 52 70.


