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Sammanfattning:

Helsingborgs stad och AFRY har samarbetat i att ta fram ett nytt typ av bullerskydd, en ljudmur. Formen har tagits fram

av AFRYs Landskapsarkitekter och Efterklang. Syftet med muren är att dämpa buller i parken Eneborgsplatsen utan att
bygga höga skärmar vid parken, då det skulle göra parken otrygg. Syftet är alltså inte att dämpa buller vid bostäder.
Ljudmuren i mitten har en speciell T-form för att ljudet ska ha svårt att ta sig över, en ytform som har utstickande
tegelstenar för att ljudets energi ska spridas ut i olika riktningar och avta i styrka, öppna hål in till en absorberande kärna
av träullit för att dämpa reflektioner och ett krön i sedum för att dämpa det ljud som ändå tar sig över.

Istället för att bygga en hög bullerskyddsskärm så föreslog Efterklang att bygga två låga tegelmurar i parkens kant för
att dämpa bullret från det närmre körfältet och en låg tegelmur mellan körbanorna för att dämpa buller från det bortre
körfältet. Den tegelmur som är mellan körbanorna kan inte dämpa bullret från de bilarna som kör närmre parken därför

kan den teoretiskt endast ge 3 dB dämpning totalt i parken för att den bara kan ta bort hälften av allt ljud, dvs halva
trafikflödet. De murarna som är i parkens kant kan däremot dämpa det bullret som är från den körbana som är närmast
parken. Det förväntade resultatet var högst 4 dB dämpning i parken.

Resultatet blev mycket bättre än så. Närmast murarna i parken så var den totala dämpningen upp mot 6 dB på 1,5 m
höjd vilket är standardhöjd att mäta vid för parker och uteplatser. Närmare mitten i parken är dämpningen ca 4 dB pga
ökat avstånd från muren. Detta var positivt då det var den högsta förväntade dämpningen i hela parken, som istället
blev den lägsta uppmätta dämpningen. Syftet med ljudmuren är därmed uppfyllt. Helsingborg har med ljudmuren
uppfyllt tre punkter i stadens åtgärdsprogram mot buller.

Den speciella formen på ljudmuren i mitten är ett slags pilottest för att undersöka om vi kan utforma
bullerskyddsåtgärder på speciella vis för att dämpa buller på bättre sätt. Ljudmurarna har t.ex. olika typer av ytor, teglet
sattes på olika sätt för att påverka hur ljudet studsar vilket beskrivs i rapporten. Den ljuddämpande effekten av
ljudmuren i mitten är högst närmast muren och avtar med avståndet. Närmast ljudmuren, precis ovanför, så är
ljuddämpningen 12 dB. På ett avstånd om 12 m bort från muren, dvs vid närmsta bostadsfasad, så är dämpningen upp
mot 7 dB. Detta är ungefär samma ljuddämpande effekt vi kan vänta oss av en 2 m hög skärm. Fördelen med ljudmuren
är att man ser över den så barriäreffekten blir mindre. De uppmätta ljudnivåerna innan ljudmuren byggdes var 60 dBA
ekvivalent ljudnivå i parken vilket även stämmer med beräkning från kartläggning. Med ljudmuren är de uppmätta
nivåerna i parken 55 dBA ekvivalent ljudnivå vilket innehåller riktvärdet för parkmiljö i tätort enligt Naturvårdsverket.

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA GODKÄND

2020-11-17 02 Granskningshandling MFN NEM
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Dämpning i bullernivå på 1,5 m höjd (dB) (obs -12 dB endast från vänstra körfältet)
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FÖRORD
Efterklang vill tacka Helsingborgs stad för att de vågar testa innovativa lösningar för buller. Det finns många sätt som vi
kan förbättra hur vi hanterar buller i Sverige och många länder har kommit betydligt längre än oss i den utvecklingen.
Vi ser detta som ett kliv framåt som vi hoppas andra inspireras av och leder till en bättre ljudmiljö i våra städer. Speciellt
tack till Lovisa Emilsson på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Bild på framsida tagen av Lovisa Emilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen.
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1 INLEDNING:
Eneborgsplatsen är en park i centrala Helsingborg som ligger intill Södra Stenbocksgatan. Det är en lång rak gata med
skyltad hastighet 40 km/h men där bilarna kör fort vilket resulterar i höga bullernivåer i parken. Parken har också pekats
ut som att den kan riskeras bli otrygg med höga bullerskyddsskärmar. Som en del av den ljudmiljöstudie som Efterklang
gjorde i Helsingborgs parker så togs ett lösningsförslag fram med låga bullerskydd nära källan. Detta lösningsförslag har

sedan projekterats i detalj av AFRYs Landskapsarkitekter och sedan byggts under 2019-2020. I augusti 2020 utfördes en
ljudmätning av Efterklang för att kontrollera den ljuddämpande effekten som ljudmuren skapat i parken. Denna rapport
redovisar metodik och mätresultat för den mätningen.

FIGUR 1 – ENEBORGSPLATSEN DÄR LJUDMUREN FINNS I HELSINGBORG
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2 DESIGNPROCESS:
Här beskrivs kortfattat hur ljudmuren tagits fram.

1. Förstudie – ljudmiljö i stadens parker. En tvärvetenskaplig studie om buller, upplevd ljudmiljö och landskap.

Förstudien gick ut på att undersöka upplevd ljudmiljö jämfört med ljudnivåer i stadens parker. Det var fokus
på trafikbuller, mänskliga ljud och naturliga ljud från vegetation och vatten och att hitta en bra balans mellan

dessa. Lösningsförslagen i förstudien togs fram med omsorg i gestaltningen med hjälp av AFRY Landskap för
att passa in i stadens parker. För Eneborgsplatsen så var fokuset att dämpa bullret i parken när man sitter på
bänkarna och att låta ljudet från fontänen ta mer plats. Gestaltningen behövde anpassas för att inte göra
parken otrygg. Ljudberäkningar för effekten på trafikbullret och detaljerade beräkningar för ljudmuren
utfördes under förstudien med mål att dämpa bullret med 4 dB i parken.

FIGUR 2 – KONCEPTFÖRSLAG I FÖRSTUDIEN MED PARALLELLA LÅGA MURAR

FIGUR 3 – BEDÖMD EFFEKT AV ÅTGÄRDERNA VAR UPP MOT 4 DB. DÅ VAR DET DOCK INGEN T-FORM OCH
ÖPPNINGAR

FIGUR 4 – TIDIGT FÖRSLAG PÅ T-FORMEN OCH OLIKA TEGELSÄTTNINGAR TOGS FRAM I FÖRSTUDIEN
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2. Projektering – AFRY Landskap utförde projektering och gestaltning i nära samarbete med staden

I projekteringen så undersöktes detaljerna i utformningen och förutsättningarna för att ljudmuren skulle kunna
byggas och på vilket sätt. Det handlade om att ta fram ritningar för ljudmuren och förfrågningsunderlag. Det
behövdes även planeras för att lägga om ledningar. Under projekteringen så samarbetade Efterklang och AFRY
Landskap nära för att få till de ljuddämpande effekterna på detaljnivå t.o.m. i hur tegelstenarna skulle sitta.

FIGUR 5 – NOGGRANNA BERÄKNINGAR UTFLRDES

FIGUR 5 – TVÄRSNITT AV LJUDMUREN I MITTEN MED MÅTT OCH ILLUSTRATION SOM ÄVEN 3D-PRINTADES

FIGUR 6 – TEGELSÄTTNINGEN GJORDES I TRE OLIKA MÖNSTER VÅGEN SOM ÄR REFLEKTERANDE I OLIKA
VINKLAR, VARIATION EN SOM ÄR DIFFUSERANDE OCH SKA BRYTA UPP LJUDSPRIDNINGEN SAMT VOLYMEN
MED AVSTÅND MELLAN TEGELSTENAR AVSTÄMT MOT FREKVENSERNA FRÅN DÄCKBULLER. ALLA HAR HÅLIGA
PARTIER IN TILL EN ABSORBERANDE KÄRNA. I BILDERNA OVAN VISAS INSPIRATIONSBILDER FÖR MÖNSTREN.

3. Konstruktion

Konstruktionen utfördes av entreprenör och tegelmästare med stor detalj för tegelsättningen. Murarna
byggdes i fyra olika utförande i mönster och form. Arbetet utfördes över årsskiftet 2019-2020 och blev klart
under våren 2020. Mycket markarbete krävdes pga ledningar. Kontrollmätning utfärdades i augusti 2020 för
att undersöka effekterna av ljudmuren.

VARIATIONVOLYM VÅG
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4. Färdigt resultat

Nedan presenteras bilder från det färdiga resultatet med olika tegelsättningar

FIGUR 6 – TEGELSÄTTNINGEN FÖR MUR ”VÅG”

FIGUR 7 – TEGELSÄTTNINGEN FÖR MUR ”VARIATION”
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FIGUR 8 – TEGELSÄTTNINGEN FÖR MUR ”VOLYM”

FIGUR 9 – TEGELSÄTTNINGEN FÖR MUR ”PARKMUREN”. SOM VÅG FAST UTAN KRÖN.
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3 MÄTNING:

3.1 INFORMATION OM MÄTNING:

· Mätobjekt: Ljudmur, Eneborgsplatsen, Helsingborg
· Mätdatum: 2020-08-20
· Mätpersonal: Martin Hallbert & Manne Friman, Efterklang.

3.2 MÄTUTRUSTNING:
TABELL 1 – ANVÄND MÄTUTRUSTNING

Utrustning Fabrikat och typ Intern beteckning

Precisionsljudanalysator Norsonic AL140 AL222

Precisionsljudanalysator Norsonic AL118 AL165

Akustisk kalibrator Brüel & Kjær, typ 4231 KU097

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår kvalitetsstandard.

Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg

3.3 VÄDER:

· Plats: Helsingborg
· Datum: 2020-08-20
· Väderlek: Mulet

· Temperatur: 22 grader

· Vindstyrka: 4 m/s

· Vindriktning: Syd-sydostlig

3.4 MÄTMETODER:
Mätningarna syftade till att undersöka skillnaden innan och efter murens byggnation därför var immissionsmätningar
av störst intresse och har utförts enligt NT ACOU 056 och Naturvårdsverket rapport 3298. Mätningarna har utförts med

två ljudmätare i två olika punkter, en punkt där bullret var skärmat av ljudmuren och en punkt där bullret ej var skärmat.
Skillnaden i dessa två mätningar ger ljudmurens dämpande effekt.

Det var framförallt den faktiska skillnaden av trafikbullret som var av intresse och därför användes inte mätstandard
SS-EN 1793-1:2016 (ljudabsorption), EN 1793-2 (luftljudsabsorption) eller EN1793-5 (ljudreflektion) som är till för att
bedöma en skärms dämpning. Anledningen var att det finns trafik på båda sidor om skärmen och ett normalt trafikflöde
var viktigt för att få korrekta mätningar av ljudmurens ljuddämpning i parken. Det är inte heller lika viktigt hur mycket
ljud som går igenom ljudmuren då den är låg jämfört med vanliga skärmar och ljudet som går över muren är betydligt
högre än ljudet som går igenom en tjock tegelmur. För att utföra mätningar enligt de standarderna behöver man stänga

ned trafiken i båda riktningar och mäta med högtalare. Dock gjordes en förenklad mätning med högtalare för att
bedöma ljuddämpning vid olika frekvenser och om ytornas form påverkade resultatet.

3.5 MÄTPUNKTER:
Se figur på nästa sida för förklaring var mätpunkterna var. De gröna punkterna är placerade för att få en ljuddämpande
effekt från en mur. De röda punkterna är placerade för att inte få ljuddämpning från muren, antingen genom att placeras
bredvid muren eller på en hög höjd där sikten mot ljudkällan är fri över muren. Gröna och röda pilar beskriver var
bilpassagerna som mätpunkten berör är och vita pilar visar vilka mätpunkter som jämförs för murens dämpning.
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Mätpunkter – gröna med dämpning av mur på 1,5 m höjd. Röda utan dämpning.

Se gröna och röda pilar från var punkterna bedömer ljuddämpning och vita för skillnad

Våg

Glas

Variation

Volym

M2

M1

M4

M3

M6

M5

M8

M10

M12

M14

M13

M7

Röd punkt är

5 m över mark

Röd punkt är

5 m över mark

Skillnad M1-M2

M9

M11
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4 RESULTAT:
Mätningens syfte var att undersöka den ljuddämpande effekten i parken på grund av ljudmurarna. Detta utfördes
genom att göra en längre mätning i olika punkter i parken och jämfördes med tidigare mätningar och
beräkningsresultat. Det var även intressant att utvärdera den ljuddämpande effekten av varje enskild ljudmur då de
har olika mönster för att se om det blev skillnad. Resultatet presenteras i tabeller nedan och på kartbild på nästa sida.

4.1 MÄTRESULTAT PER PUNKT:

TABELL 2 – MÄTRESULTAT I PARKEN UNDER LÄNGRE TID (FRIFÄLT)

Mätpunkt

Ekvivalent ljudnivå

under mätning utan

fontän igång (dBA)

Ekvivalent ljudnivå

för passager

korrigerat mot ÅDT

15000 (dBA)

Beräknad ekvivalent

ljudnivå från

bullerkartläggning

(dBA)

Ekvivalent

ljudnivå från

mätning från 2019

med fontän (dBA)

Skillnad i dB mellan

resultat från

bullerkartläggning

och korrigerad

mätning för ÅDT

Närmast vägen

(M10)
59 58 65 64 -7

Mitt i parken (M12) 55 54 60 61 -6

Längre bort i parken

(M14)
53 52 56 56 -4

TABELL 3 – MÄTRESULTAT OCH SKILLNAD MELLAN MÄTPUNKTER I PARKEN (FRIFÄLT)

Mätpunkt Oskärmat högsta ekvivalent

ljudnivå under passager (dBA)

Skärmat högsta ekvivalent

ljudnivå under passager (dBA)

Skillnad i dB

Närmast vägen (M9-M10) 68 62 -6

Mitt i parken (M11-M12) 65 59 -6

Längre bort i parken (M13-M14) 60 56 -4

TABELL 4 – MÄTRESULTAT OCH SKILLNAD MELLAN MÄTPUNKTER FÖR VARJE DEL AV LJUDMUREN (FRIFÄLT)

Mätpunkt Oskärmat högsta ekvivalent

ljudnivå under passager  (dBA)

Skärmat högsta ekvivalent

ljudnivå under passager  (dBA)

Skillnad i dB

Ljudmur Vågen (M1-M2) 72 66 -6

Glasparti (M3-M4) 63* 59* -4

Ljudmur Variation (M5-M6) 72 65 -7

Ljudmur Volym (M7-M8) 72 66 -6

Ljudmur parken (M9-M10) 68 62 -6

* Punkterna M3-M4 refererar till passager på andra sidan glasskärmen, många stannar vid övergångstället vilket dragit ned
medelvärdet på ljudnivåer avsevärt. Det är alltså inte på grund av skärmens dämpning, det är för att bilarna stannar.



PROJEKTNUMMER: 78250402 – AV LJUDMUREN Sida 15 av 26

Resultat för medelvärdesbildad högsta ekvivalenta ljudnivå under bilpassager (dBA)

Våg

Glas

Variation

Volym

66

72

59
63

65
72

66

62

59

68

65

56

60

72
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4.2 MÄTRESULTAT MED HÖGTALARE PÅ LJUDMURARNA:
För att även undersöka de olika murarnas ljuddämpning så har mätningar utförts med högtalare på marken riktat med
45 grader lutning upp mot murens krön. En mikrofon fästes på ljudmurens sida närmast högtalaren och en mikrofon
placerades direkt på andra sidan ljudmuren på 1,5 m höjd. Ljudnivåerna korrigerades för reflex och avstånd och
jämfördes sedan för att bedöma ljudmurens dämpning.

FIGUR 10 – MÄTUPPSÄTTNING FÖR MÄTNING MED HÖGTALARE FÖR VARJE LJUDMUR

TABELL 5 – MÄTRESULTAT OCH SKILLNAD MELLAN MÄTPUNKTER FÖR VARJE DEL AV LJUDMUREN MED HÖGTALARE

Mätpunkt Ekvivalent ljudnivå för

mikrofon närmast

högtalare (frifält dBA)

Ekvivalent ljudnivå för

mikrofon skärmad av

ljudmuren (dBA)

Skillnad i dB Skillnad i dB korrigerat för

avståndsskillnaden

Ljudmur vågen 80 62 -18 -12

Ljudmur Variation 80 63 -17 -11

Ljudmur volym 81 62 -19 -11

Ljudmur parken 78 63 -15 -9

På de kommande sidorna redovisas ett antal grafer som visar ljuddämpningen över frekvens för de olika sektionerna av
muren. Graferna på vänster sida visar ljudnivån i röd och grön mätpunkt (figur 10) för bilpassager och graferna på höger
sida visar ljudnivån i samma punkter fast för ljud från en högtalare som spelar vitt brus (figur 10).

Toppar i kurvorna som följer varandra visar på att ljudsignalen är från samma ljudkälla. När den gröna linjen avviker från
den röda och blir lägre innebär det att muren dämpar de frekvenserna mer än andra. För sektionerna med 1,5 m brett
krön (Variation och Våg) så är det tydligt för ljud med frekvens över 1000 Hz. Man ser inte den dämpningen för sektion
Volym där mätningen utfördes vid krönet som är 0,7 m brett och inte heller för parkmuren som ej har utstickande krön.
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FIGUR 11 – GRAFERNA VISAR EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID MUR AV TYP ”VARIATION”. MÄTPUNKT NÄRA VÄG OCH
HÖGTALARE ÄR RÖD I FIGUR 10 OCH MÄTPUNKT OVANFÖR MUREN PÅ MOTSATT SIDA AV MUREN ÄR GRÖN I FIGUR
10. DEN VÄNSTRA GRAFEN VISAR FÖR EN BILPASSAGE OCH DEN HÖGRA FÖR MÄTNING MED HÖGTALARE.

FIGUR 12 – GRAFERNA VISAR EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID MUR AV TYP ”VÅG”. MÄTPUNKT NÄRA VÄG OCH
HÖGTALARE ÄR RÖD I FIGUR 10 OCH MÄTPUNKT OVANFÖR MUREN PÅ MOTSATT SIDA AV MUREN ÄR GRÖN I FIGUR
10. DEN VÄNSTRA GRAFEN VISAR FÖR EN BILPASSAGE OCH DEN HÖGRA FÖR MÄTNING MED HÖGTALARE.
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Mätpunkten för sektion Volym utfördes där krönet är 0,7 m brett. Skillnaden för dämpning av ljud från vägtrafik är
mindre än för mätningarna vid Våg och Variation där krönet är 1,5 m brett. Där krönet är 1,5 m brett för sektion
Volym är dämpningen lika god som för Våg och Variation.

FIGUR 13 – GRAFERNA VISAR EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID MUR AV TYP ”VOLYM”. MÄTPUNKT NÄRA VÄG OCH
HÖGTALARE ÄR RÖD I FIGUR 10 OCH MÄTPUNKT OVANFÖR MUREN PÅ MOTSATT SIDA AV MUREN ÄR GRÖN I FIGUR
10. DEN VÄNSTRA GRAFEN VISAR FÖR EN BILPASSAGE OCH DEN HÖGRA FÖR MÄTNING MED HÖGTALARE.

För mätningen av parkmuren så är trafiken längre från muren än de andra murarna. Detta gör att infallet från
ljudkällan inte är lika brant och dämpningen blir därför lägre. Parkmuren har inte heller något utstickande krön. Här är
mätningen med högtalare mer talande för vad muren i sig kan dämpa då högtalaren är nära. Men för det aktuella
fallet i Eneborgsplatsen är ändå trafiken mest intressant.

FIGUR 14 – GRAFERNA VISAR EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID MUR AV TYP ”PARKMUR”. MÄTPUNKT NÄRA VÄG OCH
HÖGTALARE ÄR RÖD I FIGUR 10 OCH MÄTPUNKT OVANFÖR MUREN PÅ MOTSATT SIDA AV MUREN ÄR GRÖN I FIGUR
10. DEN VÄNSTRA GRAFEN VISAR FÖR EN BILPASSAGE OCH DEN HÖGRA FÖR MÄTNING MED HÖGTALARE.
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Graferna nedan behöver en förklaring. Syftet med dessa grafer är att visa om de olika murarna har skillnad i
ljuddämpning och i så fall vid vilka frekvenser. Det är alltså skillnaden mellan röd och grön kurva i ovanstående grafer
som redovisas här. Slutsatsen för graferna är att dämpningen är bäst mellan 800-4000 Hz. Där har också däckbuller
mest energi och de låga murarna är främst till för att dämpa däckbuller.

FIGUR 15 – GRAFEN VISAR SKILLNADEN MELLAN RESULTAT I RÖD OCH GRÖN PUNKT UNDER BILPASSAGE FÖR
SAMTLIGA TYPER AV LJUDMURAR KORRIGERAT FÖR AVSTÅNDSSKILLNADEN MELLAN MÄTPUNKTERNA.

FIGUR 16 – GRAFEN VISAR SKILLNADEN MELLAN RESULTAT I RÖD OCH GRÖN PUNKT MED ROSA BRUS FRÅN
HÖGTALARE FÖR SAMTLIGA TYPER AV LJUDMURAR KORRIGERAT FÖR AVSTÅNDSSKILLNADEN MELLAN
MÄTPUNKTERNA.
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Även dessa grafer behöver en förklaring. Syftet med dessa grafer är att visa på skillnaden mellan ljudmurarna som har
ett skärmkrön och muren i parken som inte har något utstickande krön. Här redovisas skillnaden ljuddämpningen i
graferna på föregående sida. T.ex. så redovisas ”Ljuddämpning för mur Variation minus ljuddämpning för Parkmur”.
Som man kan se i figur 15 är skillnaden mellan kurvorna vid 1000 Hz låg varpå även amplituden i figur 17 blir låg.

FIGUR 17 – GRAFEN VISAR SKILLNADEN I LJUDDÄMPNING MELLAN T-FORMADE LJUDMURAR MED KRÖN OCH OLIKA
TEGELSÄTTNING RELATIVT LJUDDÄMPNINGEN AV PARKMUREN UTAN T-FORMAT KRÖN FÖR BILPASSAGE (DÄMPNING
MUR VÅGFORM MINUS DÄMPNING PARKMUR UTAN KRÖN).

FIGUR 18– GRAFEN VISAR SKILLNADEN I LJUDDÄMPNING MELLAN T-FORMADE LJUDMURAR MED KRÖN OCH OLIKA
TEGELSÄTTNING RELATIVT LJUDDÄMPNINGEN AV PARKMUREN UTAN T-FORMAT KRÖN MED HÖGTALARE
(DÄMPNING MUR VÅGFORM MINUS DÄMPNING PARKMUR UTAN KRÖN).
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5 DISKUSSION:
Ljuddämpningen av de olika ljudmurarna är bättre än förväntat under beräkningar vid förstudien.

Den totala ljuddämpningen i parken är mellan 4-6 dB beroende på hur nära vägen man är. Desto närmre vägen och
murarna desto bättre dämpning. Längst bort i parken från vägen så är dämpningen ca 4 dB. Skillnaden beror dels på att
öppningen där lokalgatan går in längs parken släpper in buller vid passagerna vilket påverkar totalnivån och att de

relativt låga murarna är effektivast på nära håll.  Om hörnet täpps till kan den totala dämpningen bli 2 dB högre.

Varje del av ljudmuren har kontrollerats för sig. Mätningar på lika långt avstånd från ljudkällan med en mätpunkt
skärmad av ljudmuren och en mätpunkt oskärmad visar på ljuddämpningen som ljudmuren ger.

· För T-formade murar så är ljuddämpningen på 15 m avstånd och 1,5 m höjd mellan 6-7 dB där Vågen har bäst
dämpning.

· För Parkmuren utan T-format krön så är ljuddämpningen ca 5-6 dB

· För glasskärmen så är ljuddämpningen ca 4 dB.

· Reflektioner från skärmen är uppmätta till att öka nivån med mindre än 1 dB. Vanligtvis reflekterar en rak skärm
3 dB men på grund av det diffusa mönstret som dämpar raka reflektioner, den absorberande kärnan och
T-krönet så dämpas reflektioner. Detta gör formen lämplig i stadsmiljö då 1 dB ökning ej är märkbart.

För att kontrollera och jämföra de olika ljudmurarna så har ljudmätningens spektrum undersökts för bilpassager och
med högtalare. Det är vad graferna i figur 11-18 visar. Totalt sett så är skillnaden i ljuddämpningen liten varpå effekterna
av tegelsättningen är svår att bedöma. Ljudmuren med tegelsättning Våg är generellt den med högst ljuddämpning
vilket kan bero på formen och den höga graden hålighet in till absorberande kärna av träullit. Det kan också vara det
diffusa sneddade mönstret som gör att ljudet inte får raka reflektioner när ljudet studsar från däck, mot muren, tillbaka
mot bilkarossen och sedan över. De totala skillnaderna är så små att det kan bero på mätosäkerhet.

Tegelsättningen för Ljudmur Variation är väldigt varierande i hur tegelstenarna sticker ut och har mycket öppningar till
den absorberande kärnan. Tegelstenarnas avstånd och mått som sticker ut är uträknat för att dämpa däckbuller. Något

som syns i figur 15 där Variation har bäst ljuddämpning vid 800-1250 Hz. Detta syns dock inte på samma sätt vid mätning
med högtalare där det snarare är de andra ljudmurarna som fungerar bättre för däckbuller. En förklaring till detta kan
vara att mätningar med högtalare inte har någon reflekterande yta att studsa mot som bilpassagernas bilkaross har,
varpå den diffuserande ytan ej får någon mätbar effekt på andra sidan ljudmuren för mätning med högtalare. Den
reflektion som sker mot muren vid högtalarmätning studsar åt andra hållet jämfört med var mätarna är och blir då
försumbar jämfört med ljudet som går rakt upp över T-krönet.

De T-formade ljudmurarna är effektivast för bilar som passerar i körfältet närmast och ljuddämpningen avtar med
höjden varför lösningen inte fungerar avsevärt för bostäderna. Det flacka infallet i parken mot de bortre körfälten gör

att båda körfälten får god ljuddämpning. De bilarna hörs relativt lite och då mest på grund av de hårda ytornas
reflektioner i stadsrummet. Ljudmurarna med T-format krön är mer effektiva än ljudmuren i parken utan krön. Detta är
dels vare den ljudskärmande effekten som T-krönen har men även för att bilarna passerar längre från ljudmuren i parken
än vad de gör för ljudmuren mellan körbanorna.

Den upplevda ljuddämpningen när bilarna passerar förbi muren är påtaglig och ljudmuren skulle fungera på andra
platser där den kan skärma av på sidan av en väg istället för i mitten av vägen. Det går också att förenkla konstruktionen
till billigare varianter. Det finns förbättringspotential för parkens ljudmiljö framförallt genom att täppa till luckan i
parkens sydvästra del då passagerna hörs genom öppningen där. Det blir en subjektiv störning att passagerna hörs kort

och sedan skärmas. Denna lucka märks också väl i mätresultatet då passagerna vid närmaste körfälten hörs med normal
ljudnivå när muren inte är i  vägen och då drar upp den ekvivalenta ljudnivån. Att täppa till luckan kan dämpa 1-2 dB
mer. Förslag på hur man kan arbeta vidare med ljudmiljön i parken under dess planerade utveckling ges i kapitel 6.
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FIGUR 19– LJUDMUR VÅG MED ÖPPNINGAR MELLAN STENARNA IN TILL ABSORBERANDE KÄRNA

FIGUR 19– LJUDMUR VARIATION MED ÖPPNINGAR MELLAN STENARNA IN TILL ABSORBERANDE KÄRNA
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FIGUR 20– LJUDMUR VOLYM MED ÖPPNINGAR MELLAN STENARNA IN TILL ABSORBERANDE KÄRNA

FIGUR 21– LJUDMUR VÅG INZOOMAD MED ÖPPNINGAR MELLAN STENARNA IN TILL ABSORBERANDE KÄRNA AV

TRÄULLIT
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6 FRAMTIDA ARBETE:
Ljudmurarna uppfyller målet med projektet och dämpar bullernivån i parken till en nivå som är godkänd enligt riktvärde
för parker i tätort av Naturvårdsverket. I förstudien diskuterades komplement till ljudmuren för att förbättra den
upplevda ljudmiljön ytterligare. Vår rekommendation är att man fortsätter med lösningar för upplevd god ljudmiljö i
parken då Eneborgsplatsen då kan bli ett internationellt känt exempel på hur man kan jobba med buller i parker i

stadsmiljö. Det är även en lämplig period då H22-mässan blir ett internationellt City-expo där man kan visa på hur
Helsingborg som en innovativ stad satsar på stadens ljudmiljö på ett nytt sätt. Helsingborg är även finalister i EU:s
nominering för mest innovativa stad vilket gör det ännu mer lämpligt att fortsätta arbetet, speciellt då den stora
satsningen med muren redan är gjord. Närmast i tiden är även Dunkers kulturhus kommande utställning om hur staden
jobbar med innovation vilket kan vara en lämplig plats att visa upp framtagningsprocessen. Vi rekommenderar att
kommunicera ut om ljudmuren på dessa sätt för att fler ska våga testa innovativa bullerlösningar.

Då parken ändå planeras för att rustas upp rekommenderar vi följande:

1. Bänkar med höga ryggstöd som skärmar bort buller lokalt där man sitter. Dessa bänkar kan med fördel utformas
som paraboler riktade mot fontänen för att förstärka fontänens ljud. Det skulle också kunna vara en

växtbeklädd pergola med en glasskiva i bakkant som göms av växtligheten runt befintliga bänkar.

2. Då fontänen ska rustas upp rekommenderar vi ett munstycke som skapar ett mer porlande ljud än det brusande
ljudet. Det brusande ljudet är likt trafikbuller egentligen vilket gör det bra för att maskera trafikbuller men inte
så harmoniskt eller lugnande som det skulle kunna vara. Subjektivt så har vi människor bestämt oss för att
vattenljud är positivt oavsett hur det låter men studier visar på att porlande ljud upplevs bättre än brusande,
jämför en japansk trädgårds porlande mot en fors. Dessa olikheter går att laborera med i fontänens ljud med
ett enkelt val av munstycke. Väljer man ett porlande ljud så försvinner dock maskerande effekt mer vilket gör

parabolbänkarna viktigare.

3. Av praktiska skäl så viker inte muren in i parken utan går endast längst kanten mot vägen. Anledningen är att
man vill ha grusvägen inbjudande från parkens hörn mot gatan och inte blockera gångvägen. Detta gör att ljud
från passager som kör förbi öppningen vid lokalgatan längs parken hörs. Detta betyder att ljudet först hörs och
sedan försvinner bakom muren vilket kan upplevas som störande då det blir momentant. Vi rekommenderar
ändå att vika in muren antingen 90 grader längs lokalgatan eller att lägga in två parallella skärmar som gör att
man kan gå in från hörnet mellan murarna. Man kan också tänka att luckan täcks t.ex. genom en större pergola

med inglasad baksida eller plank. Då täcks den glipa som finns sett från parken mot vägen där lokalgatan går.

4. Ljudinstallationer – en lekplats med olika musikaliska delar som gör att barnen kan spela. Bör utföras på ett
sätt så att det inte blir störande.

5. Förstärkt fontänljud – Vattenljudet i Eneborgsplatsen är en stor fördel för ljudmiljön. Denna skulle kunna
förstärkas t.ex. med upphängda genomsiktliga reflektorer i träden på ett lekfullt sätt men på samma principer
som man bygger konserthus.

6. Bygg insektshotell, fågelholkar och fågelmatare för att locka fåglar som ger trivsam fågelsång.

Man kan göra mycket olika saker för att förbättra ljudmiljön i parken ytterligare. Satsningen för lokala åtgärder är mindre
jämfört med ljudmuren men kan leda till bra uppmärksamhet för staden i olika sammanhang och bidrar ytterligare för
de boende till en bättre ljudmiljö.
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Ungefärliga positioner för rekommenderade framtida lösningar i kapitel 6
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FIGUR 21 – EXEMPEL PÅ HUR EN PERGOLA KAN INNEFATTA ETT HAMMER-GLASS FÖR ATT BILDA EN BULLERSKYDDAD
SITTPLATS. DEN BÖR KLÄS MED KLÄTTERVÄXTER FÖR ATT GÖMMA GLASET OCH INTE FÅ EN BUSSKUR-KÄNSLA. DEN KAN
ÄVEN GLASAS IN I BAKSIDAN FÖR ATT FÖRSTÄRKA FONTÄNLJUDEN.
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