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Bestämning av ljudnivåsänkning för en mobil bullerskärm 

Uppdragsgivare 
På Läjet 

Uppdrag 
Bestämning av hur mycket ljudnivån minskar när ett byggstängsel förses med en 
mobil bullerskärm. 

Inledning 
En bullerskärms syfte är att minska ljudnivån från en eller flera bullerkällor. När 
en skärm placeras mellan en ljudkälla och en mottagare har ljudet möjlighet att gå 
flera vägar vilka är runt skärmen eller genom skärmen. För att skapa en effektiv 
bullerskärm krävs därför både tillräcklig storlek och tillräcklig ljudisolering av 
skärmen. Skärmens ljudisolering beror både på hur skärmen i sig är konstruerad i 
form av till exempel total massa eller antal lager att ett skivmaterial och 
eventuella läckage. För en mobil bullerskärm där flera enheter sätts ihop finns det 
risk för läckage i mötena mellan enheterna. För att då ta reda på hur effektiv en 
bullerskärm är krävs det därför mätningar som tar hänsyn till alla potentiella 
ljudtransmissionsvägar, det vill säga mätningar på en färdig produkt. Denna 
rapport beskriver en bullermätning gjord på en mobil skärm där alla 
ljudtransmissionsvägar finns med. 

Provföremål 
Fem stycken sammankopplade bullerskärmar bestående av flera lager PVC-duk 
placerade på ett byggstängsel bestående av fem sektioner. Varje skärm har samma 
storlek som ett stängsel det vill säga 2,2 x 2 m vilket ger den total bredden på 11 
m och höjden 2 m. Den totala vikten för en skärm var 14,5 kg. 
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Figur 1. Bullerskärm monterad på byggstängsel. 

  
Figur 2. Till vänster: framsida skärm, möte mot mark och överlappning mellan skärmar. 
Till höger: baksida skärm, överlappning mellan skärmar. 
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Resultat 
Källposition Ljudnivåsänkning 

1 m från staket 16 dB 

3 m från staket 14 dB 

5 m från staket 12 dB 

Mätmetod 
Ett 11 m långt och 2 m högt byggstaket placerades på en slät gräsyta med en 
mikrofon (mottagare) och en högtalare (källa) på varje sida placerade centrerad i 
förhållande till staketet. Både källan och mottagaren placerades på tre olika 
avstånd i förhållande till staket vilket var 1 m, 3 m och 5 m (se Figur 3). För varje 
källposition mättes ljudnivån för de tre olika mottagarpositionerna. Källans höjd 
från marken var 0,5 m och 1,5 m för mottagaren. Källans ljud var av typen brus 
med en frekvensfördelning enligt C100-5000Hz - spektrum enligt ISO 717–1. 
Mätningar utfördes både med och utan provobjekt på staketet, se Figur 4 och 
Figur 5, samt bakgrundsnivån när källan var avstängd. Mätningarna utfördes i 
tersband för frekvenser mellan 100 Hz – 5 kHz. För alla frekvensbanden var 
skillnaden mellan mätningarna och bakgrundsnivån 15 dB eller mer, därav 
gjordes inga bakrundskorrektioner. Den A-vägda ljudnivån togs fram för 
respektive mätning. För varje käll- och mottagarkombination beräknades den 
tillförda ljudnivåsänkningen av provobjektet genom att subtrahera den A-vägda 
ljudnivån utan provobjekt med den A-vägda ljudnivån med objektet. Resultatet 
som presenteras i denna rapport är det aritmetiska medelvärdet för de tre olika 
mottagarpositionerna med olika källpositioner och är avrundat till närmsta hela 
decibel. 
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Figur 3. Avstånd på käll- och mottagarpositioner. 

 
Figur 4. Mätning utan provobjekt. 
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Figur 5. Mätning med provobjekt. 

Mätosäkerhet 
Mätosäkerheten för de A-vägda värdena är uppskattade till ± 1,5dB. 

Provplats och tid 
Mätningen utfördes 2019-11-09 på Ankarvallens gräsplan i Träslövsläge. 

Klimat 
Molnigt utan nederbörd med en temperatur på 5 °C. 

Utrustning 
Norsonic Nor 150 realtidsanalysator med tillhörande kalibrator från samma 
leverantör.  

 

Träslövsläge, den 30 november 2019 
 
Tillberg Akustik 

     
Karl Tillberg 


