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Sammanfattning 
 
       Buller från järnvägen utgör ett stort problem för de närboende och Banverket satsar 
därför stora resurser på olika åtgärder för att minska störningen. Ökade krav på lönsamhet 
inom godstrafiken medför krav på högre hastigheter och höjt tillåtet axeltryck, vilket verkar 
negativt på omgivningen i form av ökat buller. Bullerproblem kan reduceras genom skärmar 
och vallar i olika utföranden, fönsterbyten på fastigheter och i svåra fall inlösen av 
fastigheten. För effektiv resursanvändning är det viktigt att veta vad man kan förvänta sig för 
effekt av exempelvis en skärm. Skärmeffekten beror bland annat på konstruktionsprincip, 
storlek, material och placering. Beräkningsmodellen (NMT) som används vid beräkning av 
skärmeffekt behöver kompletteras med mätdata för säkrare slutsatser.  
       Examensarbetet avser en djupare analys av hur buller från godståg varierar och effekten 
av olika skärmlösningar. Analysen baseras på mätningar utförda längs en sträcka nära Boden, 
där det förekommer 3 olika skärmar varav två är av typen spårnära och en består av ett plank 
uppfört på vall. Syftet med undersökningen är att: (1) Analysera bulleralstringen hos 
förekommande godståg; (2) Utvärdera effekten av olika skärm konstruktioner; (3) Jämföra 
mätdata enligt norm, dBA med data enligt störningsindex baserat på psykoakustiska 
storheter; (4) Jämföra mätdata med beräknade ljudnivåer. Mätdata som används för analys 
baseras på en försöksplan, där godstågen indelades i 3 olika klasser beroende på urskiljbara 
egenskaper. Klasserna definieras som Ståltål, Kombitåg och Övriga godståg. Ståltågen 
trafikerar sträckan Luleå- Borlänge med stålämnen (slabs). Kombitågen består av lastbilssläp 
lastade på avsedda vagnar. Övriga godståg har blandad förekomst av täckta och öppna vagnar 
med olika antal axlar. Faktorer av intresse är Position, Last, Skärm och Axlar. 
Positionsfaktorn ingår för att ge svar på om ljudnivån är högre bak än fram i tåget. 
Lastfaktorn visar på lastens betydelse för bulleralstringen. Skärmfaktorn utröner effekten av 
de 3 befintliga skärmarna. Slutligen ingår Axelfaktorn i tågklassen Övrigt gods för att 
analysera effekten av antalet hjul.  
       Resultatet av mätningarna visar att ståltågen i medeltal har 3-4 dBA högre ljudnivå än 
övriga tågklasser. I klassen Ståltåg dominerar bidraget från loket. Studeras enbart vagnarnas 
bidrag visar det sig att ljudnivån är i nivå med övriga klasser. Vagnarna avger mest buller när 
de är olastade. Positionen har bara inverkan vid lastat tåg och visar att ljudnivån är högre 
längst bak i tåget. I Kombiklassen har faktorerna Last och Position ingen inverkan på 
bulleralstringen. Skärmverkan är generellt högst för denna tågklass. Vilket tyder på att 
bullerkällan är lågt placerad. Inom tågklassen Övrigt gods är faktorerna Position, Skärm och 
samspelseffekten mellan Last och Axlar signifikant. Bakre delen av tåget avger ungefär 2 
dBA högre ljudnivå än den främre delen. Skärmeffekten är minst påtaglig inom denna 
tågklass. Detta kan bero på att vagnarnas fasta påbyggnad stålar ljud, vilket kan ses som att 
totalljudet strålar ut från en högre position än för övriga tågklasser. Samspelet mellan Last 
och Axlar visar att mest buller genereras vid fallet med lastade 4- axliga vagnar, ca 3 dBA 
högre än utan last. Antalet axlar är utan betydelse för olastade vagnar.  
       Med hänsyn till alla mätdata och den hastighetsvariation som förekom mellan 
positionerna är reduktionen för planket ca 10 dBA och för de spårnära skärmarna ca 6 dBA. 
       Beräkning av bullerstörning enligt index visar att Ståltågen (utan last) är mest störande, 
ca 3.7 på störskalan (0 = inte alls störande 5.6 = extremt störande). Totalt sett medför en 
spårnära skärm att bullerstörningen minskar med 1 och att ett plank medför en minskning med 
1.5.       
       En jämförelse mellan beräknade och mätta värden visar att Den Nordiska 
Beräkningsmodellen överskattar effekten av plank och underskattar effekten av de spårnära 
skärmarna. Beräkningsmodellen enligt Fleischer & Scherr visar sig överskatta effekten av de 
spårnära skärmarna, men ger god uppskattning av plankets skärmeffekt. 
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Abstract 
 
       Annoyance due to railroad noise is a problem for people living nearby. Increased profit 
demands for the freight traffic require higher speed and axle loads, which may lead to an increase 
of noise annoyance. To prevent noise annoyance Banverket is spending large recourses on 
screens, walls in different shapes, better window constructions or in severe cases even redemption 
of property. For efficient use of recourses it is important to know for example the effect of a given 
screen solution. The screen effect depends on construction principle, size, material and 
positioning. When using calculation models for prediction of the effect of a screen, it is still 
necessary to verify data for safer conclusions. 
       The aim of the study is to make a thorough analysis of the variation of noise from freight 
trains and the effect of different noise barriers. The analysis is based on measurements along the 
railroad in Boden where 3 different screen solutions are present. Two screens are low and placed 
close to the railroad on the ballast and the third is a screen on top of a wall. 
The objective of this study is to: (1) Analyse noise caused by apparent freight trains; (2) Examine 
the effect of different screen solutions; (3) Compare measured sound level (dBA) and predictions 
of noise annoyance based on “psychoacoustic” indices; (4) Compare measured sound levels with 
calculated sound levels.  
       Measurement data were collected due to an experimental design. The freight trains were 
divided into three different classes, depending on their characteristics, defined as Steel trains, 
Combi trains and Remaining trains. Steel trains are carrying steel material (slabs) between Luleå 
and Borlänge. Combined trains consist of truck trailers on special wagons. Remaining trains 
consists of different types of wagons, both open and closed with 2 or 4 axles. Factors of interest 
are defined as Position, Load, Screen and Axle. The factor Position is included to analyse the 
variation in sound pressure level due to differences between the front and the back of the train. 
The load factor analyse the generation of train noise as a function of load. The factor Screen helps 
to determine the effect of the present screen solutions. The factor Axle is used to analyse the 
effect of the numbers of wheels.  
       The results show that steel trains in general generate 3-4 dBA higher noise levels then other 
train classes. In case of steel trains the locomotive dominates the noise generation. If only the steel 
wagons are considered, noise levels are comparable to other trains. The steel wagons are, 
however, considerably more noisy when unloaded. The factor Position, are only significant on 
loaded steel trains and shows that the noise level increases in the back of the train. For the 
combined trains, the factors load and position are not significant. Screens are most effective in 
case of combined trains, which can be interpreted as a low effective height of the noise source. In 
the class Remaining trains, the factors Position, Screen, and the interaction between Load and 
Axle are significant. At the back of the train the noise level increases by 2 dBA. Screens are least 
effective for the Remaining train class,   probably because the sound radiates from a position 
higher than for other train types. The axle-load interaction effect shows that the number of axles 
only has effect in the loaded case. Loaded 4-axle wagons generate 3 dBA higher levels than 
loaded 2-axle wagons.   
       In general, the screen reduction is most pronounced for the case with the screen on a wall (10 
dBA). The low screens mounted on the ballast gives a reduction of 6 dBA.   
       Predictions of noise annoyance according to index show that unloaded Steel trains are most 
annoying (3.7 scale steps on a 0-5.6 scale, 0= not at all annoying 5.6 extremely annoying). A low 
noise screen close to the track reduces annoyance by 1 scale step and the screen on the wall 
solution reduces annoyance by 1.5 scale steps.  
       A comparison between calculated and measured values gives that the Nordic Calculation 
model overrates the reduction of the screen on wall and underrate the reduction of low screens. 
The calculation model of Fleischer & Scherr overrates de reduction of low screens but works well 
estimating the reduction of the screen on the wall. 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete bygger på fältmätningar av ljudtrycksnivåer från godståg med och utan 
bullerskärmar. Mätningen är utförd i Boden på en teststräcka längs efter stambanan vid 
stationens södra utfart. Tre olika typer av bullerskärmar förekommer inom ca 400 m avstånd 
vid mätplatsen och därför lämpar sig sträckan väl eftersom alla bullerskärmar kan mätas 
samtidigt och ge en direkt jämförelse av olika tågtyper vid likartade betingelser.  
 

1.1 Bakgrund  
 
Tågtrafiken är ett miljövänligt och energisnålt transportsystem som endast ger buller och 
vibrationer som belastning på omgivningen. Detta är ett problem när järnvägen passerar 
tätbebyggda områden, eftersom många människor dagligen upplever buller och vibrationer 
som störande, speciellt i städer. Enligt Banverket beräknas antalet bullerutsatta från spårburen 
trafik i Sverige uppgå till totalt 845 000 personer. 
 
För att förbättra lönsamheten vore det önskvärt att öka hastigheten och tillåta högre axellaster 
och längre tåg på vissa sträckor. Åtgärder som kan bli negativt för de närboende med 
ytterligare störning om inte speciella åtgärder vidtages. 
 
Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer för buller och 
vibrationer från tågtrafiken. Riktlinjerna anger värden för hur högt buller som ska tillåtas på 
olika platser i och omkring bostäder. Några viktiga riktvärden som inte bör överskridas vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastrukturen är följande: 
 

 30dBA ekvivalentnivå inomhus 
 45dBA maximalnivå inomhus nattetid 
 55dBA ekvivalentnivå på uteplats i anslutning till bostad 
 60dBA ekvivalentnivå utomhus för bostadsområdet i övrigt 
 70dBA maximal nivå på uteplats i anslutning till bostad 

 
Ett etappmål som ska uppnås till 2004 är att åtgärder ska vidtas för fastigheter där maxnivån 
inomhus överskrider 55 dBA nattetid vid fler än fem tillfällen per natt.  
 
För att klara målen satsar Banverket stora resurser på byggandet av bullerskydd och åtgärder 
på fastigheter. Bullerskydd förekommer i olika utföranden som vallar och skärmar eller som 
kombination av dessa. Det förekommer skärmar av olika utföranden och funktionsprinciper, 
reflekterande, absorberande eller diffuserande. Materialet varierar stort mellan trä, plast, plåt, 
betong eller tegel. Placeringen kan vara spårnära (på banvallen) eller mer traditionellt utanför 
banvallen. Typiska åtgärder som utförs på fastigheter är isolering av fasaden och/eller byte av 
fönster. Det förkommer även att ventilationsanläggningar modifieras och vid särskilda fall, 
speciellt om byggnaden ligger intill spåret, vidtas inlösen av fastigheten. 
 
Enligt Banverket uppgår antalet bostadslägenheter med maxnivåer över 55 dBA till 10046 
stycken. Under år 2002 har bullerskyddsåtgärder genomförts på ca 4075 bostäder. Varvid 
12910 fönster har bytts ut och 3210 meter bullerskärm satts upp.  
 
Rapporten Framtida alternativ till bullerskärmar (Jönsson, 2002) ger en översikt av hur 
tågbullret uppkommer och inverkan av olika åtgärder belyses. 
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1.2 Problemformulering 
 
Av alla olika tågtyper anses godstågen stå för den största bulleralstringen och enligt 
Banverkets egna undersökningar, är ståltågen (transport av stålämnen från SSAB i Luleå till 
Borlänge) allra mest störande. För att på ett effektivt sätt kunna minska bullret och 
vibrationerna som godstrafiken ger upphov till, är det viktigt att veta varför vissa tåg är mer 
störande än andra. Viktiga frågeställningar är bland annat: 
 
 • Vilka faktorer är betydande för bulleralstringen? 
 
 • Under vilka förhållanden är störningen störst/minst?  
 
Vid val bullerskydd tas hänsyn till landskap, placering av bostäder och antal boende i 
närområdet. Hur sedan utformningen skall ske diskuteras i samråd med kommun och 
markägare. Vilken skärm man i slutänden väljer beror, förutom funktion, på faktorer som 
utseende och kostnad. Men för att miljömålen ska uppnås är det viktigt att veta vad man kan 
förvänta sig att en skärm har för verkan på bullernivån. Relevanta frågor är: 
 
 • Hur bra fungerar olika typer av bullerskärmar? 
 
 •Kan man anta att alla skärmar har lika verkan för alla tågtyper? 
 
 • Hur påverkas inomhusmiljön av en skärm? 
 
Först när alla fakta är inhämtade kan beslut om rätt åtgärd tas angående bullersänkande 
åtgärder för utsatta boende vid järnvägen. Oftast vidtas åtgärder på enskilda fastigheter i de 
fall där få är utsatta, då kostnaden är ganska hög för skärm. Vid fall med stort antal boende 
lönar det sig bättre med någon typ av dämpåtgärd (skärm) närmare bullerkällan.  
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1.3 Syfte 
 
Examensarbetet har tre syften:  
 
1. Att utvärdera uppkomsten av buller hos godstågtrafiken, genom att analysera olika 

faktorers inverkan på bullernivån samt ge ökad insikt avseende bullerkällor hos godståg. 
 
2. Att utvärdera och analysera effekten av de tre slags bullerskärmar som förekommer på 

platsen, varav en består av ett träplank byggt på en jordvall ungefär 9 meter från spårmitt. 
De andra två skärmarna är av spårnära typ och är placerade på banvallen. Fokus ligger vid 
att mäta skärmarnas ljudreducerande förmåga.  

 
3. Att jämföra mätdata enligt norm (dBA) med data enligt störningsindex baserad på 

psykoakustiska storheter (Lagerkranser, 2000). Det finns anledning att ifrågasätta om det 
allmänt vedertagna ljudtrycksnivåvärdet i dBA är ett tillräckligt bra mått för uppskattning 
av upplevd störning. Störningsindexet baseras på mätmodeller avseende hörstyrka och 
skarphet och beskriver graden av upplevd störning baserat på tågbuller. 

 
De fakta som insamlats via mätningarna kan slutligen utgöra en bas för framtida 
forskningsinsatser inom ämnet tågbuller. 

 

1.4 Avgränsning 
 
Studien har begränsats till att endast beröra ljud inom det hörbara området och ingen hänsyn 
är tagen till inverkan av vibrationer. Vidare gäller resultaten under förhållanden som liknar de 
som råder på mätplatsen sommartid. Endast godståg är studerade med tanke på att persontåg i 
allmänhet anses vara mindre störande. För att få tillräcklig statistisk säkerhet har replikat 
använts och de typer av godståg som inte varit tillräckligt numeriskt representerade ingår 
därför ej i studien. 
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2 Teori 
 
Avsnittet teori beskriver i korthet hur och var buller uppstår hos godståg och teorin bakom 
beräknad skärmverkan. Här beskrivs även hur väder, vind och andra faktorer påverkar 
ljudutbredningen. Bakomliggande faktorer som påverkar bullerstörning diskuteras och det 
använda bullerstörningsindexet som baseras på psykoakustiska faktorer definieras. 
 

2.1 Bulleralstring 
 
Godståg framförs inte i så hög hastighet, typiskt 80-100 km/h och dess aerodynamik är ofta 
dålig. Om hastigheten för godståg drastiskt höjs kommer turbulens i högre grad att bidra till 
bulleralstringen, men i dagsläget är turbulent ljud inte dominerande. Vanligtvis utgör 
vibrationer i kontaktytan mellan hjul och räl största källan buller. Vibrationerna initierar 
svängningar och ljudutstrålning sker från hjulen, rälen, slipern och ballasten. Andra vanligt 
förekommande ljudkällor är skrammel från lösa delar och slacka koppel, bromsskrik, fläktljud 
från elloken samt avgas och motorbuller från dieselloken. Förekomsten av olika defekter som 
hjulplattor och gropar i rälen kan vid låga hastigheter öka bullernivån med mer än 10 dB. Ett 
exempel på hur ljudtrycknivån från ett godståg kan variera i värsta fall visas i figur 1. Första 
toppen hos kurvan visar lokets passage och resterande härrör från vagnarna. Toppar med upp 
till 15 dBA högre nivå än loket förekommer vid hjulplattor. Figur 2 visar beräknade 
ljudeffektspektrum för hjul, räl och slipers. I frekvensområdet 800-1000 Hz dominerar 
bidraget från räl. I området 1600-2500 Hz ger både hjul och räl bidrag och i frekvensområdet 
3150-4000 Hz dominerar hjulet. Se bilaga 11 angående vagnslittera. 

Figur 1. Ljudtrycksspektra från godståg (Lagerkranser, 2000) 

  
Figur 2. Ljudeffekt från hjul, räl och slipers (Lagerkranser, 2000) 
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2.1.1 Hjul/Räl kontakt 
 
I kontaktytan mellan hjulet och rälen uppkommer vibrationer bland annat beroende på 
förekomsten av små defekter i ytorna, så kallad korrugering. En orsak till detta tros vara 
bromsklossarna som ligger an direkt mot hjulbanan. Vid bromsning omvandlas rörelseenergi 
till värme som ger upphov till utvidgning i ytan. Utvidgningen sker inte homogent och 
därmed förslits ytan ojämnt och defekter uppstår. Dessa små oregelbundenheter överförs även 
till rälen vid kontakt med hjulet. Vibrationerna sätter igång egensvängningar hos hjul räl 
varvid mera buller skapas. I vissa fall kan det hända att vagnshjulen inte rullar när ett tåg 
startar på grund av fastfrusna bromsar eller låg friktion mot rälen i förhållande till bromskraft. 
Detta medför att en del av hjulet blir flat då det släpats mot rälen utan att ha satts i rullning. 
Upp till 40 mm hjulplatta är tillåtet att köra med, i Sverige, innan åtgärder tas. Med hjulplattor 
överförs stora krafter till rälen med defekter som följd. I extra fall kan det vid sträng kyla ge 
upphov till sprickbildning och brott i rälen. Enligt en undersökning utförd av Kaku et al 
(1998), ökar hjulplattor det totala tågbullret med 3 dB. I värsta fall kan dock tågbullernivån 
öka med 10-15 dBA, enligt Lagerkranser (2000), se figur 1. 

 

2.1.2 Hjul 
 
Hos hjulet är det, framförallt själva hjultallriken som sätts i vibration och stålar ljud. 
Frekvensintervallet varierar mellan 400-10 000 Hz, enligt Jonasson och Storeheier (2001). 
Hjulen strålar effektivast på en höjd över rök av (0.35 respektive 0.7)* hjuldiametern. 
Dessutom uppkommer skrikande ljud vid inbromsning, då bromsklossar av gjutjärn verkar 
direkt på hjulets anliggningsyta. Defekter hos hjulen ger upphov till mera bulleravgivning än 
normalt. Förekomsten av olika orundheter är vanlig och dessa kan enligt Johansson (1998), 
delas upp i olika klasser:                                                                                                         
 
Excentricitet uppstår om hjulet fixeras fel vid svarvning eller utbyte av slitbanan. Efter 
återmontering på hjulaxeln har då hjulcentrumet förskjutits från navcentrumet och 
excentricitet uppstått.  
 
Radiell förskjutning i rullytan kan bero på inhomogent material eller uppkomst av små 
hjulplattor.  
 
Periodisk orundhet betyder att ytan är vågformad med periodiskt intervall. Amplituden är av 
storleksordningen 1 mm. Denna defekt är endast påvisbar hos hjul med blockbromsar.  
 
Icke periodisk orundhet tros bero på obalans i hjulparet eller inhomogent material i hjulet. 
Förekomsten har bara påvisats hos skivbromsade hjul. 
 
Korrugering är en radiell oregelbundenhet med kort våglängd på cirka 3-6 cm och amplitud 
under 10 µm. Uppträder endast hos blockbromsade hjul. 
 
Råhet i ytan liknar korrugering men med en våglängd på något från 1mm och uppåt med 
amplitud i storleksordningen av 10 µm. 
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Flathet uppstår, som nämnts tidigare, då hjulet inte rullar utan glider på rälen. Friktionen blir 
hög och material slipas av samtidigt som materialet i hjulet värms upp och sedan hastigt kyls 
när hjulet börjar rulla igen. Under detta förhållande bildas en martensitfas i stålet som är hård 
och spröd. Hjulplattan får härigenom hårda och sprödakanter som försvagar hjulet och kan 
deformera rälen. 
 
Materialförlust kan ske då två värmesprickor i hjulytan möts och material släpper från ytan. 
Värmesprickor kan bildas i den hårda och spröda martensiten då blockbromsarna värmer upp 
ytan som sedan snabbt kyls.  
 
Slagljud uppstår vid förekomsten av hjulplattor, excentriciteter och orundhet. 
Korrugeringsljud och allmänt buller härrör från de övriga fallen. 

 

2.1.3 Räl 
 
Rälen sätts i svängning i olika led när den belastas av ett hjulpar. Ljudutstrålning från rälen är 
mest effektiv inom frekvensområdet 250-1250Hz. Om tåghjulet har en defekt rullyta så 
överförs denna defekt även till rälen. Undersökningar visar på olika uppfattningar angående 
om hjul eller räl avger mest buller. 
 
 

 2.1.4 Sliper/Ballast 
 
Rälen trycks ner av tågets belastning och krafterna tas upp av slipers och ballast. 
Vibrationerna som uppstår är i huvudsak lågfrekventa på grund av den stora egentyngden hos 
detta svängande system. Ljudutstrålningen är begränsad eftersom vibrationsenergin i hög grad 
fortplantas till omgivande mark, vilken vid ogynnsamma markförhållanden ge upphov till 
kännbara vibrationer i närliggande fastigheter. 
 
 

2.1.5 koppel 
 
Koppel som slackar vid retardation kan ge upphov till betydande skrammel. Koppelskrammel 
är oftast mest framträdande mot slutet av ett tågset där belastningen är som lägst. 
 
 

2.1.6 Vagnskropp 
 
Vagnskroppen ger upphov till turbulens på grund av sin ofta icke strömlinjeformade kropp. 
Ett annat fenomen som ger upphov till buller är att vagnsväggarna kommer i resonans på 
grund av att vibrationsenergin som framförallt bildats i hjul/räl kontakten exciterar 
vagnkroppens egenfrekvenser. I dessa fall bildas tonala ljudkomponenter vilka kan upplevas 
som störande. Skrammel från lösa delar som ligger och slår mot vagnkroppen kan också 
påverka bullernivån. Att skärma av buller från vagnskroppen är svårt eller nästan omöjligt då 
höjden över RÖK är stor och det då skulle behövas väldigt höga skärmar. 
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2.2  Skärmverkan 
 
En skärm ska fungera som hinder för ljudvågor och den fungerar bäst om förhållandet mellan 
dimensionen hos skärmen och våglängden (h/λ) är stort. När våglängden närmar sig skärmens 
höjd passerar ljudvågen obehindrat. Den effektiva skärmhöjden är beroende av ljudkällans 
och mottagarens placering i höjdled framför respektive bakom skärmen. Generellt ökar 
skärmars effektivitet vid högre frekvenser då ljudet blir mer och mer riktat vid ökad frekvens. 
Låga frekvenser medför långa våglängder och för att blockera lågfrekvent buller krävs stora 
hinder och ljudet är därför svårt att skärma av. Tågbuller har en stor frekvensvidd och är 
därmed ganska svårt att avskärma. 
En metod att beräkna skärmars inverkan har tagits fram av Fleischer och Scherr (Andersson, 
1998). Metoden bygger på vägskillnaden Z för ljudet med och utan skärm. En förutsättning 
för att metoden ska fungera är att någon av sträckorna R eller D är av storleksordningen 5-200 
m. Se figur 3 & 4. 
 
Formel: Z = (A + B) – (R + D) =( R² + H²)½ - R + (D² + H²)½ - D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa 

Mottagare

A 

B

R
D

Figur 3. Geometriskt förhållande mellan sändare och mottagare 

H 

 Figur 4. Diagram över ljudnivåsänkning för skärmvärdet Z vid olika frekvenser 

Hz 
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2.3 Väderfaktorer 
 
Olika väderförhållanden påverkar ljudutbredningen i luft genom tre olika mekanismer: 
Refraktion, Absorption och Turbulent spridning (Larsson, 2001). Med refraktion avses 
avböjningen som sker på grund av att ljudutbredningen påverkas av olika vind och 
temperaturförhållanden. 

 

 2.3.1 Vindpåverkan  
 
Om vindens rikting är samma som ljudutbredningen så adderas deras inbördes hastigheter 
som summan av vektorerna. Vindhastigheten stiger normalt med ökad höjd över markytan, 
där hastigheten ofta bromsas upp genom friktion. Detta medför att ljudvågens hastighet ökar 
med höjden och böjs av neråt. Vid motvind råder omvända förhållandet och ljudvågen böjs av 
uppåt. Härvid kan en skuggzon uppstå närmast marken. Se figur 5. 

 

 
 
Figur 5. Ljudvågens utbredning beroende på vind (Andersson, 1998). 

 

 2.3.2 Temperaturpåverkan 
 
Ljudets utbredningshastighet (c) är beroende av temperaturen(T) enlig, c = 331 + 0,61T. 
Detta medför att vågen kan böjas av om den passerar olika temperaturzoner. 
I normala fall faller är temperaturgradienten negativ det vill säga sjunker temperaturen med 
höjden över marken. Effekten på ljudutbredningen blir att hastigheten retarderar och vågen 
böjs av uppåt. Se figur 6. 
 

 
 
Figur 6. Ljudvågens utbredning vid normal temperaturgradient (Andersson, 1998). 
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Det omvända fallet med positiv temperaturgradient, inversion, uppkommer då 
lufttemperaturen ökar med ökad höjd över havet. Detta medför att ljudvågen utbreds fortare 
högre upp i luften än vid marken, där temperaturen är lägre. Istället för linjär utbredning fås 
en krökning av utbredningens riktning och ljudnivån avtar inte med avståndet. Se figur 7. 
 

 
Figur 7. Ljudvågens utbredning vid positiv temperaturgradient, inversion (Andersson, 1998).  

 

2.3.3 Absorption  
 
Ljudabsorptionen i luft sker vid all ljudutbredning i atmosfären och ökar med frekvens och 
avstånd. Absorptionen är beroende av faktorer som relativ fuktighet, temperatur och lufttryck. 
Luftabsorptionen är mest effektiv i intervallet 10-40 % relativ fuktighet. Vid lägre frekvenser 
minskar ångtrycket vilket ökar luftabsorptionen. Exempelvis uppgår absorptionen vid 70 % 
luftfuktighet och 20 °C till ca 1 dB/100 m i frekvensintervallet 2000-2500 Hz. 

 

 2.3.4 Turbulent spridning 
 
Variationer av fas och amplitud hos ljudvågorna orsakar turbulentspridning, vilket medför att 
interferenseffekter mellan olika ljudvågor hela tiden förändras. Följden blir att 
markdämpningen inte blir lika stor som för ljudutbredning i ett ostört medium. Dessutom 
innebär turbulensen att ljud sprids in i områden med ljudskugga. 
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2.4 Beskrivning av skärmar 
 
Skärmar förekommer i olika former, storlekar och material. Tillverkade med eller utan 
inbyggd absorbent. Dämpeffekten är exempelvis beroende av skärmens storlek, form och 
eventuell absorbent. Den effektiva skärmhöjden har stor betydelse med det är opraktiskt att 
bygga hur stora skärmar som helst. Enligt en underökning av Crombie och Hothersall, (1994) 
visar att skärmens form har betydelse för funktionen. Särskilt utformningen av skärmens topp 
är betydelsefull för god insatsdämpande effekt. Se figur 8. 
I studien utgår man från läget a. En 3 meter hög skärm utan absorbent och en ljudkälla som 
ligger i markplanet. Olika skärmlösningar (b-ah) jämförs mot referensen a och 
medelinsatsdämpningen (∆IL) över frekvensområdet 63-3150 Hz redovisas för varje 
konstruktionslösning. Beräkningen av ∆IL baseras på en mängd olika positioner. Störst effekt 
har skärmkonstruktion i fallet ac med 4.9 dB i insatsdämpning relativt a. En bred topp utan 
horisontal koppling och absorbent på båda sidor visar sig vara effektivt. Utbyggnad av toppen 
på källsidan visar sig ha större effekt än motsvarande konstruktion på mottagarsidan. Att öka 
höjden med en meter ökar skärmens reduktion med 2.7 dB. Enbart att klä skärmen med 
absorbent ger 0.8 dB i ökad reduktion.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Insatsdämpningen (∆IL) för olika skärmkonstruktioner jämfört med 
grundfallet a) som består av en 3m hög barriär utan absorbent.   
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Exempel på förekommande spårnära skärmar visas i figurerna 9 & 10. 
 

Figur 9. Bild över spåret med helsvetsad räl och betongsliper samt insidan av Z -block  
-skärmen med absorbent bestående av sammanlimmade upphuggna bildäck. 
 

Figur 10. Soundtrack med absorbent i fibermaterial. 
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2.5 Bullerstörning 
 
Buller är ljud som upplevs som störande och därmed svårt att kvantifiera. Det finns ingen 
mätmetod som tar hänsyn till alla de faktorer som gör att ljud upplevs som störande. 
Traditionellt bygger störningsmodeller på A-vägd ekvivalent ljudtrycksnivå eller A-vägd 
maxnivå. Dessa är inte tillräckligt noggranna för att beskriva ett ljuds subjektiva kvalitéer.  
Subjektiva kvalitéer av betydelse definieras av de psykoakustiska storheterna, hörstyrka, 
skarphet, råhet, fluktuationsgrad och tonalitet vilka baseras på modeller av hur vi uppfattar 
ljud (Johansson, 1999). Med dessa nya storheter ökar möjligheten att särskilja ut egenskaper 
hos ljudet som har störande effekt. Vid bedömning av bullstörningsrisk rekommenderas att 
man tar hänsyn till fler än en psykoakustisk mätstorhet.  
 

2.5.1 Störnings index för tågbuller 
 
Ett delsyfte med denna rapport består i att kontrollera Bullerstörningen (B) med hjälp av en 
modell baserad på psykoakustiska storheter, se ekvation 1 (Lagerkranser, 2000). Modellen är 
framtagen med hjälp av lyssningstester av konsthuvudinspelat tågbuller och baseras på två 
mätstorheter, hörstyrka (N) och skarphet (S). Hörstyrka ger ett mätvärde i Sone som 
motsvarar hur starkt man upplever att ett ljud låter. En fördubbling av uppmätt hörstyrka 
motsvarar en fördubbling av upplevd ljudstyrka. Skarphet (Acum) beskriver balansen mellan 
lågfrekvent och högfrekvent karaktär i ljudet. 
 

B = -8,44 + 5,42 log(N) + 1,07(S)   (1) 
 
Skalan för bullerstörningen varierar i sju steg med 0 som första stegets mittpunkt och 5.6 som 
sjunde stegets mittpunkt. Betydelsen av 0 är Inte alls störande och 5.6 motsvarar Extremt 
störande. Se skala i figur 11 och tolkning i tabell 1nedan. 

Kvantitativ tolkning av störningsskalan 
0 1 Inte alls störande 
- 2 Något lite störande 
- 3 Något störande  
- 4 Ganska störande 
- 5 Störande 
- 6 Mycket störande  

5.6 7 Extremt störande 
Tabell 1. Tolkning av störningsskalan. 

Figur 11. Skala i sju steg över upplevd bullerstörning 
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3 Metod 
 
Avsnittet beskriver hur försöksdesignen är uppbyggd och hur mätningen är utförd. 
 

 3.1 Försöksdesign 
 
Studien är baserad på statistisk försöksplanering i ett så kallat fullfaktorförsök där de 
ingående faktorerna varieras i två nivåer. Nivåerna väljs utifrån den givna situationen och 
benämns som hög respektive låg nivå. De mest lämpliga faktorerna för detta sammanhangs är: 
 

 Position 
 Last 
 Skärm 
 (Axlar) 

 
Position avser en utvald del av tåget och varieras mellan positionen fram och bak. Positionen 
valdes eftersom tidigare studier indikerat att ljudnivån kan vara högre längre bak i tågsetet än 
fram. Last avser i förekommande fall tom eller full last. I det flesta fall går tågen alltid mer 
eller mindre lastade och klassningen för last avser då högt eller lågt axeltryck. Skärm har 
varierats mellan med och utan för tre olika skärmkonstruktioner, med ett försök för respektive 
skärmtyp. För tågklassen Övrigt Gods ingår även faktorn axlar beroende på förekomsten av 
olika vagnar med olika axelantal. Antalet axlar på en vagn är oftast 2 eller 4 (boogie) men det 
förekommer även enstaka vagnar med 6 axlar. Designen avser endast 2 eller 4-axliga vagnar. 
Totalt ingår 16 tågset eftersom försöket är utfört med ett replikat för säkrare statistiskt 
underlag. Faktorerna illustreras i figur 12-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Skärm, med och utan. 

i

Figur 12. Positionen, fram och bak. Figur 13. Last, med och utan. 

Figur 15. Axlar, 2-axlig och 4-axlig vagn 

Bak Fram 

Skärm Utan 

Utan Med 

4-Axlig 2-Axlig 
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Godtågen har delats upp i tre olika klasser beroende på ett antal särskilda faktorer: 
 

 Ståltåg 
 Kombi 
 Övrigt Gods  

 
Ståltågen transporterar stålämnen från Luleå till Borlänge och går helt olastade på vägen 
tillbaka. Kombi avser godståg av typen kombirail vilket innebär att hela lastbilssläp 
transporteras på anpassade vagnar. Last förekommer båda riktningar. I klassen Övrigt Gods 
förekommer vagnar av många olika typer och här görs indelning även efter antalet vagnsaxlar. 
Antalet axlar på en vagn varierar inte inom variabeln. Om ett tågset är klassat som 4-axligt så 
är alla vagnar av denna typ, men något enstaka undantag förekommer. Last förkommer även 
här i båda riktningar. Se tabell 2. Kompletta försöksplaner återfinns i bilaga 1-3.  
 
Tabell 2. Komplett försöksplan med faktorn axlar. 

 Position Last Skärm Axlar 
(+)/(-) Fram(+)/bak(-) Full(+)/Tom(-) Utan(+)/Med (-) 2(+) eller 4(-) 

1 - - - - 
2 + - - - 
3 - + - - 
4 + + - - 
5 - - + - 
6 + - + - 
7 - + + - 
8 + + + - 
9 - - - + 
10 + - - + 
11 - + - + 
12 + + - + 
13 - - + + 
14 + - + + 
15 - + + + 
16 + + + + 

 
För klasserna Ståltåg och Kombi där antalet axlar inte ingår omfattar försöksplanen endast 3 
variabler vilket ger 8 möjliga kombinationer, se vit ytan i tabell 2. Med antal axlar ingående 
utökas storleken till 4 variabler och 16 kombinationer. Se vit inklusive grå yta i tabell 2.  
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3.2 Mätmetod 
 
För att mätdata ska bli jämförbara med andra studier är det viktigt att mätningen följer 
utarbetad praxis. Denna mätning har utgått från rekommendationer givna i ”Buller från 
spårbunden trafik -förslag till mätmetod” (Göransson, 1995). Här beskrivs regler bland annat 
för hur mätning skall ske, hur många tåg som bör ingå i mätserien och dess sammanlagda 
längd. Dessutom anges krav på mikrofonplacering avseende höjd över marken samt vind och 
väderleks -förhållanden. Ett viktigt krav är att ingen mätning får ske med snö kvar på 
banvallen, eftersom snö har ljudabsorberande egenskap. Under mätningarna har vissa 
kompromisser gjorts beträffande avstånd från räl på grund av rådande terrängförhållanden. På 
mätplatsen är 4 stycken mikrofoner placerade på ett avstånd av 15 m från spårmitt samt ett 
konsthuvud placerat på 7,5 m avstånd från spårmitt, se figur 16. Tågljudet spelades in på en 
digital bandspelare (Sony SIR1000). Samtliga tågpassage videofilmades, för att senare kunna 
identifieras och hastighetsbestämmas. Använd utrustning beskrivs i bilaga 10. 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      Z-block 
 
 
 
 
Figur 16. Översikt av mätplatsen i Boden  

15m

15m

Träplank 

M 1 M 2 M 3 

M 4Norr 

90m 220m 80m 

Soundtrack 

Konsthuvud 
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3.2.1 Beskrivning av de olika mätplatserna 
 
Det som skiljer de olika mätplatserna från varandra är markförhållandet och höjden i 
förhållande till rälöverkant (RÖK) samt skärmlösning. De två låga skärmarna är placerade på 
ett avstånd av 1,7 meter från spårmitt och planket är placerat ungefär 9 meter från spårmitt. I 
position M 1 bakom Z-block skärmen var mikrofonen placerad 33 cm under RÖK. Mellan 
spåret och mikrofonen består marken av ballast, gräsyta och en asfalterad parallellväg samt 
ytterligare gräsyta, se figur 17. Vid position M 2, mättes tågbullret utan skärm och 
mikrofonen var placerad 10 cm under rök. Markförhållandet är i övrigt detsamma som för 
position M 1. I position M 3 var mikrofonen placerad bakom ett träplank i nivå med RÖK. 
Mellan spåret och mikrofonen består marken av ballast, ett gräsbevuxet dike och en jordvall 
med skärm samt en gräsyta mellan plank och mikrofon. I position M 4, bakom 
Soundtrackskärmen var mikrofonen placerad 43cm över RÖK. Förutom ballast vid spåret 
består markytan mellan skärm och mikrofon av kortklippt gräsmatta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
  
c) 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Figur 17. De 4 mätplatsernas topografi. a) Mätposition 1: vid Z -block. b) Mätposition 2: utan 
skärm. c) Mätposition 3: vid Träplank. d) Mätposition 4 vid Soundtrack. 

1,7m 

15m 

15m 

15m 

15m 

9m 

1,7m 
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Figur 19. Z -block 

3.2.2 Befintliga skärmar 
 
 
Studien avser tre olika skärmar, två är spårnära och den tredje skärmen består av plank 
ovanpå vall. De spårnära skärmarna, Z -block och Soundtrack, är monterade på ballasten 
invid spåret ca 1,7 m från spårmitt och 73 cm ovanför RÖK. De spårnära skärmarna har 
inbyggd absorbent för att inte ljudet ska reflekteras mot tågsidan och passera tillbaka över 
skärmen.  
 

Träplanket ovanpå jordvallen är ca 1,25 m och innehåller 
inget absorberande material. Placeringen är ca 8.6m från 
RÖK. Eftersom placeringen är längre ifrån bullerkällan så 
hinner marken fungera som absorbent för en del av det 
utstrålade och återreflekterade ljudet. Se figur 18. 
 

Figur 18. Träplank 
 

 
Z-block består av ett ”c” i betong som är 91 cm högt och 50 
cm i basen, se figur 19. Blocken är fyllda med ett 
absorberande fyllningsmaterial som består av granulerade 
uttjänta bildäck, som limmats ihop med ett miljöanpassat 
bindemedel. Bindemedlet är speciellt utvecklat för att 
motverka urlakning av tillsatser hos gummit och skydda 
mot uv-strålningens söndervittrande effekt. 
 
 

 
 

Soundtrack, i figur 20, består av ett betongblock som liknar 
ett uppochner vänt ”L”, med vinkeln vänd mot spåret och 
med en inbyggd absorbent av fibermaterial. På jämna 
mellanrum är en dörr placerad för att underlätta för 
servicepersonal att evakuera spåret.  
 

Figur 20. Soundtrack 
 

3.2.3 Väderförhållande 
 
 
Mätningen är utförd under perioden 27-31 maj år 2002. Vädret var stabilt med solsken och 
svag östlig bris på 1-4 m/s. Temperaturen varierade mellan 19 och 25 °C och den relativa 
luftfuktigheten var cirka 65 %, vilket är normalt för årstiden.  
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4 Resultat 
 
 
Kapitlet redovisar variationen avseende A-vägda ljudtrycksnivåns maxvärde för varje hel 
tågpassage. Dessutom redovisas ekvivalenta ljudtrycksnivån för de ljudsekvenser som 
används för faktoranalysen. I faktoranalysen redovisas effekten av de olika designfaktorerna 
för varje enskild tågklass. När det gäller skärmarnas effekt jämförs mätvärden mot två 
teoretiska värden beräknade enligt två likartade modeller, dels enligt den Nordiska 
beräkningsmodellen (Göransson & Ström, 1994) och dels enligt Fleischer & Scherr’s 
beräkningsmodell (Andersson, 1998). Medeldämpningen hos skärmarna redovisas i form av 
tersbandsdiagram för alla tågset respektive varje tågklass. Bullerstörning analyseras med hjälp 
av bullerstörningsindex och jämförs mot A-vägd ljudtrycksnivå. Avslutningsvis diskuteras 
effekten av skärmverkan avseende A-vägd ljudtrycksnivå inomhus. 
 

4.1 Ljudnivå för hela tågpassage 
 
Ljudnivån (vedertagen benämning på A-vägd ljudtrycksnivå) är mätt för en hel tågpassage 
inklusive lok och utan någon skärm. Maxvärdet avser högsta värdet under passagen. Detta 
maxvärde härrör i 5 fall av 16 från loket och i resterande fall dominerar vagnarnas bidrag. För 
Ståltågen är loken orsak till maxvärdet i 3 av 4 fall. Hos Kombitågen utgör vagnarna källan 
till maxvärdet och bland Övriga godståg är 2 av 8 maxvärden härrörande från loket. 
Medelvärdet representerar genomsnittsvärdet av maxnivåerna för varje tågset inom varje 
tågklass. Totalt ingår 16 tågset varav 8 förekommer inom klassen Övrigt Gods och resterande 
8 är jämnt fördelade inom klasserna Kombi och Ståltåg. Minvärdet är det lägsta maxvärde 
som tågen genererar i en passage. Se figur 21. 
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Figur 21. Max, medel och min av maximala ljudnivån (LAmax) för alla tågpassager. 
 
Resultaten visar att det är Ståltågen som ger upphov till de högsta maxnivåerna. Detta resultat 
gäller även medelvärdet av alla ståltågpassagers maxvärde. Det lägsta maxvärdet (min) kan 
förklaras med att tåget höll en hastighet som var 8-10 km/h lägre än övriga ståltåg. 
Kombitågen har över lag jämn ljudnivå med lägsta maxvärdet och högsta minvärdet samt ett 
medelmaxvärde i nivå med klassen Övriga Godståg. Ljudnivån i tågklassen Övrigt Gods har 
en något större spridning än för kombitågen men likartad medelnivån. 
 
Slutsatsen blir att ståltågen är den största bulleralstraren med i medeltal 3-4 dBA högre 
ljudnivå än övriga tågklasser. Dessutom är medelhastigheten låg för ståltågen (48 km/h), 
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jämfört med kombi (54 km/h) och för övrigt gods (55 km/h). För att kunna jämföra 
bullernivån vid lika betingelser bör således ca 1 dBA adderas till ståltågens bullernivå 
eftersom det enligt (Göransson & Ström, 1994) visar sig att hastighetsökning på 10 km/h 
motsvarar en höjning av ljudnivån med ca 1.5 dBA. Ståltågen genererar därmed 4-5 dBA 
högre maxnivå, i medeltal, än övriga tågklasser. 
 
 

4.2 Ljudnivå för faktorsekvenser 
 
Som jämförelse mot maximala ljudnivåerna för hela tågpassager används ekvivalenta 
ljudnivån för de sekvenser som klippts ut för att ingå som faktorer i försöksdesignen. 
Sekvensvalet är direkt styrt av den ingående designfaktorn position. Varje sekvens av tågljud 
som klippts ut med hjälp av dator är cirka 5 sekunder långt och representerar bara en liten del 
av tåget. Två sekvenser, en i främre positionen och en i bakre positionen används för varje 
ingående tågset. Inget bidrag av loken ingår då det ligger utanför försöksdesignen. Resultatet 
visas i figur 22. 
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Figur 22. Max och medel av ekvivalent ljudnivå för de olika sekvenser som använts i 
faktoranalysen. 
 
Resultaten avseende utvalda ljudsekvenser, i figur 19, visar att Ståltågen ger likartade 
bullernivåer som andra tågtyper. Detta resultat avviker från resultaten avseende hela tågset. 
En anledning till avvikelsen är att loken inte ingår och därmed sänks ljudnivån från Ståltågen. 
Resultatet antyder att loken har stor betydelse för ljudnivåns maxvärde i denna tågklass.  
Men även här bör resultatet korrigeras genom att addera 1 dBA till Ståltågens värden, för att 
eliminera hastighetsskillnaden. 
Efter korrigering visar resultaten att Ståltågen ger maxvärde och medelvärde på lika nivå som 
övriga tågklasser. Spridningen i minnivå kan bero på enstaka långsamma tåg framförallt inom 
klasserna Ståltåg och Övriga godståg. 
För tågklasserna Kombitåg och Övriga godståg är det ingen nämnvärd skillnad mellan 
medelvärdena för ljudsekvenserna i förhållande till hela tågset, jämför figur 21 med figur 22. 
Betydelsen av lokets inverkan kan därmed tolkas som lågt i dessa klasser.  
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4.3 Faktoranalys 
 
För att undersöka vilka faktorer och samspelseffekter som är av betydelse används sekvensens 
ekvivalenta ljudnivå som responsvariabel. För varje designfaktor beräknas skillnaden i 
ljudnivå avseende de olika kriterierna, till exempel skillnad i ljudnivå i förhållande till tåg 
med last och tåg utan last. Som resultat redovisas effekten av de ingående signifikanta 
faktorerna och dess eventuella inbördes samspel av andra ordningen. 
En signifikant faktor innebär att beräknad effekt är större än vad som kan tänkas bero på 
förekommande standardavvikelse, (det vill säga utanför konfidensintervallet). Effektvärden 
som avviker från noll med mer än 1.96*Standardfelet anses signifikanta (Box, 1978) och 
antas vara oberoende av slumpmässig spridning med 95 % säkerhet. Standardavvikelsen och 
därmed standardfelet beror på skillnader mellan replikaten och antalet mätningar. Vid 
samverkan mellan två faktorer (interaktion) redovisas resultatet i samspelsdiagram i form av 
en fyrkant. Trefaktorsamspel visas vanligtvis med hjälp av kubdiagram. Om samspel 
föreligger kan inverkan av enskilda faktorer ej tolkas separat. För tågklasserna Ståltåg och 
Kombi är faktorerna Position, Last och Skärm analyserade. I klassen Övrigt Gods tillkommer 
dessutom faktorn Axlar. 
 
 

 4.3.1 Ståltåg 
 
Inom denna tågklass är spridningen låg och signifikanta faktorer är skärm och samspelet 
mellan position och last. Ett osäkert samspel förekommer även mellan last och skärm som 
endast är tydligt aktivt i samverkan med Z-block skärm. Detta samspel lämnas därför utan 
notis. Resultatet (figur 23) visar att skärmarna dämpar bullret med ungefär 5.5-10 dB. 
Effektivast är Planket medan Soundtrack fungerar sämst för denna tågklass. Skillnaden på 1.1 
dBA till nackdel för Soundtrack jämfört med Z-block kan bero på en viss hastighetsskillnad 
hos tågen i de olika mätpositionerna. Soundtrack skärmen har även något lägre effektiv 
skärmhöjd än Z-block skärmen, beroende på mätmikrofonens placering. Vilket minskar 
skärmens bullerdämpande effekt. Interaktionseffekten mellan faktorn Last och faktorn 
Position är mest betydelsefull för de spårnära skärmarna och minst med Planket. 
Interaktionsfaktorn P*L analyseras i ett samspelsdiagram, se figur 24. För fullständig 
redovisning av alla faktoreffekter även hänvisas till bilaga 4. 

Figur 23. Effekt av aktiva faktorer och faktorsamspel för ståltågen. 
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(+)(-)

(+)(+)(-)(+) 

(-)(-) 

Samspelsdiagrammet består av en fyrkant där hörnen visar effekten av samspelen. Effekten av 
varje enskild parameter kan därmed enkelt tolkas. Enligt försöksdesignen är faktorn Position 
definierad med positivt tecken för bakre position och negativt tecken för främre position. 
Faktorn Last är definierad som positiv med last och negativ utan last. Endast ett 
samspelsdiagram av totalt tre, ett för varje skärmtyp, visas på grund av likartartat resultat. Se 
figur 21. För komplett redovisning av alla samspelsdiagram hänvisas till bilaga 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Samspelsdiagram med effekten av interaktionen mellan faktorerna Position och 
Last. Hörnet (-)(-) tolkas som att fallet utan last och i främre position ger 84.5 dBA. 
 
Diagrammet visar att ståltågen bullrar mest när båda faktorerna har negativt tecken, det vill 
säga i främre positionen utan last. Skillnaden avseende position för olastade vagnar är  
obetydlig. I fallet med last så har dock positionen betydelse för förekomsten av buller, 
skillnaden mellan positionerna är ca 2 dBA. Högsta värdet förekommer vid den bakre 
positionen. Förklaringen till denna skillnad kan vara att vagnskopplen belastas mindre mot 
slutet av ett tågset och därmed ger upphov till mer buller. 
Effekten av lastfaktorn är en sänkning av ljudnivån med mellan 4.0-6.5 dBA beroende av 
position. En viss förklaring kan ges av att medelhastigheten för lastade tåg är 43,5 km/h och 
52,5 km/h för de olastade. Som kompensation för hastighetsdifferensen på 9 km/h kan nivån i 
lastat fall ökas med ca 1.5 dB, enligt tidigare diskussion. Fortfarande är då effekten av last 
sådan att den verkar dämpande med ca 2.5-5.0 dBA gentemot det olastade fallet. Troligtvis  
finns det utöver hastighetskillnaden andra orsaker till bullerminskningen. Lasten sänker 
exempelvis vagnens egenfrekvenser och massaökningen minskar vibrationsamplituden så att 
den därigenom avger mindre buller. Olastade vagnarna har dessutom en tendens att skramla 
vilket ökar bullernivån. 
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4.3.2 Kombi 
 
Inom kombiklassen är spridningen ganska stor och standardfelet blir därför något störrre än 
hos övriga klasser. Resultatet av faktoranalysen visar att endast skärmfaktorn är signifikant 
och inga samspelseffekter går att påvisa. Hur mycket de olika skärmarna säker ljudnivån för 
kombitåg i medeltal redovisas i figur 25. För fullständig redovisning av beräknade 
faktoreffekter hänvisas till bilaga 5. 
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Figur 25. Medeleffekten av faktorn skärm för  kombitåg. 
 
 
Skärmtypen Plank ger störst dämpning av tågbullret, 11.6 dBA och Z-block minst, 7.3 dBA 
för denna tågklass. Genomgående är skärmarnas effekt på bullerdämpningen högre än hos 
övriga tågklasser. Den relativt höga skärmareffekten tyder på hög effektiv skärmhöjd, det vill 
säga ljudkällan är för denna vagnstyp låg och härrör från hjul-räl partiet. 
Anledningen till det stora standardfelet inom denna tågklass är att skillnaden mellan 
mätvärden på samma position(replikat) är stor. I extremfallet är skillnaden hela 6 dBA och 
beroende det på någon faktor som ej är tagen i beaktande. Till exempel kan en anledning vara 
att faktorn med last och utan last ej är tydligt separerade. Det vill säga fallet utan last kan 
betyda “något lastad” och fallet med last behöver  inte alltid betyda maxlast. Skillnaden blir 
härigenom inte så tydlig som för exempelvis ståltågen. 
Slutsatsen att bullerkällan är låg, styrks av den för klassen relativt höga skärmverkan. 
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4.3.3 Övrigt Gods 
 
I klassen Övrigt Gods ingår en fjärde faktor axlar på grund av förekomst av främst 2 och 4-
axliga vagnar. Detta medför en större försöksplan och möjlighet till fler samspel (upp till 4:e 
ordningen). Standarfelet är förhållandevis lågt och de signifikanta faktorerna är Position, 
Skärm samt samspelseffekten mellan Last och Axlar, se figur 26. För fullständig redovisning 
av faktoreffekter hänvisas till bilaga 6. 
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Figur 26. Effekt av faktorer i tågklassen Övrigt Gods 
 
Den bakre delen av tågsetet, avger ca 2 dBA högre ljudnivå än den främre delen. Detta kan 
bero på mera slack i koppel för bakre positionen. Detta innebär att skramlandet ökar hos 
vagnskoppel längre bak i tåget. För denna tågklass är skärmverkan störst för Plank och minst 
för Soundtrack. Att Soundtrack har lägre effekt än Z-block kan bero på viss skillnad i 
hastighet för tågen mellan mätpositionerna. Generellt är dämpningen för denna tågklass, 
Övrigt gods, ganska låg för alla skärmtyper med maximal dämpning för träplanket, 8.7 dBA 
och 5-6 dBA för de spårnära skärmarna. Detta kan bero på att vagnarna i denna tågklass ofta 
har fast påbyggnad som utgör ett relativt viktigt bidrag till ljudutstrålningen. Slutsatsen att 
ljudkällan är högt placerad verifieras av att träplanket för denna tågklass har en ca 3 dB lägre 
dämpverkan än för Kombitåg. Interaktionen mellan Last och Axlar redovisas i figur 27. 
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I samspelsdiagrammet (figur 27) är lastfaktorn definierad som positiv med last och negativ 
utan last. Antalet axlar definieras med positivt tecken för 2-axliga och negativt tecken för 4-
axliga vagnar. Faktorn last bygger på axeltryck vilket innebär att 4-axliga vagnar är dubbelt så 
tungt lastade än 2-axliga vid samma axeltryck. Se figur 27. För fullständig redovisning 
samspelseffekter för alla typer av skärmar se bilaga 8. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27. Samspelsdiagram för tågklassen Övrigt gods. Hörnet (+)(-) tolkas som att lastad 4-
axlig vagnaxlig vagn ger 85.7 dBA: 
 
Mätresultatet visar att 4-axliga vagnar bullrar mest och med last är ljudnivån 3 dB högre än 
vid olastat fall. Tvåaxliga vagnar visar sig avge minst buller då de är lastade men skillnaden 
mellan olastat och lastat tåg är liten, endast 1.1 dB. Med 4-axliga vagnar ökar ljudnivå med 
mellan 0.9 dB och 5.1 dB jämfört med 2-axliga vagnar. En anledning till varför ljudnivån är 
högre för 4-axliga vagnar kan vara en skillnad i hastighet mellan lastade och olastade tåg. 
Medelhastigheten för tåg med 4-axliga vagnar är ungefär 59 km/h mot 52 km/h för 2-axliga 
vagnar. Omräknat till decibel så motsvarar skillnaden i hastighet på 7 km/h ungefär 0.9 dBA i 
ljudnivå. 
Hastighetskorrigering kan utföras genom att addera 0.9 dB till de 2-axliga vagnarnas ljudnivå. 
Ingen skillnad är då påvisbar mellan de olastade 2 respektive 4-axliga vagnarna utan last. 
Men med last är skillnaden fortfarande 4.2 dB högre för de 4 -axliga vagnarna. 
Teoretiskt borde en 4 -axlig vagn ge ett bidrag med ca 3 dB jämfört med en enkelaxel. Om 
man ser hjul/räl som en ljudkälla ger en boogievagn dubbelt så hög ljudeffekt som en 
enkelaxlig vagn. Då två närliggande okorrelerade ljudkällor med samma ljudnivå adderas 
ihop till ett bidrag ökar teoretiskt bullernivån med 3 dB. Att skillnaden i ljudnivå mellan 2 och 
4-axliga vagnar endast är påvisbar då vagnarna bär last kan tolkas som att last ökar betydelsen 
av ljudutstrålningen från hjul/räl partiet. Det vill säga i det olastade fallet finns det andra 
bullerkällor som maskerar effekten av antalet axlar. 
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4.4 Effekt av olika bullerskärmar 
 
Vid tolkning och analys av de mätresultaten för de olika bullerskärmarnas 
ljudnivåreducerande effekt, är det viktigt att beakta tågbullrets frekvensinnehåll. Ett typiskt 
tersbandsspektrum visas i figur 28, som representerar ett A-vägt medelspektrum för alla 
uppmätta tågpassager.  

Figur 28. Medelvärdet av alla ingående tågpassagers A-vägda bullerspektra. 
 
Godstågens ljudnivå beror i huvudsak på frekvensintervallet 500-3150Hz. 
Om en skärm ska vara effektiv för tågbuller utomhus bör skärmen vara effektiv inom detta 
frekvensintervall.  

 

4.4.1 Skärmdämpning - Faktoranalys 
 
Faktoranalysen bygger på medeleffekten av faktorn skärm för de korta sekvenserna som 
används i försöksplanen. Sekvenserna representerat bidraget från godsvagnarna i två 
positioner, fram och bak, per ingående tågset. Bidragen från varje tåg utgörs av skärmarnas 
medeleffekt i de två sekvenserna. Tillslut summeras effekten av varje skärmtyp ihop till ett 
medelvärde för varje specifik skärm. Resultatet visar att Planket har en medeldämpning på 9.7 
dBA, Soundtrack 5.1 dBA och Z-block 6.6 dBA.  
Med korta sekvenser är risken stor att resultaten inte blir helt representativa och därför ingår 
även skärmdämpningen för en hel tågpassage mätt med tersbandsupplösning i analysen. Se 
kapitel 4.4.2. 
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4.4.2 Skärmdämpning - Tersbandsanalys 
 
En positiv effekt av en skärm är att ljudets högfrekventa innehåll reduceras mest effektivt. 
Detta på grund av ljudvågens ökande direktivitet vid minskande våglängder. För ljudvågor 
vid högre frekvenser upplevs en skärm som ett större hinder än för en ljudvåg vid lägre 
frekvenser. Denna effekt syns tydligt i mätresultaten för de olika skärmarna, se figur 29.  

Figur 29. Skärmarnas medeldämpning för alla tågset. Upplösningen är ett tredjedels 
oktavband, (tersband) mellan 20-8000Hz. 
 
De olika skärmarnas ljudreduktion utgörs av medelvärdet av alla ingående tågpassager. 
Figur 26 visar att skärmeffekten är låg vid frekvenser upp till ca 100 Hz speciellt för de låga 
spårnära skärmarna. Vid högre frekvenser ökar dämpningen för alla skärmar. Planket är något 
mindre effektivt för frekvenser i intervallet 250-300 Hz. Troligen beror detta på positiv 
interferens mellan direktljud och reflekterat ljud. Effektivitetsökningen för planket vid 
frekvensen 200 Hz beror troligen, analogt med tidigare, på negativ interferens. För frekvenser 
över 5000 Hz är insatsdämpningen för planket ca 15 dB, för Soundtrack och Z-block är 
dämpningen då 10 dB respektive 8 dB. Soundtrack är något effektivare än Z-block över 
nästan hela frekvensintervallet, särskilt vid låga frekvenser mellan 150-500 Hz. För att kunna 
dra slutsatser angående vilken skärm som är mest effektiv av de två spårnära typerna måste 
tågbullrets frekvensspektra i figur 28 beaktas. Skillnaden i effekt mellan Soundtrack och Z -
block är inte lika tydlig inom intervallet 500-3150 Hz. Vid summering av ljudnivån visar det 
sig att skillnaden är 0.6 dB till fördel för Soundtrack. 
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4.4.3 Skärmdämpning - Resultat   
 
Skärmarnas uppmätta insatsdämpning för hela tågset och för sekvenser av tågset jämförs mot 
teoretiskt beräknad insatsdämpning. Två modeller med lika källhöjd (0,3 m ovan RÖK), NMT 
och F & S används. Detta för att få en uppfattning om överensstämmelsen mellan teoretiskt 
beräknade och uppmätta värden. Fungerar beräkningsmodellerna bör de teoretiska 
skärmeffekterna inte skilja sig nämnvärt från de faktiska uppmätta effekterna. Resultatet visas 
i tabell 3. 
 

Skärmtyp Hela tågset Ljudsekvenser NMT F & S

Plank 10.4 9.7 14.7 10.4 

Soundtrack 6.4 5.1 4 7.9 

Z-bloc 5.8 6.6 4.2 8.2 

Tabell 3. Skärmeffekt i dBA för hela tågset och sekvenser samt teoretisk effekt enligt 
beräkningsmodellerna NMT och Fleischer & Scherr. 
 
 
Mätvärdena visar entydigt att plank är 4-5 dBA effektivare än spårnära skärmar vid dämpning 
av tågbuller i området nära skärmarna. För hela tågset visar sig Soundtrack vara något 
effektivare (0.6 dBA) än Z-block. Trots att hastigheten för tågen är något högre vid 
Soundtrack positionen (M4) än vid Z -blockets position (M1). Att effekten av Soundtrack för 
ljudsekvenser är lägre än för Z -block kan bero på enskilda bromsskrik eller skrammel som 
lokalt råkat ge högre ljudnivå.  En alternativ förklaring är att sekvensernas högsta ljudnivå 
relateras till tersbandet 800 Hz, där Soundtrack är mindre effektiv än Z-block. 
De visar sig, enligt resultaten i figur 25, att uppmätta skärmeffekter skiljer sig från de 
beräknade. Den Nordiska beräkningsmodellen överskattar Plankets dämpverkan med 4-5 dBA 
och underskattar de spårnära skärmarnas dämpverkan med ca 2 dBA. En orsak till att effekten 
av planket överskattas kan vara att lokets bidrag är signifikant, när det inte längre skyms av 
planket. Detta är speciellt viktigt i fallet med lastat ståltåg där loket bullrar betydligt mer än 
vagnarna. Underskattningen av de spårnära skärmarna tyder på att bullerkällan i verkligheten 
är lägre än vad beräkningsmodellen antar. Resultatet blir en för låg effektiv skärmhöjd. Med  
F & S beräkningsmodell skattas effekten av Plank nära verkliga värden, men effekten av de 
spårnära skärmarna överskattas med ungefär 2 dBA. De spårnära skärmarna överskattas 
beroende på för låg källhöjd i F & S beräkningsmodell vilket resulterar i en något för hög 
effektiv skärmhöjd.  Den stora inbördes skillnaden mellan de teoretiska modellerna visar att 
det är viktigt att vara konsekvent vid användandet av en teoretisk modell, samt vara varse om 
dess egenskaper jämfört med verkliga mätdata. Detta för korrekt bedömning av 
bullersituationen. 
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4.5 Resultat av bullerstörningsberäkningen 
 
Bullerstörningen är beräknad med ett störningsindex, se kapitel 2.5.1 som baseras på de 
psykoakustiska mätstorheterna Hörstyrka och Skarphet. Resultatet visas i form av ett diagram 
för varje tågset i försöket. Hörstyrka respektive Skarphet har beräknats med programvaran 
Artemis v 1.07 (Head Acoustics). Beräknad bullerstörning redovisas i diagrammen i figurerna 
30-32. 
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Figur 30-32. Bullerstörning för olika tågset. På bullerstörningsskalan motsvarar 0 Inte alls 
störande och 5.6 Extremt störande. 
 
Det framgår att Ståltågen utan last är det mest störande godståget. Lastade är ståltågen 
däremot minst störande av alla. En orsak till skillnaden i störnivå är att hastigheten som för de 
lastade tågen är lägre än för de olastade (ca 10 km/h). Det förklarar inte hela skillnaden då det, 
enligt indata till nordiska beräkningsmodellen, ger ca 1.5 dBA. En annan mer trolig förklaring 
kan vara att olastade vagnar skramlar mera och att bullret inte bara härrör från hjul/räl 
kontaktytan. Skrammel ökar framförallt ljudets skarphet. Ljudet stålar från olika höjder vilket 
medför att den effektiva skärmhöjden blir lägre och att bullerstörningen ökar. Bland 
kombitågen är störnivån nästan identisk för de olika lastfallen. Vilket kanske kan förklaras 
med att skillnaden i last inte alltid varit så stor. I klassen Övrigt Gods är skillnaden inte heller 
så stor bland men hela tiden högre i fallet med last. Skillnaden i störnivå i fallet utan skärm 
och någon typ av spårnära skärm motsvarar en minskning med ca 1 och med plank en 
minskning med ca 1.5 för alla tågklasser. 1.5 motsvarar 2 steg på störskalan. Minskningen 
motsvarar en halvering av upplevd hörstyrka.  
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 4.6 Jämförelse mellan ljudtrycksnivå och beräknad störnivå 
 
För att analysera skillnaderna mellan de två olika måtten på hur störande tågbullret är har 
ljudtrycksnivån jämförts med beräknad bullerstörning. Se figur 33. 
Störnivån är ordnad efter ökande styrka och ljudtrycksnivån är jämförd i denna ordning. Om 
ingen skillnad mellan metoderna förekommer skulle alla punkter hamna längs diagonalen i 
figur 33. 

 Figur 33. Plottning av Ljudtrycksnivå - Bullerstörning 
 
 
Ljudnivån visar sig variera även om tendensen är att stigande ljudnivåer ger ökad 
störningsgrad. Högre ljudnivå upplevs helt naturligt som mera störande. En positiv effekt av 
en skärm är att den effektivt tar bort högre frekvenser. Vilket medför att en skärm medför att 
störningsgraden minskar eftersom högfrekvent buller anses vara mer störande än lågfrekvent 
buller. Stora skillnader mellan beräknad bullerstörning och ljudnivå förekommer i punkterna 
som ligger långt ut från den linjära referenslinjen. Avvikelse förekommer bland annat i 
punkterna, 18, 40, 52 och 53. Punkterna härrör från olika tågset och dess specifika egenheter 
belyses i tabellen 4 och i bilaga 9. 
 

Punkt nr Störning Index dBA Tågklass Skärm Position  Övrigt 

18 Låg 1.64 79.5 Övrigt 4-axlig Plank Bak  

40 Låg 2.22 83.4 Övrigt 4-axlig Soundtrack Bak  

52 Hög 2.76 80 Ståltåg Z-block Bak Bromsljud 

53 Hög 2.73 80.5 Ståltåg Z-block Fram Bromsljud 
 Tabell 4. 
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4.7 Resultat inomhus utomhus exempel 
 
Eftersom skärmen i huvudsak ger en relativt hög reduktion vid höga frekvenser blir effekten 
av skärm mindre tydlig inomhus än vad den blir utomhus. Ett exempel på detta visas utifrån 
mätningar i en fastighet 20 meter från spårmitt i Vindeln. De gällande inomhusresultaten 
förutsätter att skärmdämpningen ej är beroende av hastigheten hos tågen, se figur 34 & 35. 

Figur 34. Stapeldiagram A-vägd ljudtrycksnivå vid tågpassage inne (mätt och beräknad) och 
ute (mätt). 

Figur 35. A –vägda tersbandsspektrum ute (mätt) och beräknade med plank samt mätt 
inomhus och beräknat med olika skärmdämpning. 
 
Ljudnivåsänkningen med plank är ca 11-12 dBA utomhus. Motsvarande sänkning blir endast 
8-9 dBA inomhus. För spårnära skärmar blir sänkningen inomhus 4-5 dBA. 
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5 Diskussion 
 
För att dra säkra slutsatser angående buller från godstågstrafik är det nödvändigt att utgå från 
en försöksplan. Valet av faktorer som ingick i försöksplanen valdes efter vad som låg inom 
möjligheternas ram. Teoretiskt går det att välja hur många och i stort sett vilka faktorer som 
helst. I detta fall begränsades antalet faktorer till tre respektive fyra. Faktorerna valdes med 
insikt från tidigare utförda mätningar och uppsatta mål. Eftersom ett delmål med 
examensarbetet var att utvärdera bullerskärmar och var faktorn skärm självskriven.  
Faktorn last valdes då lastförhållandet alltid ändras och är av betydelse för excitationskraften i 
hjul/räl kontakten. Faktorn position valdes då det vi tidigare mätningar tidigare uppfattats att 
bullernivån ökar mot slutet av ett tågset. Klassindelningen av tågen har skett efter fullgjord 
mätning, för att kunna sortera bort sällan förekommande tågtyper. Med resterande godkända 
inspelningar sorterades tågen i klasser. Ståltågen och kombitågen har en relativt homogen 
uppsättning vagnar och indelades därmed i egna klasser. Andra godståg innehåller en 
variation av vagnstyper som är svår att skilja ut annat än på antalet ingående axlar. Dessa tåg 
klassades som Övrigt Gods, där skillnaden mellan tågen beskrivs utifrån 4 faktorer. Faktorn 
axlar tillkommer därmed i försöksplanen.  
En tänkbar faktor (som inte valdes) var hastighet. På teststräckan råder 
hastighetsbegränsningen 90 km/h. Godstågen håller dock betydligt lägre och relativt lika 
hastighet, vanligen mellan 50 km/h och 60 km/h. Möjligheten att genomföra en noggrann 
hastighetsbestämning via klockning av videoupptagningen var liten på grund av den låga 
hastighetsvariationen mellan tågen. Ett annat problem är att södergående tåg accelererar längs 
efter sträckan och norrgående retarderar. Hastigheten skiljer således något mellan 
mätpositionerna, till fördel för Z -block skärmen som gynnas av lägre hastighet vid 
mätpositionen. Mikrofonplaceringen i banans längdriktning är likartat för Planket och 
Soundtrack och de utvärderas därför under likartade betingelser. Dämpeffekten av dessa två 
skärmar är troligen något underskattad (ca 1dBA) i undersökningen då ingen kompensation är 
gjord för den ingående skillnaden i hastighet mellan mätpositionerna. 
För att erhålla säkrare resultat och minska enstaka tågsets inverkan valdes att utföra 
faktorförsöket med ett replikat. Varje försöksvärde är därmed ett medelvärde av två tågs 
bidrag under samma betingelser, vilket statistiskt sett innebär säkrare resultat.  
Årstiden påverkar hur närboende upplever störningen från spårtrafiken och enligt egna 
förfrågningar på mätplatsen är störningen värst på sommaren. På vintern kan det tänkas att 
snön dämpar bullret något men den största anledningen är nog att balkongdörrar och 
vädringsluckor hålls stängda. Sommartid sitter man oftare ute och utsätts därför mera direkt 
för bullret som därmed kanske upplevs värre än vanligt.  
Effekten av en skärm varierar beroende på avstånd och placering av bostaden i förhållande till 
järnvägen. Redovisade dämpvärden i decibel kanske inte alltid är det viktigaste för de 
närboende. Däremot upplevs det positivt att åtgärder försöka minska bullerstörningen vidtas. 
Åtgärder bekräftar att bullret är ett problem och att boendemiljön omkring järnvägen värnas. 
Rent psykologiskt kan det vara av större värde att något görs än att redovisa olika skärmars 
ljudreducerande effekt. Förutsatt att skärmen ger en tydlig ljudreduktion är valet av skärmtyp 
av mindre betydelse. Det viktiga för att minska bullerstörningen är att en åtgärd blir utförd 
(Kjellberg, 1999). 
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5.1 Skärmval  
 
Vid valet av skärm är det många olika faktorer som samverkar och för att underlätta valet kan 
ett kriterieviktningsdiagram liknande det i tabell 5 användas. Genom att använda sig av 
kriterieviktnings- metoden kan olika kriterier ges olika värde (viktas) efter vad man finner 
lämpligt. Var tyngdpunkten läggs varierar i enskilda fall beroende på krav från berörda 
exempelvis, markägare, kommun men mera. Efter totalsummering av viktade summa poäng 
utses den skärm med högsta poängsumman till vinnare. 
 

Kriterier Viktning  Z-block  Soundtrack Plank Viktat 
Z 

Viktat  
S 

Viktat 
P 

Ljudnivåreduktion        
Underhåll        

Anläggning        
Montering        
Miljökrav        

Estetik        
Livslängd        
Säkerhet        
Kostnad        

TOTALSUMMA FÖR VARJE SKÄRM    
Tabell 5. Exempel på kriterieviktningsdiagram. 

5.2 Inomhusmiljö 
 
Att utifrån utomhusmätningar direkt dra slutsatser om hur stor dämpningen inomhus kommer 
att se ut är inte helt enkelt. Dämpningen i väggen är, liksom en skärm, beroende på bullrets 
frekvensinnehåll och därmed svår att förutsäga. Generellt är det lättare att skärma av höga 
frekvenser. Efter att tågbullret passerat en skärm är resterande buller svårare att skärma av på 
grund av innehållet av lågfrekventa komponenter. Detta kan medföra att verkan av en skärm 
inomhus inte blir så stor som man kanske tänkt sig, se kapitel figur 35. Väggars reduktionstal 
varierar även de så en mätning inomhus är att rekommendera för att få pålitliga data.  
  
 

5.3 Förslag till fortsatta mätningar 
 
Enligt nya EU-direktiv bör mätningar av tågbuller ske på 4 meters höjd över markytan, (som 
sedan kan räknas om till passande höjd). Flera mikrofoner placerade på olika höjd kan 
användas för att säkerställa korrekt fördelning av ljudnivån. Hastigheten kan vara lämplig att 
inkludera som faktor för att utreda hastighetsberoendet hos godståg i lägre hastigheter. Detta 
kräver större spridning i hastighet eller exaktare hastighetsklassning än vad som förekom vid 
dessa mätningar. Vidare är det möjligt att utöka klassindelningen av tågen genom noggrann 
kartläggning av homogena tågset. Fler faktorer kan då analyseras vilket kan ger ökad 
förståelse angående godstågens bullerkällor 
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6 Slutsats 
 
Det visade sig att de valda faktorerna, position, last och axlar har betydelse för 
bulleralstringen. Positionen har betydelse hos alla tågklasser utom Kombi. Den bakre 
positionen på tåget avger mera buller än den främre med en skillnad på ungefär 2 dB. I de fall 
faktorn inte är signifikant döljs troligen effekten av buller från någon källa som inte ingår i 
försöksplanen. Lastfaktorn är även den signifikant hos Ståltåg och Övrigt gods men har olika 
effekt på bulleralstringen. Ståltågen bullrar mindre med last än utan. Skillnaden är 2.5-5 dB 
efter kompensation för hastighetsskillnaden mellan lastade och olastade tåg. I klassen Övrigt 
gods ökar ljudnivån med last för 4-axliga vagnar med ungefär 3 dB. Faktorn axlar som endast 
förekommer inom denna klass har påvisbar effekt då vagnarna är lastade. Bullerökningen för 
4-axliga vagnar motsvarar ca 4 dB efter kompensation för skillnad i hastighet.  
Skärmar har olika effekt för olika tågtyper och har störst verkan för buller från Kombitåg och 
minst verkan för tåg i klassen Övrigt gods. Hur bra en skärm fungerar beror på dess effektiva 
skärmhöjd och fysiska utformning. Skärmarna fungerar bäst för Kombitåg (ca 2-3 dBA högre 
reduktion) vilket tyder på att ljudkällan är låg inom denna tågklass. De olika skärmarna har 
även inbördes olika ljuddämpande verkan och träplanket är mest effektivt med en 
medeldämpning på ca 9.7 dB. För de spårnära skärmarna Soundtrack och Z-block är 
medeldämpningen 5.1 dB respektive 6.6 dB. Troligen är skillnaden mellan de två spårnära 
skärmarna minimal eftersom tågen har något högre hastighet vid Soundtrack än vid Z-block. 
Soundtrack har missgynnas även av en något lägre effektiv skärmhöjd på grund av 
markförhållandet. Inom ett viktigt frekvensintervall avseende tågbuller inomhus (150-500 
Hz), är dock Soundtrack effektivare än Z-block, se figur 29. Vid Jämförelse mellan beräknade 
och mätta värden visar sig Den Nordiska Beräkningsmodellen överskatta effekten av plank 
och underskatta effekten av de spårnära skärmarna. Beräkningsmodellen enligt Fleischer & 
Scherr visar sig överskatta effekten av de spårnära skärmarna, men ger god uppskattning av 
plankets skärmeffekt. 
Beräknad bullerstörning baserad på ljudets Hörstyrka och Skarphet är störst för ståltågen i det 
olastade fallet utan skärm, med värdet 3.7 på bullerstörningsskalan. Det motsvarar mycket 
störande i tolkningen av skalan. Med någon av de spårnära skärmarna minskar graden av 
störning till ganska störande och med planket ytterligare en grad till något störande. Med last 
minskar störningen med ungefär ett skalsteg och med plank motsvaras störningsgraden av 
något lite störande. Att skillnaden är stor mellan olastat och lastat ståltåg beror på skillnad i 
höstyrka men beror även på andra skillnader i ljudets karaktär. Framförallt minskar ljudets 
skarphet vilket innebär att ljudet blir mindre högfrekvent. För kombitåg är skillnaden i 
störningsgrad mellan olastat och lastat fall nästan obefintlig medan det för Övrigt Gods verkar 
som att störningsgraden ökar litet med last. Spårnära skärmar minskar i genomsnitt störningen 
med 1 skalsteg och ett plank ungefär 1.5 skalsteg. Jämfört med förändring i upplevd hörstyrka 
motsvarar en minskning med 1 respektive 1.5 skalsteg en minskning av upplevd hörstyrka 
med 35 % respektive 47 %. 
Skillnader i ljudkaraktär påverkar graden av bullerstörning. Vid samma ljudtrycksnivå kan 
störningsgraden variera (ca 1 skalsteg och störningsskalan). Detta förekommer oftast vid icke 
normalt tågljud, exempelvis bromskrik. Dylika icke normaliteter vägs in med denna nya 
metod att klassificera tågbuller men påvisas ej lika tydligt vid mätning av ljudtrycksnivå.  
 
Slutligen bör slutsatser om hur en skärm påverkar inomhusmiljön för de närboende ej dras 
med ledning av dessa utomhusmätningar. Skärmar är effektivast för höga frekvenser och 
effekten av en skärm är därför högre utomhus än inomhus, då väggar har likartad effekt på 
ljudet som en skärm. Det är dessutom svårt att beräkna bostäders reduktionstal på ett korrekt 
sätt och nya mätningar inomhus är att rekommendera.  
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Bilaga 1. Försöksplan Ståltåg                                                                    sida 1(1)

Ståltåg med  Z - BLOCK SE = 0,387 8&24 21&10

Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

1,00 - - - + + + - 80,51 79,42 81,60 1,54

2,00 + - - - - + + 80,00 80,11 79,89 0,16

3,00 - + - - + - + 74,91 75,71 74,11 1,13

4,00 + + - + - - - 77,95 78,23 77,67 0,40

5,00 - - + + - - + 88,57 88,70 88,44 0,18

6,00 + - + - + - - 88,30 87,71 88,89 0,83

7,00 - + + - - + - 80,33 80,39 80,26 0,09

8,00 + + + + + + + 82,91 82,58 83,24 0,47

summa 4,85 -21,29 26,74 6,40 -0,22 -5,99 -0,70 81,68 81,61 81,76

effekt 1,21 -5,32 6,68 1,60 -0,05 -1,50 -0,17

Ståltåg med  SOUNDTRACK SE = 0,334 8&24 21&10

Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

1,00 - - - + + + - 82,90 82,81 82,99 0,13

2,00 + - - - - + + 81,95 82,81 81,09 1,22

3,00 - + - - + - + 75,65 75,44 75,86 0,30

4,00 + + - + - - - 77,38 78,10 76,66 1,02

5,00 - - + + - - + 88,57 88,70 88,44 0,18

6,00 + - + - + - - 88,30 87,71 88,89 0,83

7,00 - + + - - + - 80,33 80,39 80,26 0,09

8,00 + + + + + + + 82,91 82,58 83,24 0,47

summa 3,09 -25,46 22,23 5,53 1,54 -1,81 0,17 82,25 82,32 82,18 4,24

effekt 0,77 -6,36 5,56 1,38 0,38 -0,45 0,04

Ståltåg med PLANK SE = 0,342 8&24 21&10

Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

1,00 - - - + + + - 78,26 78,47 78,05 0,30

2,00 + - - - - + + 77,83 78,96 76,69 1,61

3,00 - + - - + - + 71,87 71,68 72,05 0,26

4,00 + + - + - - - 73,33 73,49 73,17 0,23

5,00 - - + + - - + 88,57 88,70 88,44 0,18

6,00 + - + - + - - 88,30 87,71 88,89 0,83

7,00 - + + - - + - 80,33 80,39 80,26 0,09

8,00 + + + + + + + 82,91 82,58 83,24 0,47

summa 3,34 -24,53 38,83 4,75 1,29 -2,75 0,95 80,17 80,25 80,10 3,97

effekt 0,84 -6,13 9,71 1,19 0,32 -0,69 0,24
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Bilaga 2. Försöksplan Kombitåg                                                                            sida 1(1) 

 
 
 
 
 

Försöksplan för Kombitåg med Z -block SE=0,815 31&5 20&37

(+)/(-) Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

1 bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

2 - - - + + + - 79,06 77,43 80,69 2,31

3 + - - - - + + 79,22 78,89 79,54 0,46

4 - + - - + - + 78,92 78,88 78,95 0,05

5 + + - + - - - 80,92 80,75 81,08 0,23

6 - - + + - - + 85,12 82,73 87,51 3,38

7 + - + - + - - 87,98 86,57 89,39 1,99

8 - + + - - + - 86,54 86,87 86,21 0,47

summa + + + + + + + 87,73 87,56 87,9 0,24

effekt 6,21 2,72 29,27 0,18 1,90 -0,38 -3,51 83,18 82,46 83,91

1,55 0,68 7,32 0,04 0,47 -0,10 -0,88

Försöksplan för Kombitåg med Soundtrack SE =0,977 31&5 20&37

(+)/(-) Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

1 bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

2 - - - + + + - 78,83 76,31 81,35 3,56

3 + - - - - + + 79,72 78,84 80,59 1,24

4 - + - - + - + 77,91 78,49 77,33 0,82

5 + + - + - - - 79,75 79,63 79,86 0,16

6 - - + + - - + 85,12 82,73 87,51 3,38

7 + - + - + - - 87,98 86,57 89,39 1,99

8 - + + - - + - 86,54 86,87 86,21 0,47

summa + + + + + + + 87,73 87,56 87,9 0,24

effekt 6,77 0,28 31,17 -0,72 1,33 2,06 -2,62 82,95 82,13 83,77

1,69 0,07 7,79 -0,18 0,33 0,52 -0,65

Försöksplan för Kombitåg med Plank SE = 0,956 31&5 20&37

(+)/(-) Position Last Skärm P*L P*S L*S P*L*S Medelvärde replikat replikat std avvik

1 bak/fram med/utan utan/med dB(A) si

2 - - - + + + - 74,64 72,71 76,56 2,72

3 + - - - - + + 75,68 74,64 76,71 1,46

4 - + - - + - + 74,69 76,1 73,28 1,99

5 + + - + - - - 76,09 75,85 76,33 0,34

6 - - + + - - + 85,12 82,73 87,51 3,38

7 + - + - + - - 87,98 86,57 89,39 1,99

8 - + + - - + - 86,54 86,87 86,21 0,47

summa + + + + + + + 87,73 87,56 87,9 0,24

effekt 6,49 1,64 46,28 -1,31 1,61 0,70 -2,03 81,06 80,38 81,74

1,62 0,41 11,57 -0,33 0,40 0,18 -0,51



 1 

 
Bilaga 3. Försöksplan Övrigt gods                                                              sida 1(1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Försöksplan för Övrigt gods med Z-block SE=0,563
Z Position Last Skärm Axlar P*L P*S P*A L*S L*A S*A P*L*S P*S*A L*S*A P*L*S*A m-värde replikat replikat

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med 2ax/4ax
1 - - - - + + + + + + - - - + 75,98 75,87 76,08
2 + - - - - - - + + + + + - - 81,14 80,03 82,25
3 - + - - - + + - - + + - + - 80,82 80,86 80,78
4 + + - - + - - - - + - + + + 80,90 81,74 80,05
5 - - + - + - + - + - + + + - 82,47 81,28 83,65
6 + - + - - + - - + - - - + + 86,49 85,73 87,25
7 - + + - - - + + - - - + - + 88,09 88,03 88,15
8 + + + - + + - + - - + - - - 88,21 81,40 87,02
9 - - - + + + - + - - - + + - 78,87 78,47 79,27
10 + - - + - - + + - - + - + + 79,85 80,69 79,01
11 - + - + - + - - + - + + - + 75,79 74,78 76,80
12 + + - + + - + - + - - - - - 79,33 78,83 79,83
13 - - + + + - - - - + + - - + 83,99 85,42 82,56
14 + - + + - + + - - + - + - - 85,01 84,72 85,30
15 - + + + - - - + + + - - + - 80,79 78,75 82,82
16 + + + + + + + + + + + + + + 86,67 86,50 86,84

Summa 20,80 6,80 49,04 -13,80 -1,56 1,28 2,04 4,80 -17,08 -3,80 3,48 3,48 -0,68 1,12 82,15 81,44 82,35
Effekt 2,60 0,85 6,13 -1,73 -0,20 0,16 0,25 0,60 -2,13 -0,47 0,43 0,44 -0,08 0,14

Försöksplan för Övrigt gods med Soundtrack SE=0,545
S Position Last Skärm Axlar P*L P*S P*A L*S L*A S*A P*L*S P*S*A L*S*A P*L*S*A m-värde replikat replikat

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med 2ax/4ax
1 - - - - + + + + + + - - - + 77,82 78,18 77,46
2 + - - - - - - + + + + + - - 83,40 82,82 83,97
3 - + - - - + + - - + + - + - 83,65 82,63 84,67
4 + + - - + - - - - + - + + + 82,79 84,50 81,08
5 - - + - + - + - + - + + + - 82,47 81,28 83,65
6 + - + - - + - - + - - - + + 86,49 85,73 87,25
7 - + + - - - + + - - - + - + 88,09 88,03 88,15
8 + + + - + + - + - - + - - - 88,21 89,40 87,02
9 - - - + + + - + - - - + + - 78,83 78,83 78,82
10 + - - + - - + + - - + - + + 78,91 76,71 81,11
11 - + - + - + - - + - + + - + 74,11 74,07 74,15
12 + + - + + - + - + - - - - - 80,69 80,91 80,47
13 - - + + + - - - - + + - - + 83,99 85,42 82,56
14 + - + + - + + - - + - + - - 85,01 84,72 85,30
15 - + + + - - - + + + - - + - 80,79 78,75 82,82
16 + + + + + + + + + + + + + + 86,67 86,50 86,84

Summa 22,42 8,08 41,52 -23,92 1,02 -0,34 4,70 3,52 -17,04 6,32 0,90 0,82 -0,72 -4,18 82,62 82,41 82,83
Effekt 2,80 1,01 5,19 -2,99 0,13 -0,04 0,59 0,44 -2,13 0,79 0,11 0,10 -0,09 -0,52

Försöksplan för Övrigt gods med Plank SE=0,468
P Position Last Skärm Axlar P*L P*S P*A L*S L*A S*A P*L*S P*S*A L*S*A P*L*S*A m-värde replikat replikat

(+)/(-) bak/fram med/utan utan/med 2ax/4ax
1 - - - - + + + + + + - - - + 76,14 75,40 76,88
2 + - - - - - - + + + + + - - 79,47 79,34 79,60
3 - + - - - + + - - + + - + - 79,79 79,72 79,85
4 + + - - + - - - - + - + + + 79,28 80,44 78,11
5 - - + - + - + - + - + + + - 82,47 81,28 83,65
6 + - + - - + - - + - - - + + 86,49 85,73 87,25
7 - + + - - - + + - - - + - + 88,09 88,03 88,15
8 + + + - + + - + - - + - - - 88,21 89,40 87,02
9 - - - + + + - + - - - + + - 75,63 75,81 75,45
10 + - - + - - + + - - + - + + 74,38 73,04 75,72
11 - + - + - + - - + - + + - + 71,31 71,16 71,46
12 + + - + + - + - + - - - - - 76,23 76,98 75,47
13 - - + + + - - - - + + - - + 83,99 85,42 82,56
14 + - + + - + + - - + - + - - 85,01 84,72 85,30
15 - + + + - - - + + + - - + - 80,79 78,75 82,82
16 + + + + + + + + + + + + + + 86,67 86,50 86,84

Summa 17,53 6,79 69,49 -25,93 3,29 4,55 3,61 4,81 -14,81 8,33 -1,37 1,91 -2,95 -1,25 80,87 80,73 81,01
Effekt 2,19 0,85 8,69 -3,24 0,41 0,57 0,45 0,60 -1,85 1,04 -0,17 0,24 -0,37 -0,16
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Bilaga 4. Faktoranalys Ståltåg                                                                     sida 1(1) 

 
 
 
 
 

Stålpil med z-block

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 81,68 + - 0,387
huvudeffekter
position P 1,21+ - 0,76
last L (-)5,32+ - 0,76
skärm S 6,68 + - 0,76
tvåfaktor interaktioner
P*L 1,6 + - 0,76
P*S (-)0,05 + - 0,76
L*S (-)1,5 + - 0,76
trefaktor interaktion (-)0,17 + - 0,76

Stålpil med soundtrack

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 82,25 + - ,334
huvudeffekter
position P 0,77 + - 0,65
last L (-)6,36 + - 0,65
skärm S 5,56 + - 0,65
tvåfaktor interaktioner
P*L 1,38 + - 0,65
P*S 0,38 + - 0,65
L*S (-),45 + - 0,65
trefaktor interaktion 0,04 + - 0,65

Stålpil med plank

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 80,17 + - ,342
huvudeffekter
position P 0,84 + - 0,67
last L (-)6,13 + - 0,67
skärm S 9,71 + - 0,67
tvåfaktor interaktioner
P*L 1,19 + - 0,67
P*S 0,32 + - 0,67
L*S (-)0,69 + - 0,67
trefaktor interaktion 0,24 + - 0,67
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Bilaga 5. Faktoranalys Kombitåg                                                                sida 1(1) 
 

 
 
 
 
 
 

kombi med z-block

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 83,18 + - ,815
huvudeffekter
position P 1,55 + - 1,6
last L 0,68 + - 1,6
skärm S 7,32 + - 1,6
tvåfaktor interaktioner
P*L 0,04 + - 1,6
P*S 0,47 + - 1,6
L*S (-)0,10 + - 1,6
trefaktor interaktion (-)0,88 + - 1,6

Kombi med soundtrack

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 82,95 + -0,977
huvudeffekter
position P 1,69 + - 1,91
last L 0,07 + - 1,91
skärm S 7,79 + - 1,91
tvåfaktor interaktioner  
P*L (-)0,18 + - 1,91
P*S 0,33 + - 1,91
L*S 0,52 + - 1,91
trefaktor interaktion (-)0,65 + - 1,91

Kombi med plank

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 81,06 + - ,956
huvudeffekter
position P 1,62 + - 1,87
last L 0,41 + - 1,87
skärm S 11,57 + - 1,87
tvåfaktor interaktioner
P*L (-)0,33 + - 1,87
P*S 0,40 + - 1,87
L*S 0,18 + - 1,87
trefaktor interaktion (-)0,51 + - 1,87
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Bilaga 6. Faktoranalys Övrigt gods                                                             sida 1(2) 

 
 
 
 

Övrigt Gods med z-block

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 82,15 + - 0,563
huvudeffekter
position P 2,60+ - 1,10
last L 0,85 + - 1,10
skärm S 6,13 + - 1,10
Axlar A (-)1,73 + - 1,10
tvåfaktor interaktioner
P*L (-)0,20 + - 1,10
P*S 0,16 + - 1,10
P*A 0,25 + - 1,10
L*S 0,60 + - 1,10
L*A (-)2,13 + - 1,10
S*A (-)0,47 + - 1,10
trefaktor interaktion
P*L*S 0,43 + - 1,10
P*S*A 0,44 + - 1,10
L*S*A (-)0,08 + - 1,10
fyrfaktor interaktion
P*L*S*A 0,14 + - 1,10

Övrigt Gods med Soundtrack

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 82,62 + - 0,545
huvudeffekter
position P 2,80+ - 1,07
last L 1,01 + - 1,07
skärm S 5,19 + - 1,07
Axlar A (-)2,99+ - 1,07
tvåfaktor interaktioner
P*L 0,13 + - 1,07
P*S (-)0,04 + - 1,07
P*A 0,59 + - 1,07
L*S 0,44 + - 1,07
L*A (-)2,13 + - 1,07
S*A 0,79 + - 1,07
trefaktor interaktion
P*L*S 0,11 + - 1,07
P*S*A 0,10 + - 1,07
L*S*A (-)0,09 + - 1,07
fyrfaktor interaktion
P*L*S*A (-)0,52 + - 1,07
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Bilaga 6. Faktoranalys Övrigt gods                                                             sida 2(2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt Gods med Plank

effekt uppskattning och standardfel

medelvärde 80,87 + - 0,468
huvudeffekter
position P 2,19+ - 0,92
last L 0,85 + - 0,92
skärm S 8,69 + - ´0,92
Axlar A (-)3,24 + - 0,92
tvåfaktor interaktioner
P*L 0,41 + - 0,92
P*S 0,57 + - 0,92
P*A 0,45 + - 0,92
L*S 0,60 + - 0,92
L*A (-)1,85 + - 0,92
S*A 1,04 + - 0,92
trefaktor interaktion
P*L*S (-)0,17 + - 0,92
P*S*A 0,24 + - 0,92
L*S*A (-)0,37 + - 0,92
fyrfaktor interaktion
P*L*S*A (-)0,16 + - 0,92
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Bilaga 7. Samspelsdiagram Ståltåg                                                             sida 1(1)  
 

 
 

Z-bloc
     Med last, fram. 77,6 80,4 Med last, bak.

(-)(+) (+)(+)

Last P*L

(-)(-) (+)(-)
     Utan last, fram. 84,5 Position 84,1 Utan last, bak.

Soundtrack
     Med last, fram. 78 80,1 Med last, bak.

(-)(+) (+)(+)

Last P*L

(-)(-) (+)(-)
     Utan last, fram. 85,7 Position 85,1 Utan last, bak.

Plank
     Med last, fram. 76,1 78,1 Med last, bak.

(-)(+) (+)(+)

Last P*L

(-)(-) (+)(-)
     Utan last, fram. 83,4 Position 83,1 Utan last, bak.
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Bilag 8. Samspelsdiagram Övrigt gods                                                       sida 1(1)  
 

 
 
 
 
 

Z-bloc
2-axlig vagn, olastad. 81,93 80,65 2-axlig vagn, lastad.

(-)(+) (+)(+)

A L*A

(-)(-) (+)(-)
4-axlig vagn, olastad. 81,52 L 84,51 4-axlig vagn, lastad.

Soundtrack
2-axlig vagn, olastad. 81,69 80,57 2-axlig vagn, lastad.

(-)(+) (+)(+)

A L*A

(-)(-) (+)(-)
82,55 L 85,69 4-axlig vagn, lastad.

Plank
2-axlig vagn, olastad. 79,75 78,75 2-axlig vagn, lastad.

(-)(+) (+)(+)

A L*A

(-)(-) (+)(-)
4-axlig vagn, olastad. 81,14 L 83,84 4-axlig vagn, lastad.
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Bilaga 9. Beräknad bullerstörning (Tolk till diagram).                                     sida 1(3) 
 

 
 
 

Rangordning Tåg id Bullerstörning Ljudnivå (dBA)
1 53 1,03 71,31
2 37 1,05 71,87
3 22 1,21 74,38
4 21 1,23 75,63
5 30 1,28 75,68
6 61 1,31 74,69
7 38 1,31 73,33
8 54 1,36 76,23
9 13 1,44 76,14

10 55 1,45 74,11
11 29 1,47 74,64
12 62 1,47 76,09
13 9 1,50 75,98
14 39 1,51 75,65
15 33 1,54 74,91
16 49 1,55 75,79
17 15 1,61 77,82
18 14 1,64 79,47
19 24 1,77 78,91
20 63 1,80 77,91
21 23 1,80 78,83
22 17 1,80 78,87
23 40 1,85 77,38
24 32 1,86 79,72
25 6 1,89 77,83
26 26 1,91 79,22
27 50 1,94 79,33
28 57 1,95 78,92
29 5 1,95 78,26
30 56 2,00 80,69
31 10 2,03 81,14
32 31 2,03 78,83
33 34 2,03 77,95
34 25 2,05 79,06
35 64 2,05 79,75
36 46 2,09 79,28
37 45 2,11 79,79
38 58 2,12 80,92
39 18 2,13 79,85
40 16 2,22 83,40
41 35 2,30 80,33
42 51 2,35 80,79
43 41 2,43 80,82
44 42 2,46 80,90
45 8 2,50 81,95
46 11 2,50 82,47
47 7 2,64 82,90
48 47 2,68 83,65
49 36 2,69 82,91
50 19 2,69 83,99
51 48 2,72 82,79
52 2 2,73 80,00
53 1 2,76 80,51
54 12 2,96 86,49
55 52 2,99 86,67
56 27 3,00 85,12
57 59 3,00 86,54
58 20 3,05 85,01
59 28 3,07 87,98
60 60 3,19 87,73
61 43 3,42 88,09
62 3 3,62 88,57
63 4 3,66 88,30
64 44 3,68 88,21
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Bilaga 9. Utan last.                                                                                      sida 2(3) 
 
 

 
 

          Förklaring till tabell: Z = Med Z-block. 
S = Med Soundtrack. 
P = Med plank. 
U = Utan skärm. 

 
 
 
 
 
 

Tåg id Tågklass Skärm Position Störning Ljudnivå
1 stålpil z fram 2,76 80,51
2 bak 2,73 80,00
3 u fram 3,62 88,57
4 bak 3,66 88,30
5 p fram 1,95 78,26
6 bak 1,89 77,83
7 s fram 2,64 82,90
8 bak 2,50 81,95
9 Ög 4-ax z fram 1,50 75,98
10 bak 2,03 81,14
11 u fram 2,50 82,47
12 bak 2,96 86,49
13 p fram 1,44 76,14
14 bak 1,64 79,47
15 s fram 1,61 77,82
16 bak 2,22 83,40
17 Ög 2-ax z fram 1,80 78,87
18 bak 2,13 79,85
19 u fram 2,69 83,99
20 bak 3,05 85,01
21 p fram 1,23 75,63
22 bak 1,21 74,38
23 s fram 1,80 78,83
24 bak 1,77 78,91
25 kombi z fram 2,05 79,06
26 bak 1,91 79,22
27 u fram 3,00 85,12
28 bak 3,07 87,98
29 p fram 1,47 74,64
30 bak 1,28 75,68
31 s fram 2,03 78,83
32 bak 1,86 79,72
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Bilaga 9. Med last.                                                                                       sida 3(3) 
 
 

 
         Förklaring till tabell: Z = Med Z-block. 

S = Med Soundtrack. 
P = Med plank. 
U = Utan skärm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Tågklass Skärm Position Störning Ljudnivå
33 stålpil z fram 1,541388 74,91
34 bak 2,02677 77,95
35 u fram 2,299154 80,33
36 bak 2,690601 82,91
37 p fram 1,053416 71,87
38 bak 1,310281 73,33
39 s fram 1,507673 75,65
40 bak 1,85058 77,38
41 Ög-4ax z fram 2,430389 80,82
42 bak 2,460838 80,9
43 u fram 3,422889 88,09
44 bak 3,67904 88,21
45 p fram 2,108396 79,79
46 bak 2,089479 79,28
47 s fram 2,683261 83,65
48 bak 2,718737 82,79
49 Ög 2-ax z fram 1,546066 75,79
50 bak 1,940697 79,33
51 u fram 2,34732 80,79
52 bak 2,987676 86,67
53 p fram 1,027324 71,31
54 bak 1,361017 76,23
55 s fram 1,447289 74,11
56 bak 1,996911 80,69
57 kombi z fram 1,954359 78,92
58 bak 2,118567 80,92
59 u fram 3,004962 86,54
60 bak 3,188124 87,73
61 p fram 1,312615 74,69
62 bak 1,466254 76,09
63 s fram 1,799187 77,91
64 bak 2,05443 79,75
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Bilaga 10. Materiallista                                                                               sida 1(1)      
 
 
1 st Digital bandspelare Sony-SIR 1000 
1 st Konsthuvud, Head Acoustics HMS III 
1 st Mikrofonförstärkare Nexus 2690 
1 st Spänningsförsörjare Brüel & Kjær 5953 
2 st Spänningsförsörjare Brüel & Kjær  2804 
4 st Mikrofoner Brüel & Kjær 4190 (med vindskydd) 
1 st Bärbar Ljudtrycksmätare Brüel & Kjær  2238 Mediator 
4 st Mikrofonstativ 
1 st Förlängningskabel till mikrofon 
1 st videokamera JVC 
Koaxialkabel 4*125 m + 8*25 m 
Vindmätare  
Temperaturmätare 
Spänningskabel 25 m 
Grenuttag 
Måttband 
Elverk Honda EU 10i 
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Bilaga 11. Vagnslittera                                                                                sida 1(1) 
 
 

Tågklass Id nr Tåg id Datum Huvudsaklig vagnstyp Antal vagnar Antal axlar Last (ton) Längd (m) Hastighet (km/h)

Ståltåg 8 9110 2002-05-27 smmnps 27 108 549 363 54
Ståltåg 10 9107 2002-05-27 smmnps 29 116 2367 394 42
Ståltåg 21 9110 2002-05-28 smmnps *ej uppg *ej uppg *ej uppg *ej uppg 51
Ståltåg 24 9107 2002-05-28 smmnps 28 112 2385 376 45

Kombitåg 5 42041 2002-05-27 4586 kombivagn 8 32 363 146 58
Kombitåg 20 42041 2002-05-28 4586 kombivagn 10 40 410 183 56
Kombitåg 31 42041 2002-05-30 4586 kombivagn 15 60 640 640 48
Kombitåg 37 42047 2002-05-30 4586 kombivagn 17 68 761 311 55

Övrigt gods 6 5063 2002-05-27 3382(2373) 38 76 812 564 53
Övrigt gods 22 5063 2002-05-28 37xx 36 90 1215 591 22
Övrigt gods 27 4600 2002-05-30 4586 18 52 617 302 60
Övrigt gods 28 4004 2002-05-30 4429 19 48 775 *ej uppg 51
Övrigt gods 32 5063 2002-05-30 3382 32 80 1122 539 54
Övrigt gods 34 5054 2002-05-30 2252 17 36 315 247 50
Övrigt gods 41 4005 2002-05-31 4276 23 64 550 455 60
Övrigt gods 44 4019 2002-05-31 3176 13 50 353 297 65




