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Abstract 

One of the major environmental disturbances in Sweden is traffic noise, over 1.4 
million people are estimated to be exposed to noise exceeding 55 dB. Noise is a 
health issue, not life threatening but it affects both health and the quality of life. 
Noise can for example disturb sleep, cause hearing problems, create difficulty in 
concentration and longtime exposure can lead to problems with the cardiovascular 
system. 
 
The purpose of this rapport is to investigate how noise protection can be 
integrated in the facade and the design of a building.  
 
The report is based on two questions.  
1-what types of noise protection may be suitable for integration into the building's 
outer layer?  
2-how can noise protection be integrated as part of the building’s design? 
 
The questions included in this report are answered with the help of a literature 
study, analysis, and sketching. 

The Literature study contains information on the different types of noise 
protection. Examples of such protection is noise barriers, vegetation and exterior 
corridors. Studies of reference objects and the detail plan are the parts that formed 
the analysis. Based on these two elements, sketches with appropriate solutions 
were illustrated both in form of hand sketches and 3D models. 
 
Noise protection such as noise barriers often require a lot of space and can be 
difficult to integrate into an urban area. To counteract noise, it is important that 
already in the planning stage consider noise problems. This to enable and provide 
a good acoustic environment. Consideration of climate and level of exposure 
should always be taken when selecting noise protection, this when certain 
conditions are not favorable for all kinds of protection. 
The noise protection we investigated was evaluated regarding its ability to be 
integrated and its suitability for the property to which the work is based on. 
Following evaluation, exterior corridors with a glass façade, green roof and a 
design of the building which provides good opportunities for a “tyst sida” were 
chosen.
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Sammanfattning 

En av de största miljöstörningarna i Sverige är trafikbuller. Över 1,4 miljoner 
människor uppskattas vara exponerade för buller överskridande 55 dB. 
Buller är ett hälsoproblem, inte livshotande men påverkar både hälsa och 
livskvalité. Buller kan till exempel störa sömn, skada hörsel, skapa 
koncentrationssvårigheter och vid exponering under lång tid, leda till problem 
med hjärt- och kärlsystem. 
 
Syftet med detta arbete är att utreda bullerskydd som kan integreras i fasad samt 
vidare utreda hur dessa i så fall kan användas vid utformningen av en byggnad. 
 
Rapporten är utredande och utgår från två frågeställningar.  
1-vilka typer av bullerskydd kan lämpa sig för integrering i byggnadens yttre skikt? 
2-hur kan bullerskydd integreras som en del i byggnadens utformning och design? 
 
Frågeställningarna i denna rapport är besvarade med hjälp av litteraturstudie, 
analys och skissarbete. 
 
Litteraturstudien innehåller information angående olika typer av bullerskydd. 
Exempel på sådana skydd är bullerskärmar, vegetation och loftgång. Studier av 
referensobjekt samt detaljplan är de delar som utgjort analysmomentet. Utifrån 
dessa två moment har sedan ett skissarbete genomförts där lämpliga lösningar 
integrerats samt illustreras i form av handskisser samt 3D modeller.  
 

Fristående bullerskydd t.ex. bullerskärmar kräver ofta mycket plats och kan vara 
svåra att integrera i ett tätbebyggt område. För att motverka buller är det av stor 
vikt att redan i planeringsskedet ta hänsyn till buller och möjliggöra för en god 
ljudmiljö. Hänsyn till klimat och exponeringsgrad bör tas vid val av bullerskydd, 
detta då vissa förhållanden inte är gynnsamma för alla typer av skydd. 
De bullerskydd vi utrett har utvärderats angående dess möjlighet till integrering 
och lämplighet för fastigheten som arbetet är grundat på. Efter utvärdering valdes 
loftgång med glasfasad, grönt tak samt val av en utformning på byggnaden som 
gav goda förutsättningar till tyst sida.     
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1 Inledning 
Vid nästan all nyexploatering är buller ett problem som kan påverka människor 
fysiskt och psykiskt. I dagsläget är användandet av fristående bullerskärmar 
vanligt, vilka oftast inte är estetiskt tilltalande i sin utformning. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Buller är idag ett stort problem i samhället som kan påverka personer fysiskt och 
psykiskt. Det kan leda till skadad hörsel, störd sömn, koncentrationssvårigheter 
och vid långvarig exponering leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Över 1,4 miljoner 
människor uppskattas vara exponerade för buller överskridande 55 dB. För att 
kunna motverka dessa skador anses det idag vara angeläget att utforma 
bullerskydd.  
 
Detta arbete består av en fallstudie baserat på en fastighet i Borås. Fastigheten 
arbetet grundats på, ligger centralt och är omgiven av väl trafikerade leder, vilket 
gör den utsatt för skadligt buller. Då fastigheten med dess centrala läge ej kan 
erbjuda vidare möjligheter för bullerplank eller vallar utan att störa utformningen, 
har vi utforskat möjligheterna att integrera bullerskydd i byggnadens yttre skikt 
samt utreda hur dessa kan integreras vid utformning av byggnaden.  
 
Tomterna som arbetet utgår från ligger i centrala Borås utefter ån Viskan i 
området Simonsland, och har tilldelats av DTH Arkitekter, se bilaga 1. 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda bullerskydd som kan integreras i fasad samt 
utreda hur dessa kan integreras vid utformning av en byggnad.  

1.2.2 Mål 

Målet med detta arbete är att finna en lösning för hur man kan begränsa buller till 
godkända krav utan att negativt påverka utformningen. 

1.2.3 Frågeställningar 

1.2.3.1 Vilka typer av bullerskydd kan lämpa sig för integrering i en 

byggnads yttre skikt? 

De olika typer av bullerskydd som finns att tillgå har alla olika förutsättningar för 
att verka effektiva. Vilka av dessa skydd har då förutsättningar för att kunna 
integreras? 
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1.2.3.2 Hur kan bullerskydd integreras som en del i en byggnads 

utformning och design?  

Buller är idag ett stort problem i samhället som kan påverka personer fysiskt och 
psykiskt. Vid fastigheter som ligger centralt samt är omgivna av hårt trafikerade 
vägar är det angeläget att utforma bulleravskärmning. Hur kan bullerskydd 
integreras i ett tätbebyggt område? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Vilka typer av bullerskydd kan lämpa sig för integrering i en 
byggnads yttre skikt? 

Frågan besvaras genom litteraturstudier, analys av referensobjekt och detaljplan, 
samt skissarbete. 

1.3.2 Hur kan bullerskydd integreras som en del i en byggnads 
utformning?  

Frågan besvaras genom litteraturstudier, analys av referensobjekt och detaljplan, 
samt skissarbete. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att omfatta konstruktionsberäkningar, energiberäkningar, 
geoteknik, vattenflödesanalys, hantering av ev. farliga ämnen i mark, 
konstruktionsdetaljer, ekonomiska analyser, detaljerad lägenhetsutformning. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i olika kapitel med beskrivande underrubriker. Första 
kapitlet innehåller problembeskrivning, syfte, mål, frågeställningar och metod. 
Därefter beskrivs den teoretiska bakgrunden och förutsättningar, detta för att 
läsaren ska få en grundförståelse. Genomförande kapitlet beskriver vad som gjorts 
och innehåller den information som sedan ska ligga till grund för resultatet. I 
resultat och analys besvaras frågeställningar, detta följs av en diskussion för att 
sedan avslutas genom en slutsats. 

De sista tre kapitlen innehåller referenser, sökord samt bilagor.  
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2 Bakgrund och förutsättningar 
 

2.1.1 Förutsättningar 

Tomten som arbetet grundas på ligger i centrala Borås, i det äldre industriområdet 
Simonsland. Tomten är omgiven av tungt trafikerade vägar vilka avger buller, se 
figur 1. 

 

Fig.1 Rödmarkerad del visar fastigheten som ligger i centrala Borås. För detaljplan se bilaga 1. 

Vid utformning av bullerskärm för detta projekt finns näst intill ingen yta för att 
placera fristående bullerskärmar och därför krävs då att dessa integreras i 
byggnaden. Då utformning och design av en byggnad har stor betydelse är det av 
intresse att utvärdera möjligheten till just denna integration av bullerskydd i fasad.  

2.1.2 Allmänt  

En av de största miljöstörningarna i Sverige är trafikbuller, över 1,4 miljoner 
människor uppskattas vara exponerade för buller överskridande 55 dB1. 
Buller är ett hälsoproblem, inte livshotande men påverkar både hälsa samt 
livskvalité. Buller kan till exempel störa sömn, skada hörsel, skapa 
koncentrationssvårigheter och vid exponering under lång tid leda till problem med 
hjärt- och kärlsystem2. 
 

                                                 
1
 M Hult, L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Författaren och Arkus, 2007, 

s.14 
2
 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.14  



Bakgrund och förutsättningar 

8 

Bullerskärmar kan, om de är bra utformade ge en dämpande ljudnivå för de 
områden som ligger bakom skärmen. Problem med bullerskärmar är att de oftast 
endast hjälper lägre hus. Högt liggande våningsplan t.ex. höghus kan då 
fortfarande vara exponerade för stor mängd buller. Bullerskärmens skyddande 
effekt på huset är till största del beroende på skärmens placering. Avstånd mellan 
ljudmottagaren och källan samt höjd på skärm är avgörande för ett effektivt 
bullerskydd3.    
 
Kostnaderna för att i efterhand komplettera med bullerdämpande åtgärder är 
väsentligt högre än om man redan i projekteringsskedet tar hänsyn till 
ljudisolering4. 

2.1.3 Vad är buller? 

Ljud och buller definieras som tryckförändringar i luften. Tryckvariationerna 
sprids i form av vågrörelser och uppfattas som ljud. Ljudtrycket (p, pascal) och 
frekvensen (f, Hertz) är det som karaktäriserar ljudet. Om örat utsätts för 
ljudtrycksökning på 8-10 dB upplevs detta som en fördubbling av ljudstyrkan. 
Smärtgränsen för örat nås vid 130dB. På en storstadsgata ligger ljudnivån normalt 
på 80 dB, se figur 2. Mäniskan kan i bästa fall uppfatta låga bastoner på 20 Hertz 
samt höga diskanter på 20000 Hertz. Vibrationer är vågrörelser som fortplantar sig 
genom exempelvis marken. Människan är mycket känslig för vibrationer och 
kännbarheten ökar med vågens amplitud.5 

 

 
Fig.2, Figuren visar bullernivåer i olika situationer.  

                                                 
3
 M Hult, L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Författaren och Arkus, 2007, 

s.26 
4
 M Hult, L Johansson, Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering, Författaren och Arkus, 2007, 

s.30 
5
 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.47-48 
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2.1.4 Mätning av buller 

Ljudtrycksnivåer kan variera kraftigt och anges därför som en ekvivalet ljudnivå 
under en viss tid. I Sverige är denna period i regel 24 timmar. Detta kompletteras 
även med uppgifter om maximalnivå (maximalnivå anger maximal ljudtrycksnivå 
vid en specifik ljudhändelse). Buller från flyg mäts med dygnsviktad ekvivalentnivå 
vilken kallas flygbullernivå, FBN. 6  

Sedan 1997 finns av riksdagen godtagna riktvärden för trafikbuller vilka ej bör 
överskridas vid nybyggnation med hänsyn till tekniska och ekonomiska 
möjligheter. 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 

 45dBA maximalnivå inomhus nattetid. 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för flyg avses FBN 55dBA.) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.7 

Örat är känsligt för frekvenser och därför vägs ljudets frekvenser för att få ett 
sammanfattningsvärde vid mätning. A-vägning används vid normala ljudstyrkor 
och frekvenser vilka skrivs som dBA. A-vägning förstärker medelhöga frekvenser 
och dämpar låga. A-vägning används vid mätning av trafikbuller. Dämpningen av 
låga frekvenser kan orsaka att bullerstörningar från tyngre trafik med dovt ljud kan 
komma att underskattas vid A-vägning. För ljud med korta kraftiga stötar, 
exempelvis kanonskott, samt ljud med markant låg frekvens, exempelvis fläktljud, 
används ibland C-vägning. Vid användning av C-vägningen dämpas ej de låga 
frekvenserna. Mindre höjningar av lågfrekvent ljud uppfattas av örat som 
märkbara störningar. Då en A-vägning inte uppfattar dessa lågfrekventa störningar 
kan C-filter istället användas för att ge en bättre bild av de lågfrekventa ljudet. 8  

2.1.5 Ljudets spridning 

Ljud sprider sig sfäriskt i alla riktningar utifrån ljudkällan. Ljudets spridning 
innebär att ljudtrycksnivån avtar succesivt då avståndet ökar till ljudkällan. 
Trafikbuller sprider sig i en halvsfär över marken. Trafikbuller uppfattas som 
punktkällor vilket innebär att när avstånd från källan är det dubbla som 
bullerkällan, exempelvis ett 150 meter långt tåg, uppfattas detta som en punktkälla 
på 300 meters avstånd.9 

                                                 
6
 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.19-20 
7
 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.19-20 
8
Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.48-49  
9
Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.49  
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2.1.6 Hur påverkas vi av buller? 

Människors hälsa och välbefinnande påverkas av buller, buller påverkar både 
direkt och indirekt. Direkt påverkan kan vara hörselpåverkan eller tinnitus och 
indirekt påverkan kan vara negativa effekter på sömn, vila och avslappning samt 
störning vid samtal. 

”Trafikbuller stör samtal och kommunikation, försvårar arbete, barns inlärning, 
hindrar vila och återhämtning, ger försämrad sömn samt ger upphov till olika 
stressrelaterade symptom. Höga bullernivåer medför också en ökad risk för högt 
blodtryck och annan hjärt-kärlsjukdom. Buller påverkar helt enkelt vår livskvalitet 
och ger betydande negativa konsekvenser för folkhälsan.10” 

2.1.6.1 Psykisk påverkan 

Buller påverkar människans psyke och kan ge upphov till bl.a. trötthet, huvudvärk 
och allmänt obehag. Stress är också ett vanligt symtom av buller och kan 
tillsammans med andra faktorer ge upphov till psykosomatiska besvär och 
psykosociala konsekvenser.11 

2.1.6.2 Fysisk påverkan 

Buller påverkar inte endast människans psykiska hälsa utan även den fysiska 
hälsan. Fysiska reaktioner på buller kan vara hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, 
ökning av stresshormoner och förändringar i hjärnans elektriska aktivitet.12 

2.1.6.3 Sömnstörning 

Den vanligaste följden av trafikbuller är sömnstörningar. Bullret försämrar 
kvalitén på sömnen och insomningen, vilket kan leda till huvudvärk och känslan 
av trötthet vid uppvaknande. Människor behöver ostörd sömn för att fungera i 
vardagen och ha en sund fysisk och mental hälsa.13 

2.1.6.4 Kommunikation och koncentration 

Buller i omgivningen kan försvåra samtal vilket kan kräva höjda röster och 
upprepning och då upplevas som irriterande. Accepterad ljudnivå varierar 
beroende på bl.a. hörselförmågan samt åldern hos personerna i fråga. Prestation 
kan påverkas eftersom bullret kan ge störd koncentration och försämrad 
kommunikation mellan individer. Prestationspåverkan beror till stor del på 
uppgiften, men även egenskaper hos personer. Normalt påverkas inte prestationen 
vid enklare uppgifter, men vid mer komplexa uppgifter sänks ofta prestationen vid 
buller.14

                                                 
10

http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%

A5ng+version.pdf s8 
11

 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-

planering-3.pdf 
12

 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-

planering-3.pdf 
13

 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-

planering-3.pdf  
14

 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-

planering-3.pdf 

http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%A5ng+version.pdf
http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%A5ng+version.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/trafikbuller-planering-3.pdf
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie  

3.1.1 Bullerskärm 

Bullerskärmar är en effektiv åtgärd för att minska bullret vid exempelvis utsatta 
vägar eller järnvägar. Bullerskärmar kan minska bullernivåerna med upp till 
15dBA. För att få en effektiv bullerskärm är det viktigt att barriären är både 
tillräckligt hög samt tillräckligt lång. För byggandet av bullerskärmar finns olika 
material med olika egenskaper när det gäller absorption och reflektion av ljud. 
Utöver väggar och skärmar kan även hela byggnader samt vegetation användas 
som bullerskärm. 15 
 
Bullerskärmar kan konstrueras i flera olika material och utföranden. Exempel på 
material är trä, stål, glas, aluminium, betong, murverk, gummimattor och 
vegetation.16 

Hammerglass 

Enligt tillverkaren av hammerglass gäller följande.17 ”Hammerglass Bullerskydd är en 
åldersbeständig polykarbonatskiva med unik, extremt hård ytbeläggning för väg- och broräcken, 
bullerplank, väderskydd, busskurar etc”. Beprövade användningsområdet för detta 
bullerskydd är som trafikdelare mellan körfält, bullerdämpare vid vägar och 
järnvägar samt som broräcke. Systemet väger mindre än härdat glas då man ofta 
kan använda mindre tjocklek. Glaset har en beläggning av kiseloxid vilket skyddar 
glaset mot kemikalier och de flesta syror. Rengöring av glaset blir därmed enkelt. 
 
Hammerglass är klassad som P8B vilket innebär att glaset är tåligt mot 
vandalisering och därför bra vid försök av till exempel inbrott. Glaset har även en 
förmåga att försvåra spridning av brand. Normalt kommer glaset i utförandet 
2000x3000mm, men tillverkning efter specifika mått kan göras. 
Nedan kan man utläsa Hammerglass olika tjocklekar och dess ljuddämpande 
effekt.  
 

 4mm 27dB Rw 

 6mm 29dB Rw 

 8mm 31dB Rw 

 10mm 32dB Rw 

 12mm 34dB Rw 

 15mm 35dB Rw 
 
 

                                                 
15

 http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-

learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf s.84   
16

 http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-

learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf s.85   
17

 www.hammerglass.se/pdfer/faktablad%20o%20kalkyl/Hammerglass_Bullerskydd.pdf 

http://www.hammerglass.se/pdfer/faktablad%20o%20kalkyl/Hammerglass_Bullerskydd.pdf
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3.1.2 Tyst sida 

Vid en tyst sida är ljudnivån från trafik och andra ljudkällor låg. Idén om den tysta 
sidan väcktes av Tor Kihlman vid Chalmers i Göteborg redan under 1960 talet. 
Genom ett forskningsprogram har man författat en definition av den tysta sidan. 
Definitionen man kommit fram till är följande: ”Tyst sida i urbana 
bostadsbebyggelser är en sida med LAeq,24h<45 dB (frifältsvärde med sambandet + 
3 dB 2m från fasad) som en totalnivå från trafik, fläktar och liknande i 
förkommande fall industri. Den tysta sidan bör även vara visuellt, funktionellt och 
akustiskt attraktiv att vistas på”(”LAeq betyder dB(A) ekvivalentnivå, det vill säga 
den genomsnittliga bullernivån under en bestämd tidsperiod”18). Bra 
förutsättningar för att kunna skapa en tyst sida ger slutna innerstadskvarter, 
eftersom byggnaderna skyddar innergården, se figur 3. Det är dock betydligt 
svårare att skapa en tyst sida vid punkthus. För att kunna åstadkomma en tyst sida 
vid punkthus kan kompletteringsbyggnader och skärmar användas för att täcka 
öppningar mot buller. Ljudabsorbenter på gårdssidor kan även hjälpa till med att 
minska ljudreflexer19. 

 

Fig.3 Figuren visar hur en tyst sida fungerar, och exempel på hur en tyst sida kan skapas.  

Hur låga ljudnivåer som är möjliga att uppnå på en tyst sida är beroende av hur 
höga ljudnivåerna på den bullerutsatta sidan är. Högre bullernivåer kräver en mer 
sluten bebyggelse. Hushöjder samt ljudreflektioner är också faktorer som påverkar 
möjligheter till att kunna skapa en bullerskyddad sida. Om sidor av en bostad är 
kraftigt exponerad är det av stor vikt att åstadkomma en bullerskyddad sida med 
låga ljudnivåer20. Om man vid planering låter tillgången till en tyst sida i större 
utsträckning styra planarbetet, möjliggörs ett mer anpassbart synsätt för 
utformning och uppkomst av nya bostäder. 

                                                 
18

 http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--forekomst-effekter-

och-atgarder/  
19

http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%

A5ng+version.pdf s9 
20

 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.35 

http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--forekomst-effekter-och-atgarder/
http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--forekomst-effekter-och-atgarder/
http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%A5ng+version.pdf
http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%A5ng+version.pdf
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I princip kan alla nya bostäder accepteras om de erbjuder en tyst sida. 
Begräsningarna avgörs då ej av nivån av buller på den bullerutsatta sidan, utan 
istället av bebyggelsens utformning och lägenheternas planlösningar, se figur 4.  
Minst hälften av bostadsrummen bör i normalfall vara vända mot den tysta sidan 
och sovrum bör då prioriteras. Detta för att kunna tillgodose många människors 
(60 procent av befolkningen) önskan om att sova med öppet fönster samt för att 
kunna minska risken för sömnstörningar. Den tysta sidan bör även ha fler 
kvalitéer utöver god ljudmiljö. Sådana kvalitéer kan exempelvis vara att ge de 
boende möjlighet till avkoppling, rekreation samt erbjuda en trivsam miljö21. 

 

Fig.4 Figuren visar olika typer av byggnadsformer som har goda förutsättningar för en bra 
ljudmiljö.  

I de flesta fall är det svårt att erbjuda lägenheter i mindre storlek som har en 
godtagbar ljudmiljö i de lägen där riktvärden överskridits. Vid användning av 
exempelvis loftgångar eller korridorer vilka placeras mot den bullerutsatta sidan 
kan smålägenheterna med fördel därmed vändas mot den tystare sidan22.  

3.1.3 Vegetation 

Trafikbuller reflekteras mot byggnader och asfalt. Gröna ytor som t.ex. gröna tak 
och gräsmattor dämpar istället för att reflektera ljudet.23 
 

3.1.3.1 Gröna tak 

Gröna tak definieras som ett tak med någon typ att vegetation växandes på taket, 
se figur 5. Taken kan uppdelas i två kategorier, extensiv och intensiv takvegetation 
och detta beror på takets behov av vatten och näring.  
Den intensiva takvegetationen behöver bevattning, gödsling och tillsyn för att 
förhindra uppkomst av oönskade arter. Extensiv takvegetation kräver ingen 
bevattning eller gödsling. 24 

                                                 
21

 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.42 
22

 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.39 
23

 http://www.greenroof.se/?pid=28&sub=19  

http://www.greenroof.se/?pid=28&sub=19
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Ett vanligt tak reducerar buller nivån med ungefär 33 dB, ett torrt grönt tak visar 
dämpning på upp till 41 dB, och när ett grönt tak är vått har ljuddämpande effekt 
på 51 dB uppmätts. Jämfört med vanliga tak kan gröna tak uppnå en reducerande 
effekt på 8dB eller mer.25 
 

 
Fig.5 Grönt tak. Foto: Louise Lundberg 
 
I en studie av Timothy Van Renterghem och Dick Botteldooren26 har beräkningar 
gjorts för ljudets utbredning över gröna tak på byggnader med släta fasader. 
Studien är utförd på en Urban Street Canyon, vilket innebär en gata som är kantad 
av byggnader på båda sidorna av gatan, se figur 6.

Fig.6 Urban Street Canyon, ljudet sprids från källan, över taket och till andra sidan av 
byggnaden. 
  

                                                                                                                                            
24

 Jens Lagström, Do extensive green roofs reduce noise?, 2004. s.18 

http://www.greenroof.se/data/archive/media/Forskarrapporter/010--Reduce-Noice.pdf  
25

 Jens Lagström, Do extensive green roofs reduce noise?, 2004, s.16 
26

 Timothy Van Renterghem, Dick Botteldooren, Numerical evaluation of sound propagation over 

green roofs, 2008, 

http://www.greenroof.se/data/archive/media/Forskarrapporter/010--Reduce-Noice.pdf
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Eftersom studien behandlar ljud som sprids över byggnaden kommer de högre 
frekvenserna till stor del dämpas av byggnaden och endast de lägre frekvenserna 
når andra sidan. Detta medför att Timothy Van Renterghem och Dick 
Botteldooren bara räknar med substratet i studien eftersom vegetationen på gröna 
tak till störst del påverkar de högre frekvenserna.  
 
I studien undersökte författarna ett intensivt grönt tak som var uppbyggt med 10 
cm grus under ett 40 cm tjockt lager med jord. Takets påverkan vid låga 
frekvenser var begränsat, men vid högre frekvenser visade taket en sänkning i 
ljudtryck på den indirekt utsatta delen av en Urban Street Canyon. Vid frekvenser 
upp till 1000 Hz visade det gröna taket en sänkning på 7dB jämfört med ett 
vanligt tak. Författarna har även undersökt ett grönt tak på en fristående byggnad 
som inte befinner sig i en Urban Street Canyon situation, dämpningen visar då en 
förbättring på 2-3 dB jämfört med tidigare exempel. Detta beror på att det inte 
finns några närliggande byggnader som reflekterar ljud. 
 
I studien undersöktes även extensiva gröna tak, där substratet bestod av lerpellets. 
Undersökningen visade att vid höga frekvenser gav ett tunnare substrat lager bäst 
resultat, i detta fall var det 10 cm lerpellets som dämpade ljudet med 10 dB 
jämfört med ett vanligt tak. Ett substratlager med tjocklek 15-30 cm visade bäst 
resultat på de lägre frekvenserna. Författarna i studien når slutsatsen att 15-20 cm 
substrat är ett bra medelvärde för extensiva tak. 
 
Ett platt tak ger normalt bättre skydd mot buller jämfört med ett sadeltak. 
Vegetation på ett sadeltak kompenserar för de negativa effekterna av ett vanligt 
sadeltak, med vegetation kan bullerskyddet likna det på ett traditionellt platt tak.27 
 
Gröna tak har förutom flera ekonomiska och ekologiska fördelar även 
ljudreducerande egenskaper. Ett grönt tak kan t.ex. beroende på sin geometri leda 
till stora ljudreduceringar inomhus när t.ex. ett flygplan befinner sig ovanför.28 

3.1.3.2 Gröna Väggar (Vertical Greenery Systems – VGS) 

I en studie av Nyuk Hien Wong et al29, har nio betongväggar undersökt för ljud 
reducerande kapacitet. Betongväggarna mäter fyra meter i bredd, åtta meter i höjd 
och 0.3 meter i tjocklek. Väggarna är uppbyggda av en armerad betongram som 
sedan fyllts med tegel. På åtta av dessa nio väggar appliceras sedan vegetation, se 
figur 7.  

                                                 
27

 Timothy Van Renterghem, Dick Botteldooren, Reducing the acoustical facade load from traffic with 

green roof, 2008,  
28

 Timothy Van Renterghem, Dick Botteldooren, Reducing the acoustical facade load from traffic with 

green roof, 2008, 
29

 Nyuk Hien Wong, Alex Yong Kwang Tan, Puay Yok Tan, Kelly Chiang, Ngian Chung Wong, 

Acoustic evaluations of vertical greenery system for building walls, 2009, 
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Fig.7 Figuren visar åtta växtbeklädda betongväggar och en tom betongvägg som används för 
kontrollmätningar. 
 
De gröna systemen är applicerade en meter ovan mark på väggarna och tjockleken 
på de gröna systemen varierar. Figur 8 visar tjockleken på de substrat och växter 
som appliceras på de olika väggarna.  

 
Fig.8 Tabellen visar tjockleken på de substrat och växter som appliceras på systemen. Siffrorna 
1-8 hänvisar till de olika väggsystemen i fig.7 
 
I försöket jämförs skillnaden i ljuddämpning mellan den tomma kontrollväggen 
och de åtta gröna väggarna. En högtalare placerades på marken två meter framför 
det gröna systemet för att imitera trafikbuller. Mikrofonerna är placerade 1,5 meter 
ovan mark för att illustrera det mänskliga örat. En mikrofon är även placerad en 
meter framför väggen för att försäkra ett stabilt ljud från högtalaren. Tre 
mikrofoner är placerade två meter bakom väggen och med en meters mellanrum. 
Den mittersta mikrofonen används sedan för analys samtidigt som de två andra 
mikrofonerna används för att försäkra att ljudet avläses korrekt och att ingen 
snedvridning sker, se figur 9. 
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Fig.9 Figuren visar placeringen av högtalare och mikrofoner i förhållande till väggen. 
 
Avläsningen är indelad i fyra zoner. Zon A som täcker 63Hz – 125 Hz, Zon B 125 
Hz - 1250 Hz, se figur 10, Zon C 1250 Hz – 4 kHz och Zon D som täcker 4 kHz 
– 10 kHz, figur 10. Indelningen är skapad eftersom ljudet har olika karaktär i dessa 
olika hertz spann.   
 
Vertical Greenery System 1 eller VGS1 visar högsta ljuddämpning på 5,6 dB i Zon 
B vilket kan uppfattas som tydligt märkbart ljud. Anledningen till denna dämpning 
beror förmodligen på systemets uppbyggnad. VGS2 har minst täckning och 
densitet i substratet och växterna, men visar ändå ljuddämpning på 9.9 dB i Zon 
B. Detta kan bero på det 0.61 meter tjocka substratet vilket består av jord placerat 
i krukor på samma höjd som ljudkällan.  
VGS 3 har vegetation som är sparsamt fördelad, men har några delar med större 
substrattjocklek. Detta resulterar i att stora delar av substratet är direkt utsatt för 
ljud eftersom det inte finns växter som täcker allt. Substratet i VGS 3 är 0.23 
meter vilket är tjockare än de flesta andra systemen. VGS 3 visade ett konstigt 
resultat där de flesta av värdena visade negativa värden i alla fyra zoner, med ett 
minsta värde på -4.5 dB i zon B. Författarna säger att detta kan bero på att det 
finns substrat som är direkt utsatt för ljudet, men anledningen till detta beteende 
är fortfarande oklart.  
 
VGS 4 vegetation är jämt fördelad över ytan, och dessa växter är till stor del 
plantor med små löv. Tjockleken och densiteten på plantorna är måttlig. Det finns 
mellanrum med relativt stor bredd mellan modulpanelerna vilka stöds av höljen i 
rostfritt stål. Systemet visar ett lågt maximum värde på fyra dB i Zon B. 
Författarna tror att dessa mellanrum kan vara det område, där ljudet går rakt 
igenom väggen, och därför orsakar det låga resultatet. 
VGS 5 har ett system med delar som är helt utan substrat och växter. Detta 
system har även en luftspalt på 0,085 m mellan betongväggen och det gröna 
systemet. Luftspalten visade sig agera dämpande och isolerar ljudenergin. Högsta 
värdet uppmättes i Zon B och var sju dB, ett värde på 2.8 dB uppmättes i Zon D. 
VGS 6 är täckt av växter med små blad i hög densitet. Substratet i VGS 6 är 
endast 0,065 m tjockt, och detta tror författarna kan vara anledningen till de 
relativt låga värdena 5.4 dB i Zon B och 3.2 dB i Zon D. Författarna i studien 
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spekulerar även kring det låga värdet i Zon D vilket visar att endast växter inte är 
speciellt effektivt mot ljud. 
Systemet i VGS 7 är uppbyggt av substratfickor som är fyllda med växter, 
vegetationen är väldigt tät och täcker hela väggen. Ett värde på 8.4 dB uppmättes i 
Zon B. I Zon D uppmättes ett lägre värde på 3.9 dB och beror troligtvis på 
avsaknaden av tjocka blad på växterna. 
VGS 8 är uppbyggt med 0.28 m substrat och 0.2 m växtlighet, där vegetation inte 
är jämt fördelad på väggen. Detta leder till att en stor del av väggen utsätts för 
direkt ljud och ger ett resultat på 3.1 dB i Zon B. I Zon D uppmätts dock 8.8 dB. 
Författarna säger att det krävs en utredning för att förstå vad som orsakar detta 
resultat.  

 
Fig.10 Figuren visar Zon B och Zon D och respektive resultat för varje system. Siffrorna 1-8 
hänvisar till de olika väggsystemen i fig.7 på s.15 
 
Som en slutsats visar systemen starkare dämpning vid låga – medelhöga 
frekvenser. System 2,7,5,1 och 6 visar ljudreducering på 5-10 dB vid dessa 
frekvenser, detta ljud är märkbart eller tydligt märkbart av människors 
uppfattningsförmåga. System 8 visar en ljudreduktion på 8.8 dB på högre 
frekvenser och är överlägsen jämfört med de andra systemen. Installations- och 
underhållskostnader för ’Vertical Greenery Systems’ är höga och bör därför inte 
installeras enbart ur bullersynpunkt. För att åstadkomma en rimlig ljuddämpning 
får inga tomma mellanrum som släpper igenom transmission finnas i det gröna 
systemet. Effektiviteten på dessa system är dock beroende på ett gynnsamt klimat. 
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3.1.4 Dubbelglasfasad 

God ljudisolering av bostäder, dvs. ytterväggar samt fönster är nödvändigt att 
beakta för att få en god inomhusmiljö. Den huvudsakliga lösningen är väggar och 
fönster som har tillräckligt högt ljudreduktionstal för platsen, men då fönstren 
endas reducerar tillräckligt när de är stängda kan vidare lösningar behövas30. 
 
Dubbelglasfasader blir allt vanligare. Istället för att endast använda sig av en vanlig 
fasad bestående av ett lager fasad, blir det vanligare att byggnaden får ytterligare 
extra lager fasad, bestående av glas. Fördelarna med användandet av en 
dubbelglasfasad är bland annat förbättrad ljudisolering mot omvärlden, ökad 
möjlighet till bättre väderskydd, skydd för solavskärmning, samt att vid rätt 
utformning agera energibesparande vilket kan leda till ett gott inomhusklimat. 
Utrymmet mellan de två fasaderna brukar starta runt två decimeter och leda upp 
till önskad bredd31. 
 
För att vid ett öppet fönster erhålla god ljudreduktion finns lösningar som 
exempelvis användandet av dubbelpanelfönster med särskild ventilation, samt att 
använda sig av en ytterligare fasad av glas. Detta glas ska då förses med separat 
ventilation som tillåter öppning av bakomliggande fönster, se figur 11.32    

  

Fig. 11.Ventilerad dubbelglasfasad.  

Vid användande av dubbelglasad fasad finns det fler lösningar att välja på, bland 
annat: 33 

 Dubbelglasfasader som täcker flera våningar: Mellan glasskalen finns då ett 
luftutrymme som även det täcker hela fasaden. Högst upp och längst ner i 
fasaden finns det hål som både släpper ut och in den ventilerande luften.  

                                                 
30

 http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-

learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf s86 
31

 http://www.aforsk.se/images/pdf/06-275_fonster.pdf s12 
32

 http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-

learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf 86 
33

 http://www.iea-shc.org/publications/downloads/Task34-

Double_Skin_Facades_A_Literature_Review1.pdf s32-33 

http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
http://www.aforsk.se/images/pdf/06-275_fonster.pdf
http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
http://www.iea-shc.org/publications/downloads/Task34-Double_Skin_Facades_A_Literature_Review1.pdf
http://www.iea-shc.org/publications/downloads/Task34-Double_Skin_Facades_A_Literature_Review1.pdf
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 Dubbelglasfasad av korridorstyp: Glasskalen är uppdelade med horisontella 
utrymmen på varje plan. På detta vis sprids ej ljud från angränsande 
våningar. Denna lösning anses också göra byggnader bättre ur säkerhet- 
och brandsynpunk. Varje våning ventileras här för sig.  

 

 Dubbelglasfasad av boxar: Utrymmet mellan glasen delas upp i boxar. 
 

 Dubbelglasfasad med schaktboxar: Mellan glasskalen finns det ett utrymme 
vilket delas in i boxar, dessa boxar ventileras sedan med hjälp av ett 
ventilationsschakt vilket förbinder flera våningar.  

3.1.5 Balkong/Loftgång 

I en studie av Pyoung Jik Lee et al. 34 har sex olika behandlingar för balkonger 
undersökts för dess ljudreducerande kapacitet. Bilden visar en vanlig balkong typ i 
Korea. Storleken på balkongen varierar mellan fyra till åtta meter i bredd och har 
ett djup på 1.2 m. Balkonger ligger ofta i anslutning till vardagsrum eller liknande. 
Studien har utförts på en balkong 4.5 m bred och 1.2 m djup med ett liknande 
utseende som balkongen i Figur 12.  

 
Fig. 12. Figuren visar ett exempel på en typisk balkong i Korea. 
 
De sex olika behandlingarna:  
(A) 50 eller 100 cm förlängning av ”balkong bjälklag” 
(B) 50 eller 100 cm högt räcke 
(C) Lutande tak 
(D) Applicering av absorbent på lutande tak 
(E) Räcke plus behandling (D) 
(F) Applicering av absorbent på innersidan av räcket plus behandling (E) 
 
Undersökning har utförts på en modell i skala 1:50, modellen är utformad som ett 
15 våningar högt hus. Ljudkällan i undersökningen befann sig 15 m från 
byggnaden (full skala). Lutningen på taket är satt till 15˚ eftersom denna vinkel gav 
största ljudreduktionen.  
 

                                                 
34

 Effects of apartment building façade and balcony design on the reduction of exterior noise, Pyoung 

Jik Lee, Yong Hee Kim, Jin Yong Jeon, Kyoo Dong Song, Oktober 2006, S.6-7 
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Behandling (A) skapade en sämre ljuddämpnings prestanda för balkongen. Det 
100 cm långa överstycket visade sig ge mycket sämre ljudreduktion jämfört med 
det 50 cm långa, orsaken till detta var att det längre överstycket reflekterade mer 
ljud från taket och fungerade då som en förlängning av taket, se figur 13. 
 

             
Fig.13 Figuren visar appliceringen av behandling A. 
                          
Behandling (B) visade bättre ljudreducerande prestanda jämfört med (A) på de 
flesta av byggnadens våningar, se figur 14. Ljudreduktionen varierade mellan –1 till 
5.7 dB, det 100 cm höga räcket gav störst ljudreduktion på våning 14. På de lägre 
och högre våningarna i byggnaden sänks ljudnivån med hjälp av räcket. På de 
mellersta våningarna höjs ljudnivån pga. att ljudet som reflekteras från taket stängs 
inne av räcket. Behandling (A) och (B) skapade inget bra akustiskt skydd, och 
ljudreduktionen varierade beroende på våning och infallsvinkel. 

 
Fig.14 Figuren visar hur ljudet påverkas av ett räcke på byggnadens olika våningar. 
 
Behandling (C) gav inte en positiv ljudreducering på våningarna 2-6, och gav 
högsta ljudreduktion 9.4 dB på våning 11. Skillnaden på den akustiska prestandan 
mellan de högre och lägre våningarna beror på de olika infallsvinklarna från 
ljudkällan.  
 
Behandling (D) gav en högsta ljudreduktion på 9 dB, och visade sig skapa bättre 
ljudreduktion jämfört med behandling (C) på 6 av 15 våningarna med undantaget 
på våning 2-10. 
 
Räcket i behandling (E) fungerade som ljudbarriär och gav extra ljuddämpning 
upp till 7 dB. Behandling gav mindre variation mellan de högre och lägre 
våningarna jämfört med behandling (A). 
 
Den sista behandlingen (F) gav störst ljudreduktion i studien. Absorbenterna på 
räcket och taket gav hög ljudreduktion och hade sitt max på våning 2 med ett 
värde på 23 dB. 
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Varje behandling påverkade ljudet, positivt eller negativt. Behandlingarna gav 
ljudreducerande resultat mellan -1 till 23 dB. Den behandling som gav sämst 
resultat var behandling (A) där balkongen förlängdes vilket resulterade i att ljudet 
reflekterades och skapade ibland sämre ljudförhållanden än innan. Den behandling 
som gav bäst resultat var behandling F, vilket var en kombination av några av de 
tidigare nämnda behandlingarna. Behandling F använde sig av ett räcke och ett 
lutande tak som var täkt med absorbenter och behandlingen gav en största 
ljudreduktion på 23 dB vilket är överlägset i jämförelse med de tidigare 
behandlingarna. Räcket i behandlingen fungerar som en ljudbarriär och skärmar av 
delar av ljudvågorna. Absorbenterna på taket och på räcket reducerar reflektionen 
på insidan av balkonen och skapar på så sätt en mycket bättre ljudmiljö. 

3.1.5.1 Inglasning  

Om man vid en trafikbullerexponerad väg vill anlägga balkonger krävs det att man 
avgränsar bullret vilket ofta görs med hjälp av glas. Hel inglasning anses inte vara 
accepterat då man förlorar vistelsen ute. Delvis avskärning, ca ¾ kan dock 
accepteras. Ljudabsorbenter i balkongtak är även detta ett sätt att dämpa ljud samt 
reflektionerna35. 

3.1.6 Aktiv bullerdämpning 

Aktiv bullerdämpning är ett system som använder vågstörningar. När två fas-
omvända ljudvågor färdas i samma riktning med samma amplitud och frekvens 
neutraliserar de varandra tack vare destruktiv interferens, se figur 15.  Ett enkelt 
system av aktiv bullerdämpning kan vara ett kontrollsystem som driver en 
högtalare att producera ljud som är en exakt spegling av det störande ljudet. 
Högtalaren dämpar störningen genom destruktiv interferens och resultatet blir 
inget ljud alls. 

  
Fig.15 Figuren visar hur buller (blå) möter motljudet (röd). Resultatet av mötet (rosa) blir att 
ljuden slår ut varandra. 
 
Ett aktivt system är uppbyggt av fyra huvuddelar: 
Anläggning – Det fysiska system som kontrolleras. Hörlurar är ett exempel på ett 
sådant fysiskt system. 
Sensorer – Olika typer av sensorer som känner av störningen och ser hur bra 
kontrollsystemet fungerar. 

                                                 
35

 Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och 

spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.40 
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Manövreringsorgan – T.ex. högtalare eller vibrationsgeneratorer som gör det fysiska 
arbetet att ändra reaktionen hos anläggningen. 
Styrenhet – En signalbehandlare som styr manövreringsorganet. 36 
 
Det finns olika typer av aktivt ljuddämpande system, dessa delas in i tre grupper: 
Global free space cancellation - En total utplåning av ljud i tre dimensioner, kräver att 
den upphävande källan är placerad i närheten av det störande ljudet. 
Cavity and duct cancellation - Upphävning av ljud i t.ex. rum eller 
ventilationstrummor.  
Zone-of-silence cancellation - En upphävning av ljud i en liten del av det större 
ljudfältet. 
Passiva bullerdämpningar är mer effektiva på högre frekvenser medan aktiv 
bullerdämpning är lämpligast för de lägre frekvenserna.37 
 
I en studie av H. Zhu et al. undersöks utvecklingen av tunna glaspaneler som kan 
fungera som transmissions blockerare och förhindra spridning av ljud. I 
experimentet används system som kontrollerar glaspanelens vibrationer, dessa 
system baseras på vågseparerande algoritmer. Experimentet visar att glaspanelerna 
lyckas blockera trasmission av ljud, och reducerar ljudtrasmissionen upp till 20 dB 
i fallet av tonfrekvenser och 10-15 dB i bakrundsljud.38 
 

3.1.7 Sammanfattning av litteraturstudie 

I litteraturstudien har olika lösningar som är lämpliga för integrering tagits fram. 
Allt från bullerskärmar och gröna tak till aktiv bullerreducering har undersökts. De 
olika lösningarna har varierat i bullerreducerande effekt och lämplighet för 
integrering. De bullerskydd som ansetts mest effektiva och lämpliga är 
användningen av loftgång och gröna tak. Loftgången i detta fall är heltäckande 
med en vägg av glas. Beroende på typ av glas kan bullerreducerande effekt nå upp 
till 40 dB. Ett grönt tak är inte bara lätt att integrera utan ger även bra 
bullerreducerande egenskaper och ett antal ekologiska egenskaper. Bullerskärmar 
är det vanligaste valet av bullerskydd. En bullerskärm kan vara svår att integrera i 
ett tätbebyggt område beroende på platsbrist, men kan med rätt placering ge 
bullerreducering på upp till 15 dB. Litteraturstudien har gett den kunskap och 
information som legat till underlag för resultatet i rapporten. 

  

                                                 
36

 Aleksandar Milosevic, Urs Schaufelberger, Active Noise Control, 2005 

http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf  
37

 Aleksandar Milosevic, Urs Schaufelberger, Active Noise Control, 2005 

http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf  
38

 H. Zhu, X. Yu, R. Rajamani, K.A. Stelson, Active control of glass panels for reduction of sound 

transmission through windows, 2004, 

http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf
http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf
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3.2 Referensstudier 

3.2.1 Kv. Bifrost, Borås - Sven Hedlund 2009 

Kvarteret Bifrost, se figur 16, är uppfört av AB bostäder Borås och består av 
studentlägenheter. Byggnaden ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och den tungt 
trafikerade Kungsgatan. Byggnaden innehåller 40 enrumslägenheter spridda på 5 
plan med varierande storlek på 32-34 m2, vilka var och en nås via loftgång. Under 
huset har man valt att anlägga garage med parkering. Byggstarten var i Augusti 
2010 och inflyttning skedde under hösten 2011.39  

 

Fig.16. Kv. Bifrost. 

 Det som gör detta projekt intressant och relevant är användningen av loftgångar, 
se figur 17. Loftgångar är placerade på den sida av huset som är utsatta för större 
mängd störande trafikbuller, den sida som vetter mot Kungsgatan, se bilaga 3. 
Med inglasning av loftgångarna skapas ett bullerskydd, genom denna kombination 
av loftgång samt bullerskydd har bullerproblemen för de boende lösts. Figur 18 
visar denna inglasade loftgång, som på ett tilltalande sätt integrerats i byggnadens 
utformning.   

 

Fig. 17. Planlösning från Kv. Bifrost som visar en loftgång med extra glasfasad. Se bilaga 3. 

                                                 
39

http://www.bostader.boras.se/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=183&cntnt01

origid=97&cntnt01detailtemplate=newsdetails.tpl&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-

%25d&cntnt01lang=sv_SE&cntnt01returnid=36 
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Fig 18. Kv. Bifrost under byggnation, Loftgång som vetter mot den trafikerade Kungsgatan.  

I figur 18 kan man se byggnationen av Bifrost i sitt slutskede och hur man lyckats 

integrera loftgången i byggnadens utformning och design. Kv. Bifrost är ett bra 

exempel på hur det går att lösa bullerproblem på ett smart, effektivt och tilltalande 

sätt.  
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3.2.2 Kv. Limnologen, Växjö – Arkitektbolaget 2008 

Kv. Limnologen består av fyra hus helt byggda i trä med lägenhetsstorlekar från 
36 m2 – 114 m2, se figur 19. Husen står vid ett vattennära läge i Växjö och 
färdigställdes 2008. Husen står mellan sjön Trummen i öst och en trafikerad väg 
till väst. Arkitektbolagets idé vad att låta byggnaderna bilda bullerskärm mot vägen 
samtidigt som husen är utformade så att alla boende har sjöutsikt ner mot vattnet. 

 

Fig.19 Kv. Limnologen i Växjö. 

Huset är planerat så att lägenheterna är skyddade av entrédelen. De ljusputsade 
gavlarna på husen agerar som bullerskärm, se figur 20. Skärmen skapar en typ av 
tyst sida som tillåter de boende att njuta av det vattennära läget utan att störas av 
trafikbuller, se figur 21.40 

 

Fig.20 Planlösning från Kv. Limnologen som visar den förlängda delen av huset som agerar som 
bullerskärm. 

                                                 
40

 Arkitektur nr 8/2008, Kv Limnologen, 2008 
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Fig.21 Den tysta sidan av Kv. Limnologen med ett vattennära promenadstråk. 

Det som är intressant med Kv. Limnologen är hur de löst bullerproblemet. Istället 
för att använda fristående skärmar har man förlängt huset mot den exponerade 
sidan, på så sätt fungerar förlängningen som en bullerskärm som skapar en tyst 
sida för de boende och ger dem möjlighet att njuta av det vattennära läget. 
Projektet är ett mycket bra exempel på hur en bullerlösning kan integreras i 
byggnadens utformning och design. 
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3.2.3 Detaljplan – Simonsland, Borås  

Detaljplanen för Simonsland, se figur 22 samt bilaga 1, har studerats för att arbetet 
ska bli realistiskt. Studien av detaljplanen har legat till stor grund i skissarbetet, 
eftersom detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar olika 
utformningsaspekter, t.ex. byggnadens höjd. Besök på platsen har genomförts och 
då dokumenterades platsen på foto för att komplettera detaljplanen och underlätta 
vid kommande skissarbete.   

 

Fig.22 Detaljplan över Simonsland, rödmarkerad del avser fastighet. Se även bilaga 1.  
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3.3 Skissarbete 

3.3.1 Byggnad 

Skissarbetet startade med att först utreda detaljplanen för den tilldelade 
fastigheten. Besök på fastigheten gjordes och platsen dokumenterades med 
kamera. Lättare skisser skapades för att på ett tydligare sätt uttrycka de olika idéer 
som uppstått, se figur 23-24. Genom litteraturstudien utvisades att ett slutet 
kvarter gav bäst möjligheter till en ”tyst sida”. Då fastigheten endast tillåter 
byggnation på 3 sidor valdes en u-form. Kv. Limnologen som är ett av våra 
referensobjekt har varit stor inspiration p.g.a det sätt de har använt byggnaden 
som en bullerskärm för att skapa en tyst sida åt de boende, se Kv. Limnologen, 
Växjö s.26.

 

Fig.23. Handskiss som visar hur utformning av byggnad kan komma att se ut.        

 Fig.24. Handskiss som visar hur utformning av byggnad kan komma att se ut 

Grundformen för huset bestämdes och arbetet gick vidare till volymstudier. För 
att återskapa de omkringliggande volymerna analyserades de bilder som togs vid 
besök på platsen och samtidigt granskades den gällande situationsplanen för 
området. Denna analys med dess dokument ligger till grund för den Google 
sketchup Pro 3D modell som skapats för att förtydliga husvolymer och platsen. 
Från denna modell skapades sedan volymen för den form som framtagits i 
handskissarbetet, se figur 25-26. Detta för att se hur huset skulle kunna integreras 
med platsen. Volymstudien visade goda resultat och endast mindre förändringar 
från grundidén gjordes.   
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Fig.25. Google sketchup modell - volym och skuggstudie  

 

Fig.26. Google sketchup modell - volym och skuggstudie  

Därefter påbörjades en mer detaljerad 3D modell i Autodesk Revit Architecture. 
Denna modell kom att ta största delen av skissmomentet. Utformningar, 
planlösningar, samt integreringen av bullerskydd illustreras även i denna modell. 
Arbetet med Revit modellen startade med att den modell som gjorts i Google 
sketchup Pro ritades upp i Revit. Vid skissande på planritningar upptäcktes ganska 
snabbt att problem med insyn och brandkrav kan komma att uppstå i nordvästra 
hörnet, då vinkeln där är mindre än 90 grader, se figur 27. 
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Fig.27. Handskiss som illusterar problem med insyn samt brandkrav. Nordvästra hörnet <90 

grader.   

Vid möte den 2012-03-22 med vår handledare Mårten Dahlin på DTH Arkitekter 
AB diskuterades det att det var lämpligt att separera byggnaden och istället skapa 
tre individuella huskroppar. Denna förändring medgav nu nya kvalitéer som bättre 
axialitet samt större ljusinsläpp mot gården. Denna separation blev dock negativt 
ur bullerskydds synpunkt då inte samma skydd gavs åt gården vilket medförde att 
en ”tyst sida” blev svårare att skapa. Vid fortsatt diskussion med M.Dahlin 
bestämdes att lämplig lösning var bullerskärm. Genom utredning av bullerskärmar 
och vilka material samt typer som finns, valdes en bullerskärmslösning av glas. 
Lösning med bullerglas valdes då detta ej påverkade de nya kvalitéerna som 
uppkommit vid separationen till de nu 3 friliggande huskropparna. Axialitet samt 
ljusinsläpp kunde nu bevaras samtidigt som insyn samt brandspridningsrisken 
minimerades. 

De tre huskropparna är alla exponerade för buller. Genom litteraturstudien 
framgick att Boverket anser loftgång och korridor som goda komplement för att 
dämpa buller om de placeras mot den exponerade sidan. Lösning till att nå 
lägenheter blev därför en loftgång. Varför valet föll på loftgång var att denna 
ansågs vara mer lätt anpassad och på så sätt lättare att integrera. På loftgången 
applicerades sedan en extrafasad. Denna fasad valdes till glas då detta ansågs mest 
tilltalande och då redan tidigare genomförda referensobjekt med denna 
kombination av loftgång med extrafasad av glas påvisat goda resultat, se Kv. 
Bifrost figur 16-18.    

För att nyttja fastigheten maximalt valdes ett platt tak då det på detaljplanen fanns 
redan bestämda maxhöjder för byggnaden. Två av husen kom att ha fem 
våningsplan medan det tredje består av endast fyra våningsplan på grund av de 
bestämmelser som framgått på detaljplanen. Resultatet av skissarbetet illustreras 
med hjälp av en 3D-modell skapad i Revit, se figur 28-30. Situationsplan illustreras 
i figur 31, på sidan 31. 
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Eftersom ån Viskan rinner genom fastigheten, ville vi utnyttja den tillgången och 
skapa en trevlig miljö för de boende. Med inspiration från Kv. Limnologen och 
det vattennära promenadstråk de har skapat där, se figur 21, valde vi att skapa ett 
promenadstråk som ansluter till befintligt promenadstråk som går längs viskan. 
Innergården ville vi även göra till en plats där de boende kunde gå ut och slappna 
av och träffas. Vi har försökt skapa en parkliknande känsla med bänkar, träd, 
växter och den eventuella möjligheten för bad, se figur 28. 

 

 
Fig.28 Rendering av innergård. 
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Fig.29 Utvändig rendering av loftgång. 
 
 

 

 

 
Fig.30 Invändig Rendering av loftgång 
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3.4 Beräkning av buller 

Beräkningarna är utförda för att undersöka de utvalda metoderna. Med de valda 
metoderna önskas en bättre ljudmiljö kunna skapas. För att kunna fastställa 
metodernas effektivitet genomförs därför beräkningarna. Nedanstående 
beräkningar är genomförda med hjälp av en bullerutredning som vi blev tilldelade 
av DTH Arkitekter se bilaga 2, samt Formelsamling ljud 2009-01-07, 
Ingenjörshögskolan i Jönköping avdelningen för byggnadsteknik se bilaga 4. 

 

Situationsplanen nedan visar de 3 huskroppar som mått och beräkningar baserats 
på, se figur 31. 

 

Fig.31 Situationsplan 

 

  

A1 

A2 

A3 
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Absorptionsfaktorn är mättalet som mäter den ljudabsorberande förmågan hos 
olika material och ytor, se bilaga 4. Am står för absorptionen i det mottagande 
rummet. 
 
Loftgångar (Am) 
 
Loftgången på hus A1 har bredden 2m, längden 26,2m och takhöjden 3m, se figur 
29. Σ(Golv+Tak) redovisar den summerade aren för golv och tak i loftgången, Σ(Vägg) 

visar den summerade aren för väggar. 
 
Hus A1: 2 m* 26,2 m = 53,2 m2 

53,2 m2 * 2 = Σ(Golv+Tak) = 106,4 m2 

Hus A1: 3 m*26,6 m = 79,8 m2 

(3m*2m)*2 = 12 m2 

Σ(Vägg) = 91,8 m2 

 

Absorptionsfaktor, oputsad betong(500Hz) = 2% 
Am = (106,4m2 + 91,8m2) * 0,02 = 3,964 
 

Loftgången på hus A2 har bredden 2m, längden 42,7m och takhöjden 3m, se figur 
29. Σ(Golv+Tak) redovisar den summerade aren för golv och tak i loftgången, Σ(Vägg) 

visar den summerade aren för väggar. 
 

Hus A2: 2 m* 42,7 m = 85,4m2 

85,4 m2 * 2 = Σ(Golv+Tak) = 170,8 m2 

Hus A2: 3 m*42,7 m = 128,1 m2 

(3m*2m)*2 = 12 m2 

Σ(Vägg) = 140,1 m2 

 

Absorptionsfaktor, oputsad betong(500Hz) = 2% 
Am = (170,8m2 + 140,1m2) * 0,02 = 6,218 
 
Loftgången på hus A3 har bredden 2m, längden 32,5m och takhöjden 3m, se figur 
29. Σ(Golv+Tak) redovisar den summerade aren för golv och tak i loftgången, Σ(Vägg) 

visar den summerade aren för väggar. 
 
Hus A3: 2 m* 32,5 m = 65m2 

65 m2 * 2 = Σ(Golv+Tak) = 130 m2 

Hus A3: 3 m*32,5 m = 97,5 m2 

(3m*2m)*2 = 12 m2 

Σ(Vägg) = 109,5 m2 

 

Absorptionsfaktor, oputsad betong(500Hz) = 2% 
Am = (130m2 + 109,5m2) * 0,02 = 4,79 
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Skiljearea loftgång (S) 
 
Skiljearean avser den area på glaset som skiljer insidan av loftgången från utsidan. 
 
Hus A1: 25,8m * 3m = 77,4m2 

Hus A2: 41,9m * 3m = 125,7m2 

Hus A3: 31,7m * 3m = 95,1m2 

 
Sammanfattning 
I denna beräkning har areor på golv, tak och skiljearean mellan bullerkällan och 
insidan av loftgången beräknats. Absorptionsfaktorer  för loftgången är 
beräknande och redovisade i denna beräkning. Till loftgången har Emmabodas 
CLIMAPLUS SILENCE glas använts. Glaset finns i olika utföranden och kan fås 
med ljudreducerande egenskaper upp till 51 dB och U-värden mellan 1,0 – 3,3 
W/m2K. 41 
 
Reduktionstal loftgång 
 
Här räknar vi ut hur mycket loftgången reducerar bullret från trafiken, resultaten 
givna nedan är nivåerna på insidan av loftgången. För uppmätta bullernivåer se 
bilaga 2. 
 
R’ = Ls – Lm + 10log(S/Am) 
 
Hus A1: Högsta bullernivå vid fasad är uppmätt till 55dB (Ls). Glaset som täcker 
loftgången har en ljudreducerande kapacitet på 40dB (R’). 
 

40dB = 55dB – Lm + 10log(77,4m2/3,964)  Lm = 27,9 dB 
 
 
Hus A2: Högsta bullernivå vid fasad är uppmätt till 69dB (Ls). Glaset som täcker 
loftgången har en ljudreducerande kapacitet på 40dB (R’). 
 

40dB = 69dB – Lm + 10log(125,7m2/6,218)  Lm = 42,05 dB 
 
 
Hus A3: Högsta bullernivå vid fasad är uppmätt till 64dB (Ls). Glaset som täcker 
loftgången har en ljudreducerande kapacitet på 40dB (R’). 
 

40dB = 64dB – Lm + 10log(95,1m2/4,79)  Lm = 36,9 dB 
 
Sammanfattning 
Denna beräkning visar uträkningen av reduktionstalet och de resulterande 
ljudnivåerna inne i loftgången.  

                                                 
41

 http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/images/FCK/Stadip_Silence_081110_SE_low.pdf  

http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/images/FCK/Stadip_Silence_081110_SE_low.pdf
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Lägenhet (Am) 
Lägenheten som beräkningarna är utförda på, se figur 32. 
 

 
 
Fig.32 Lägenhet vilken beräkningar är baserad på.  
 
Toalett:  
 
Bredd: 1,9m 
Längd: 1,7m 
Takhöjd: 3m 
 
(1,9m * 3m) + (1,7m * 3m) = Σ(Vägg btg) = 10,8m2 

(1,9m * 3m) + (1,7m * 3m) = Σ(Vägg gips) = 10,8m2 

(1,9m * 1,7m) = Σ(Tak) = 3,23m2 

(1,9m * 1,7m) = Σ(Golv) = 3,23m2 

 

Absorptionsfaktor, oputsad betong(500Hz) = 2% 
Am(Vägg btg) = (10,8m2) * 0,02 = 0,216 
Am(Tak btg) = (3,23m2) * 0,02 = 0,0646 
 
Absorptionsfaktor, klinkerplattor på betong(500Hz) = 2% 
Am(Golv) = (3,23m2) * 0,02 = 0,0646 
 
Absorptionsfaktor, 13 mm gipsskiva på reglar(500Hz) = 5% 
Am(Vägg gips) = (10,8m2) * 0,05 = 0,54 
 
 

Entré: 
 
Bredd: 1,98m 
Längd: 1,9m 
Takhöjd: 3m 
 
((1,98m + 1,9m)*3m) = Σ(Vägg btg) = 11,64m2 

((1,98m + 1,9m)*3m) = Σ(Vägg gips) = 11,64m2 

(1,98m * 1,9m) = Σ(Tak) = 3,76m2 

(1,98m * 1,9m) = Σ(Golv) = 3,76m2 
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Absorptionsfaktor, oputsad betong(500Hz) = 2% 
Am(Vägg btg) = (11,64m2) * 0,02 = 0,2328 
Am(Tak btg) = (3,76m2) * 0,02 = 0,0752 
 
Absorptionsfaktor, linoleum på betong(500Hz) = 3% 
Am(Golv) = (3,76m2) * 0,03 = 0,1128 
 
Absorptionsfaktor, 13 mm gipsskiva på reglar(500Hz) = 5% 
Am(Vägg gips) = (11,64m2) * 0,05 = 0,582 
 
  
Skiljearea lägenhet (S) 
 
Avser den väggarea som skiljer lägenheten från loftgången. 
 
Toalett: 5,1m2 

Entré: 5,94m2 

 

 

Sammanfattning 
Denna beräkning visar uträkningen av olika areor på väggar och golv inne i 
lägenheterna, här är även absorptionsfaktorerna redovisade. 
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Reduktionstal lägenhet 
 
Här beräknar vi hur mycket ytterväggen reducerar det återstående bullret i 
loftgången. Eftersom att en entrédörr finns till varje lägenhet måste denna tas med 
i beräkningen. 

 
 
Fig.33 Betongstomme med tegel som motsvara byggnaden yttervägg, Isover 
 
Tamburdörrar KLASS 1 - SS 81 73 45 Svensk Standard 
Denna dörr ger ett bra grundskydd mot inbrottsförsök enligt de äldre svenska 
kraven SS som säger att de skall motstå inbrottsförsök i minst 3 minuter.  
Tamburdörren i Klass 1 med brand- respektive ljudklass EI30/EI60 R´w 40dB 
är både över- och under falsad (dvs. kanterna är exakt formgivna för att överlappa 
och passa in i karmen). 42 
 
Reduktionstal skiljevägg entré: 
Dörr: 1,89 m2 

Vägg: 5,94 m2 

 

Väggens reduktionstal, R0 = 68 dB 
Dörrens reduktionstal, R1 = 40 dB 
Väggens area inklusive dörr, S0 = 5,94m2 

Dörrens area, S1 = 1,89m2 

 

R0 – R1 = 68 – 40 = 28 dB 
S0 – S1 = 5,94/1,89 = 3,14  
 
R0 – R = 23 (Ur Tabell.) 
 
R = 68 – 23 = 45 dB            Fig.34 Tabell reduktionstal se 
                                                                                           Bilaga 4. 
 
Sammanfattning 

Eftersom skiljeväggen mellan loftgång och entré har en dörr måste ett nytt 
reduktionstal för väggen räknas ut där dörrens räknas med.  

                                                 
42

 www.swedoor.se 
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Hus A1: 
 
Toalett: 
68dB = 27,9 dB – Lm + 10log( 5,1 m2/0,8852)  Lm = 0 dB 
 
Entré: 
45 dB = 27,9 dB – Lm + 10log(77,4m2/3,964)  Lm = 0 dB 
Hus A2: 
 
Toalett: 
68dB = 42,05 dB – Lm + 10log( 5,1 m2/0,8852)  Lm = 0 dB 
 
Entré: 
45 dB = 42,05 dB – Lm + 10log(5,94m2/1,008)  Lm = 4,75 dB 
 
 
Hus A3: 
 
Toalett: 
68dB = 36,9 dB – Lm + 10log( 5,1 m2/0,8852)  Lm = 0 dB 
 
Entré: 
45 dB = 36,9 dB – Lm + 10log(5,94m2/1,008)  Lm = 0 dB 
 
Sammanfattning 
Denna beräkning visar uträkningen av reduktionstalet och de resulterande 
ljudnivåerna inne i lägenheten. Resultatet visar att på två av tre hus uppnås 
ljudnivån 0 dB (hus A1 och A3). Hus A2 uppnår ljudnivån 4,75 dB vid entré.
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4 Resultat och analys 

4.1 Vilka typer av bullerskydd kan lämpa sig för 

integrering i byggnadens yttre skikt? 

Bullerskärm 

En bullerskärm är den vanligaste metoden att dämpa buller med. Med rätt höjd 
och längd kan en bullerskärm sänka ljudnivån upp till 15 dB.  

En bullerskärm är oftast fristående och skärmar av byggnaden och är därmed inte 
lämplig för integrering. Då det kan vara svårt att integrera bullerskärmar i en 
byggnads utformning lämpar det sig därför bättre att använda exempelvis 
dubbelfasad. Detta då denna är mer anpassningsbar och lättintegrerad. 

Tyst sida 

Genom en väl utformad byggnad kan byggnaden fungera som en bullerskärm som 
omsluter t.ex. en innergård. En sluten innergård ger bra förutsättningar för att 
skapa en tyst sida. En skärmande byggnad kan sänka bullernivån markant från 
trafik eller liknande. Genom att skapa en tyst sida ges bra möjligheter till ett tyst 
sovrum och vardagsrum dessa då placeraras mot den tysta sidan. 

Vegetation 

Vegetation kan på olika sätt användas som bullerdämpande åtgärd. Gröna tak och 
gröna väggar är exempel på sådana åtgärder.  

Gröna tak har förutom bullerdämpande även ekonomiska och ekologiska 
egenskaper. Studier visar att gröna tak kan ge bullerdämpande effekter på 10-20 
dB jämfört med vanliga tak. 

En grön vägg kan t.ex. vara en armerad betongvägg med olika typer av vegetation 
som applicerats på denna. Dessa gröna system som appliceras på väggarna består 
av olika typer av växter. I studien av Nyuk Hien Wong et al. placerades sådana 
gröna system en meter ovan mark med högtalare och mikrofoner placerade för att 
imitera trafik och mottagare. Studien visade att de flesta av systemen uppnådde en 
bullerreducering på upp till 5-10 dB vid låga-medelhöga frekvenser, vilket kan vara 
tydligt märkbart av det mänskliga örat. Dessa gröna system är dyra i installations- 
och underhållningsaspekter och bör därför inte installeras endast ur buller- 
dämpande synpunkt.  

Effektiviteten på dessa gröna väggar kan dock ifrågasättas eftersom studien är 
genomförd i ett varmare klimat än vid platsen som arbetet utgår från. På grund av 
den långa och kalla vintern i Sverige är inte gröna väggar lämpliga eftersom 
vegetationen riskerar att frysa sönder och detta skapar skapa problem. Att 
installera gröna väggar för endast bullerdämpningen är en oekonomisk installation, 
och om vegetationen sen visar sig dö under vintern är det en stor förlust. 
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Dubbelglasfasad 

För att uppnå en god inomhusmiljö är det nödvändigt att väggar och fönster har 
ett bra ljudreduktionstal. Eftersom fönster inte erhåller samma reduktionstal när 
de är öppna som stängda, kan extra åtgärder behövas. En sådan åtgärd kan vara att 
applicera en ytterligare fasad av glas med separat ventilation som tillåter de 
bakomliggande fönstren att öppnas. 

Balkong/Loftgång 

I en studie av Pyoung Jik Lee et al. har man undersökt olika bullerreducerande 
appliceringar för balkonger. I studien undersöktes 6 olika appliceringar, dessa 
bullerreducerande åtgärder visade effekter på mellan -1 dB upp till 23 dB. Den 
applicering som visade bäst bullerreducering var en balkong med ett räcke och ett 
lutande tak som var klätt med absorbenter. 

Dessa åtgärder går även att använda på loftgångar eftersom dess utformning är lik 
utformningen på en balkong. 

Glas 

Glas är ett material som ofta används vid bulleravskärmning. Det är beprövat och 
ger ofta goda resultat. Används bland annat som trafikdelare mellan körfält, 
bullerskärm vid vägar, järnvägar samt som broräcken.  

Aktiv bullerdämpning 

Aktiv bullerdämpning är ett system som använder vågstörningar för att 
neutralisera ljudvågor. Detta bullerdämpande system är mest effektivt mot låga 
frekvenser och kan vara ett bra komplement till passiva system. 

 

4.2 Hur kan bullerskydd integreras som en del i 

byggnadens utformning och design? 
 
Vid integrering av bullerskydd som en del av en byggnads utformning och design 
har vi genom våra undersökningar kommit fram till följande lösningar som är 
lämpliga för den angivna fastigheten vilket arbetet utgår från. 

Tyst sida 

Fastigheters utformning och placering har stor betydelse för hur buller kan 
hanteras. I princip kan hela byggnaden agera som en bullerskärm. Ofta anses ett 
slutet innerkvarter vara den bästa lösningen för att skärma av ljud och buller och 
på så sätt skapa en ”tyst sida”. Vid anpassning av detta till den fastighet där 
projektet utformar sig kring, finns bästa lösningen i att utforma byggnaden i en u-
form. Då vi valt att utforma byggnaden genom tre separerade huskroppar för 
ökad axialitet och ljusinsläpp krävs i öppningen mellan dessa kroppar visst 
komplement. Detta för att återfå den slutna u-form som planen utgått från. Som 
komplement till huskropparna används då bullerskyddsglas. Bullerglaset kommer 
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att förhindra spridningen av buller samt bevara kvalitéer som axialitet, och 
ljusinsläpp vid öppning mellan huskroppar.  

Bullerskydd integrerat via loftgång 

Lägenheterna i byggnaderna tillträdes via loftgångar. Loftgångarna placeras ut mot 
gatan vilka är de fasader som är mest utsatta för buller. Användning av loftgångar 
och dess placering ut mot gatan är vald, då en extra fasad enkelt kan appliceras på 
detta sätt. Genom studie på reflektioner, dubbelglasfasad och absorbenter vid 
balkonger samt boverkets anvisningar vid inglasning av balkong, väljs här glas för 
att täcka in loftgångarna. Glaset kommer då agera som en avvisande bullerskärm 
och som extra komplement kan absorbenter appliceras i loftgångarnas tak. 
Genom detta skapas en bullerskärm med absorbent innan den ”riktiga” fasaden 
tar vid vilken i sin tur dämpar och motverkar än mer. Denna åtgärd ger större 
ljud- reduktionstal än om traditionell ”enkel” fasad använts. Åtgärden möjliggör 
det även för små lägenheter att uppnå bättre ljudmiljö då dessa nu kan vändas mot 
den tysta sidan. Man kan se detta som en utveckling av dubbelglasfasad av 
korridorstyp. 

Vegetation 

För att än mer motverka buller, utformas husen med platt tak då detta har bättre 
skyddande effekt mot buller än exempelvis ett traditionellt sadeltak. På dessa tak 
appliceras sedan vegetation. Vegetation har både goda bullerdämpande samt 
estetiska egenskaper. Ett grönt tak kan ge bullerreducerande effekter på 40-50 dB 
vilket kan jämföras med ett vanligt tak som ger en bullerreduktion på ca 33 dB. 
Utöver de bullerreducerande egenskaperna kan ett grönt tak bidra med ekologiska 
aspekter.    
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete är att utreda bullerskydd som kan integreras i fasad samt 
sedan utreda hur detta kan ske vid utformning av en byggnad.  

Målet med detta arbete är att finna en lösning för hur man kan begränsa buller till 
godkända krav enligt BBR utan att utformningen tar skada. 
 

5.1.1 Vilka typer av bullerskydd kan lämpa sig för integrering i 
byggnadens yttre skikt? 

Bullerskärm 

Bullerskärm är bra samt effektivt  men i vårt fall fungerar det ej att använda en 
fristående bullerskärm på grund av att en sådan bullerskärm inte går att integrera i 
byggnadens utformning. Byggnaden tar upp för stor del av fastigheten och lämnar 
därmed inte mycket utrymme för fristående bullerskydd. 

Tyst sida 

Att utforma kvarter samt byggnader så att det skapas en tyst sida anser vi vara en 
av de bättre lösningarna för att få ett bra bullerskydd. Genom byggnadens 
utformning så att tyst sida skapas, tycker vi att man kan benämna hela byggnaden 
som ett bullerskydd, vilket då gör att integreringen kommer direkt genom 
utformningen av byggnaden.   

Vegetation 

Vegetation som bullerskydd är något vi gärna vill se mer av. Speciellt eftersom 
detta utöver sina bullerskyddande åtgärder även har positiva ekologiska samt  
ekonomiska egenskaper. Genom att använda sig av vegetation tror vi också att en 
sundare miljö kan skapas samtidigt som det medför att bullret ej uppfattas lika 
störande. Vegetation anser vi vara lätt att integrera då många idag vill ha ett 
”sundare boende”. Det enda man behöver tänka på vid användandet av vegetation 
som bullerskydd är i vilket klimat bullerskyddet kommer befinna sig. Då vi i 
Sverige kan ha hårda och långa vintrar krävs då vegetation som klarar sig och 
håller sig grönt året om. Växtbeklädda väggar dämpar ju endast buller så länge de 
är gröna. Om löven t.ex. faller i oktober har växten ingen bullerdämpande effekt 
innan nya skott och blad kommit.      

Dubbelglasfasad 

Dubbelglasfasad eller fasad plus ett extra lager av glas anser vi vara en bra lösning 
för att minska buller med. Den är lätt integrerad och det känns som att det ligger 
rätt i tiden då våra byggnader blir alltmer glasbeklädda. Om man använder sig av 
korridorstypen kan en loftgång med absorbenter lätt användas bakom glaset, vilket 
medför än bättre bullerdämpning då man kan använda en ”riktig” fasad innanför 
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vilket i sin tur dämpar bullret än mer. En fasad av glas tycker vi också är estetiskt 
tilltalande då den känns modern och fräsch. Vill man utveckla den mer kan man 
även lätt applicera tryck på glaset och på så sätt få det att bli som ett konstverk.  

Balkong/Loftgång 

Balkonger och loftgångar har dokumenterade ljudreducerande egenskaper, och 
med olika typer av appliceringar kan dessa egenskaper förstärkas. I vårt fall har vi 
inte balkonger på vår byggnad (mot de trafikerade lederna), utan vi har istället valt 
att placera en loftgång mot de trafikerade sidorna av byggnaden. Genom att 
placera en loftgång och sedan applicera en glasfasad på denna kan vi sänka bullret 
mot lägenheterna. Detta bullerskydd integreras på fasaden och skadar på så sätt 
inte utformningen och designen utan tillför istället karaktär till byggnaden.  

Aktiv bullerdämpning 

Aktiva bullersystem utvecklas och undersöks och är en väldigt intressant 
bulleråtgärd. Att använda ljud för att neutralisera ljud låter komplicerat men kan 
mycket väl vara framtiden inom bullerskydd. Systemen är testade i bl.a bilar och 
flygplan med positiva effekter. Vi tror dessvärre inte att systemet i dagsläget är nog 
utvecklat för att användas i större utsträckning som te.x inom ett bostadskvarter. 

5.1.2 Hur kan bullerskydd integreras som en del i byggnadens 
utformning och design? 

Vi har kommit fram till att bästa sättet att integrera bullerskydd i en byggnads 
design är att från början ta reda på vilka möjligheter fastigheten ger samt var 
bullerbelastning finns. När detta är gjort tycker vi att man bör gå vidare in i ett 
skissarbete där man försöker finna bästa möjlighet för ett bullerdämpande skydd 
och dess placering. Genom att göra på detta sätt kan man utarbeta byggnadens 
utformning och design runt bullerskyddets möjligheter och på så sätt få det att 
försvinna in i byggnaden dvs integreras. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudie 

I litteraturstudien framkom det mycket forskning om buller. Forskning som 
specifikt inriktar sig till just integrering av bullerskydd finns det dock mindre av. 
Till en början inriktade vi oss mycket på att söka forskning om integrering.  Vi 
märkte snabbt att specifik forskning var svår att finna. Vi bestämde oss därför att 
istället inventera olika typer av bullerskydd som vi ansåg lämpliga för möjlig 
integrering i en byggnad, där vi utgick från vår angivna fastighet och dess 
förutsättningar.   
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Analys av detaljplan och referensobjekt 

Vi blev tilldelade en detaljplan av Mårten Dahlin på DTH Arkitekter. Detaljplanen 
har hjälpt oss och legat till grund för många beslut i skissarbetet. Vi utförde även 
besök på den angivna fastigheten där vi tog bilder för att bevara intrycken kring 
platsen. 

Vi har även studerat ett närliggande studentboende som har en liknande 
trafiksituation. Denna studie gav oss idéer och inspiration till en av våra slutgiltiga 
lösningar. 

Skissarbete 

Vid arbetets start trodde vi att skissarbetet skulle komma att vara den största delen 
av arbetet. Under arbetets gång har fokus dock ändrats och skissarbetet blivit en 
mindre del av arbetet. Från start var tanken att utforma en byggnad med alla dess 
tekniska lösningar, installationer, planlösningar mm. Resultatet blev istället att 
störst fokus hamnade på att illustrera integrering av bullerskydd. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Buller är ett stort problem i dagens samhälle. Buller påverkar oss både fysiskt och 
psykiskt. Exponering av buller kan i vissa fall leda till skadad hörsel, störd sömn, 
skapa koncentrationssvårigheter och vid långvarig exponering leda till hjärt- och 
kärlsjukdomar. Över 1,4 miljoner människor uppskattas i Sverige vara exponerade 
för buller som överskrider 55 dB. Därför anses det idag vara angeläget att utforma 
bullerskydd, för att motverka dessa skador. 
 
Då flertalet centrala fastigheter ej erbjuder vidare möjligheter för exempelvis 
bullerplank eller vallar har vi i detta arbete utforska vissa möjligheter till att 
integrera bullerskydd i byggnadens yttre skikt samt utreda hur dessa kan integreras 
vid utformning och design av byggnaden. Arbetet har genomförts som en 
fallstudie på en fastighet i centrala Borås och för att kunna utvärdera 
möjligheterna för denna fastighet har litteraturstudie, analysering av 
referensobjekt, beräkningar samt skissarbete genomförts. 
 
Frågeställningarna som arbetet utgår från är följande: Vilka typer av bullerskydd 
kan lämpa sig för integrering i en byggnads yttre skikt samt hur kan bullerskydd 
integreras som en del i en byggnads utformning och design?  
 
I frågan angående vilka typer av bullerskydd som kan tillämpas för integrering i en 
byggnads yttre skikt, har vi kommit fram till följande:  
Fristående bullerskydd t.ex. bullerskärmar kräver ofta mycket plats och kan vara 
svåra att integrera i ett tätbebyggt område. För att motverka buller är det av stor 
vikt att redan i planeringsskedet ta detta i beaktande och då försöka tillgodose 
fastigheter med så kallade tysta sidor. Vidare har loftgångar, vegetation, 
aktivbullerdämpning samt extrafasader även visat sig ha goda bullerdämpande 
kvalitéer. Hänsyn till klimat och exponeringsgrad bör dock tas i beaktande vid val 
av alla typer bullerskydd då alla förhållanden inte är gynnsamma för vissa 
metodval. 
 
I frågan angående hur bullerskydd kan integreras som en del i en byggnads- 
utformning och design, har vi kommit fram till följande: 
De bullerskydd vi utrett har utvärderats angående dess möjlighet till integrering 
samt lämplighet för fastigheten som arbetet är grundat på. Efter utvärdering 
valdes loftgång med glasfasad, grönt tak samt utformning på byggnad som gav 
goda förutsättningar till tyst sida.     
 
Arbetet kan vidareutvecklas genom att göra en bredare studie på fler fastigheter, 
eftersom olika fastigheter har olika förutsättningar och egenskaper. Utredningen 
av vilka typer av bullerskydd som kan lämpa sig för integrering i en byggnads yttre 
skikt samt byggnadens utformning och design skulle då kunna bli betydligt bredare 
eftersom fokus då inte ligger kring en utan fler fastigheter.  
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http://www.mistra.org/download/18.87749a811cbd4c4fb480006682/Ljudlandskap+Resultat+l%C3%A5ng+version.pdf
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http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/images/FCK/Stadip_Silence_081110_SE_low.pdf
http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/images/FCK/Stadip_Silence_081110_SE_low.pdf
http://www.iea-shc.org/publications/downloads/Task34-Double_Skin_Facades_A_Literature_Review1.pdf
http://www.iea-shc.org/publications/downloads/Task34-Double_Skin_Facades_A_Literature_Review1.pdf
http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf
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7.3 Figur referenser 
Fig.1 - Karta över Borås, www.eniro.se 

Fig.2 – Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från 
väg- och spårtrafik, Boverket, februari 2008, s.48 

Fig.3 – 4 :Boverket, Buller i planering – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från 
väg- och spårtrafik, Boverket, februari 2008 

Fig.5 - Foto: Louise Lundberg 

Fig.6 - Timothy Van Renterghem, Dick Botteldooren, Numerical evaluation of sound 
propagation over green roofs, 2008 

Fig.7 – 10 :Nyuk Hien Wong, Alex Yong Kwang Tan, Puay Yok Tan, Kelly Chiang, 
Ngian Chung Wong, Acoustic evaluations of vertical greenery system for building walls, 2009 

Fig.11 - http://www.silence-ip.org/site/fileadmin/SP_J/E-
learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf s.86 

Fig.12 – 14 : Effects of apartment building façade and balcony design on the reduction of 
exterior noise, Pyoung Jik Lee, Yong Hee Kim, Jin Yong Jeon, Kyoo Dong Song, Oktober 
2006’ 

Fig.15 : Aleksandar Milosevic, Urs Schaufelberger, Active Noise Control, 2005 

Fig.16 : http://www.bostader.boras.se/index.php?page=kvarteret-bifrost 

Fig.17 : Bygglovshandling Kv. Bifrost, Borås. DTH Arkitekter AB 

Fig.18 : http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ab-bostaeder-i-
boraas/image/view/ab-bostaeder-i-boraas-studentlaegenheter-i-kvarteret-bifrost-
granne-med-hoegskolan-i-boraas-116020  

Fig.19– 21 : Arkitektur nr 8/2008, Kv Limnologen, 2008 

Fig.22 : Bilaga 1 – Detaljplan Simonsland 

Fig.33 : http://isover.se/konstruktioner/ytterv%c3%a4ggar/y-c3-
208+betongstomme+med+tegel 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 – Detaljplan över fastighet 

Bilaga 2 – Bullerutredning fastighet, DTH 

Bilaga 3 – Bygglovshandlingar Kv Bifrost, Borås 

Bilaga 4 – Formelsamling ljud, 2009-01-07, JTH 
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A03-61-10 A PLAN 1, PARKERINGSPLAN 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
A03-61-20 A PLAN 2, ENTRÉPLAN 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
A03-61-30 A PLAN 3-6 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
A03-61-70 A TAKPLAN 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
A03-61-101 A TYPLÄGENHET 1:25 2009.11.19 2010.02.17 
      
      
A03-62-01 A FASAD, KUNGSGATAN 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
A03-62-02 A FASAD, JÄRNVÄGSGATAN, INNERGÅRD 1:50 2009.11.19 2010.02.17 
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Formler – ljud 
Storhet Beteckning, Formel Enhet 

Ljudhastighet  fc  

s

m
 

Efterklangstid 

(Sabines efterklangsformel) A

V
T  163,0  

s  

Ljudintensitet avståndslagen 
24 r

P
I





 

2m

W
 

Intensitetsnivå 

ref

I
I

I
L log10   

Iref = 10E-12 [W/m
2
] 

dB 

Ljudtrycksnivå 

ref

p
p

p
L log20   

pref = 20E-6 [Pa] 

dB 

Reduktionstal i byggnad 

m

ms
A

S
LLR log10   

dB 

Stegljudsnivå i mottagarrum 

10
log10 m

in

A
LL   

dB 

Omräkning till ekvivalent 

ljudnivå 
max

log10
T

T
L tot  

dB 

 

Förteckning över diagram- och tabellbilagor -ljud 
 

Källa Beteckning: Innehåll Bilaga 

Akustik & 

Buller 

Tabell 4-2 Absorptionsfaktorer  Bilaga 1 

Akustik & 

Buller 

Figur 2:13 Addition av två olika nivåer Bilaga 2 

Akustik & 

Buller 

Figur 2:14 Logaritmisk subtraktion av nivå från 

summanivå 

Bilaga 2 

Akustik & 

Buller 

Figur 5:2 Referenskurva för luftljudsisolering Bilaga 3 

Akustik & 

Buller 

Figur 5:4 Referenskurva för stegljudsnivå Bilaga 3 

Akustik & 

Buller 

Figur 3:7 Omräkning till ekvivalent ljudnivå Bilaga 4 

Akustik & 

Buller 

Figur 5:16 Sammansatta väggars reduktionstal Bilaga 4 
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R0=väggens reduktionstal 

R1=fönstrets (dörrens) reduktionstal 

S0=väggens area inkl fönster (dörr) 

S1=fönstrets (dörrens) area 

Diagrammet kan även användas för hål, 

dvs 0 dB 
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