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Innovative noise barriers, using natural
and recycled materials

Låga skärmar och grönytor för
att minska buller från väg- och
spårtrafik i urbana områden:
nytta jämfört med kostnad

Speciella förkunskaper

An efficient way to reduce ground transport noise is to block the noise by erecting barriers or other
elements near the source. For example, high noise barriers or earth berms are often constructed
along motorways and railways to protect noise-exposed residents. Such solutions may not work in
dense urban settings because of space limitations, traffic safety considerations, or aesthetic reasons.
However, small barriers, less than 1 m high, can be useful in such situations if properly designed.

-

Conventional barriers are made of wood, metal, or
concrete. However, alternative materials may be more
cost-effective, provide better noise reduction, and
improve aesthetic values. Examples include recycled
materials from industries and local communities and
natural materials such as stones, soil and vegetation.
The project developed and evaluated several

Förslag/stöd från

Innovative noise barriers, using natural and recycled materials

innovative noise barrier solutions, including lowheight barriers, lightweight barriers at bridges,
vegetated barrier caps, and earth berms of various
designs. The project also tested a new type of barrier, called the sonic crystal barrier, which consists of
a set of cylinders structured in a way that optimizes
noise reduction in specific frequency regions.
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Akustisk skärmning och absorption kan användas för att minska bullret
från väg- och spårtrafik i innerstadsområden. Tillämpningar av sådana
åtgärder är däremot ganska sällsynta även om man kan ha betydande
effekt av låga skärmar och viss effekt av gröna fasader.

Malin Ekstrand
Trafikkontoret, Göteborg
Handledare
Krister Larsson
krister.larsson@chalmers.se

Störningen av samhällsbuller är betydande i stadsområden, såväl i Sverige
som utomlands. Samhällsbullret domineras av vägtrafik, men även spårvagn

Examinator

och annan spårtrafik kan orsaka störning. Absorberande ytor kan dämpa reflexer och minska bullernivåer, t.ex. med hjälp av växtsubstrat för vegetation

Jens.forssen@chalmers.se

utanför fasader, och tystare delområden kan skapas med låga skärmar, med
en effekt som förväntas öka med andelen elfordon.
Syftet med arbetet är att undersöka för- och nackdelar med ökad användning
av låga akustikskärmar och ljudabsorberande ytor. Metoder för arbetet inkluderar nyttokostnadsanalys samt annan relevant analys med avseende på
stadsplanering.
Kandidatarbetet genomförs i samarbete med Trafikkontoret, Göteborg.

Jens Forssén
Tel: 031-772 8694
Kan projektet dubbleras?
Nej
Om någon av följande
aspekter kommer att integreras
☐ Digitalisering
☐ Hållbar utveckling
☐ Klimatförändringar
☐ JML (jämlikhet, mångfald och likabehandling)
☐ Övrig

