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Sammanfattning
Då Linbanan planeras att gå dygnet runt har beräknade ljudnivåer i omgivningen nära
Linbanan dimensionerats av riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer nattetid samt
maximala ljudnivåer nattetid (ekvivalent ljudnivå 40 dBA och/eller maximal ljudnivå 55
dBA).
Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåer nattetid vid bostad och banhastighet
begränsad till 6 m/s uppgår till 44 dBA vid rambergsstaden 9:14-9:16. Högsta
beräknade maximala ljudnivå beräknas till 62 dBA vid Rambergsstaden 9:14-9:16.Det
föreligger ett maximalt dämpningsbehov för omgivningsbuller om maximalt 7 dB.
Dominerande källa i detta fall är Torn E, Inlandsgatan.
Beräkningar av komfortvibrationer visar att samtliga närliggande bostäder/vårdlokaler
längs med planerad linbanesträckning uppfyller ISO SS 460 48 61 dvs. understiger 0.4
mm/s RMS och klarar därmed riktvärdet.
Stomljudsnivåer är bedömda till maximalnivå med tidsvägning slow L pASmax=30 dBA.
Alla bostäder/vårdlokaler uppfyller rekommenderad stomljudsnivå för hela
linbanesträckningen. Folkteatern beräknades till maximalnivå 35 dBA slow.
Åtgärder presenteras i denna rapport och listas i tabell nedan för omgivningsbuller.
Tabellen visar att det är möjligt att dämpa upp till 10 dB (7 dB behov).
Enskilda åtgärder mot
omgivningsbuller

Stycke i
rapport

Bullerreducering
för torn

Bullerreducering
för station

1. Stockbridge dämpare

4.1.1

5–10 dB

3–5 dB

2. TMD av Skytteln

4.1.2

3–10 dB

1–5 dB

3. Stötdämpare i
gondolarm

4.2.1

3–5 dB

0–1 dB

4. Elastiska element i
rullarnas hjul

4.2.2

5–10 dB

2–7 dB

5. Elastiska element i
stora löphjul mm

4.3.1

0 dB

5–10 dB

6. Absorbenter,
inbyggnader, skärmar

4.3.2

3–10 dB

3–10 dB

7. Minskade
stationsöppningar

4.3.3

0 dB

2–5 dB

8. Ljudfälla/-baffel i
stationsöppningar

4.3.4

0 dB

3–5 dB

9. Ändra riktning på ljudet
från station

4.3.5

0 dB

0–5 dB (lokalt stor
effekt)

Åtgärdsförslag för stomljud och vibrationer finns beskrivna i rapporten.
Det rekommenderas att vid projekteringsfasen med leverantörer, såväl som i
startfasen och kontinuerligt framåt, ha med ljud och vibrationskompetens för att
påverka utformning av stationsbyggnader, rullbatterier i torn samt fundament till
stationer och torn. Dessa komponenter är betydelsefulla och kan förhoppningsvis vid
rätt konstruktion minska omfattningen av antalet och ambitionsnivån för åtgärder.
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1

Bakgrund och syfte

En första stomlinbana i Göteborg från Järntorget till Lindholmen, Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen planeras till 400 års jubiléet 2021. Gondolerna planeras att
avgå var 45:e sekund och stannar för av- och påstigning vid varje station. Varje
gondol kan ta 25 personer och även cyklar, barnvagnar och rullstolar kan tas med.
Linbanans kapacitet kommer vara 2000 - 3000 resenärer per timme och riktning,
vilket motsvarar en spår-vagnslinje i 6-minuters trafik. Av komfort- och
tillförlitlighetsskäl planeras linbanan som ett vindstabilt system med två fasta
bärkablar och en dragkabel i mitten dvs 3S system.

1.1

Syfte och omfattning

Göteborg Stadsbyggnadskontor har gett ÅF uppdraget att ta klarlägga möjliga
bulleråtgärder där behov finns för att uppfylla Naturvårdsverkets vägledning för
industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538). Bulleråtgärderna ska påverka
tornens design så litet som möjligt. Sweco har tidigare utfört bullerberäkning [1] för
linbanan, som ÅF har fått ta del av.
I uppdraget ingår även att lämna förslag till stomljud- och vibrationsdämpande
åtgärder för de närliggande bostäder/vårdlokaler och Folkteatern vid Järntorget, om så
skulle behövas. ÅF har parallellt med detta uppdrag beräknat stomljud- och
komfortvibrationer längs med Linbanesträckan [2].

1.2

Tillägg till omfattningen av uppdraget

Under uppdraget ökades omfattningen till att komplettera och uppdatera utförd
bullerberäkning [1]. Förutsättningarna sedan 2017 har ändrats t.ex. tornens höjd och
banhastighet begränsad till 6 m/s. Även kompletterande information till
bullerutredningen inkom från mätrapport LÄRMMESSUNG NR. 27–072 av FIBY ZT
GmbH [5].

2

Kompletterande bullerberäkning

I följande bullerberäkningar har skapats en situation där Linbanans bedömda
bullerkällor modellerats med tanke på källornas placering, ljudemission samt drift. Det
beräknade resultatet har jämförts mot Naturvårdsverkets gällande riktvärden enligt
rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”. Då Linbanan
planeras att gå dygnet runt har beräknade ljudnivåer i omgivningen nära Linbanan
dimensionerats av riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer nattetid samt maximala
ljudnivåer nattetid.

2.1

Riktvärden externt industribuller

Sedan 2015 gäller Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”, RAPPORT 6538. Vägledningen har ersatt Naturvårdsverkets
tidigare allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 1978:5 samt
övergångsvägledningen Buller från industrier.
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Tabell 1: Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden.
Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
kl. 06-18

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50

Kväll kl. 18-22,
samt lör.- sönoch helgdag
kl. 06-18

Natt
kl. 22-06

45

40

Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen:


Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan
22–06 annat än vid enstaka tillfällen.



Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.



I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket,
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst
en timme, även vid kortare händelser.

2.2

Antaganden och förutsättningar

Enligt tidigare utförd bullerberäkning [1] samt mätrapport [5] har vi bedömt att den
huvudsakliga bulleremissionen skapas när en gondol passerar ett hjulbatteri vid
respektive torn samt vid infart och utfart i stationsbyggnader. Övrigt maskineri vid
stationer har vi inte bedömt vara en betydande bullerkälla för spridning av externt
industribuller till omgivningen.
Detaljerade förutsättningar för den linbana som ljudeffektbestämdes i mätrapport [5]
är inte kända och kan påverka den antagna ljudemissionen jämfört med den linbana
som är planerad i Göteborg.
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2.2.1

Tornhöjder

Göteborgs Stadsbyggnadskontor har i mail 2018-06-29 förmedlat följande
uppdaterade uppgifter om tornhöjder:
Tabell 2: Tornhöjder Stomlinban Järntorget-Wieselgrensplatsen

Torn

Placering

A

Emigrantvägen

B

Diagonalen

C

Polstjärnegatan

D

Marknivå

Nivå toppen
av torn

Höjd

+2

+75

73

+0 (sea)

+115

115

+2

+94

92

Herkulesgatan

+12

+52

40

E

Inlandsgatan

+19

+87

68

F

Inlandsgatan

+19

+103

84

2.2.2

Ljudemission torn och station

Uppgifter om bullerkällornas ljudemission baseras på mätningar redovisade i
mätrapport [3], vilket tillsammans med uppgift från Göteborgs Stadsbyggnadskontor
om banhastighet begränsad till 6 m/s givit förutsättningar för bedömd ljudeffektnivå
från torn respektive station. I enlighet med [1] har torn modellerats som en punktkälla
placerad i tornets topp och infart/utfart vid station har modellerats som vertikala
ytkällor placerade på respektive stationsbyggnad.

2.2.3

Drifttider

Med uppgift om banhastighet och en bedömd längd av hjulbatteri vid torn samt inutfart station har vi beräknat den tid respektive bullerkälla emitterar ljud per
dimensionerande timme.
Antagen batterilängd har uppskattats till 30 m. Med en hastighet av 6 m/s erhålls en
ljudemitterande tid om 5 s per gondolpassage vid respektive torn samt in- utfart
station. Detta ger med tanke på att en gondol passerar torn/station var 22,5 s en total
emitterande tid om 800 s per timme.

2.3

Genomförande

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:
- Digitalt kartunderlag, över verksamhetsområdet och dess omgivning har använts
som grunddata i programmet. Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande
externbullerkällor matats in i kartans koordinatsystem.
- Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata.
- Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i
närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att
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eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från
respektive källa räknas in automatiskt.
- Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av
avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark),
vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i området.
- Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt
samt som så kallade bullerspridningskartor i färg, på höjd 1,5 m, där nivågränser i
steg om 5 dBA redovisas.

2.4

Beräkningsmetod

Beräkningarna av buller från Linbanans bedömda bullerkällor är baserade på en
gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J,
Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction
method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).
Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs.
vindriktning från källa till mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har programmet
SoundPLAN ver. 7.4 använts där ovanstående beräkningsmodell ingår.
Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dBA.

2.5

Beräkningspunkter

Beräkningspunkter har valts ut till fasadpunkter på bostadsbyggnader, skolor och
vårdlokaler belägna nära linbanans sträckning.

2.6

Bullerkällor

Tabell 3:Bullerkällor

Bullerkälla

Ekvivalent ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW

Maximal ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW

Torn

97

109

Infart-/utfart station

89

97

2.7

Beräkningsresultat

Resultatet av beräkningarna redovisas som den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån i
dBA som kan uppstå i omgivande bebyggelse, med ovan angivna bullerkällor i antagen
drift. I tabell 4 redovisas beräknade högsta totala ekvivalenta ljudnivåer från linbanan
nattetid (kl. 22-06) vid fastigheter som överskrider riktvärden (ekvivalent ljudnivå 40
dBA och/eller maximal ljudnivå 55 dBA).
Tabellen redovisar den högsta beräknade nivån (frifältsvärden, dvs. utan fasadreflex )
på respektive fastighet. Beräkningarna redovisar både total nivå samt delbidrag
uppdelat mellan källtyperna Torn och Station.

Date: 31/10/2018

754693_Bullerdämpande åtgärder inför 3S linbana GBG_181031

Page 8 (26)

REPORT
Tabell 4: Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA, nattetid

Fastighet

LAeq

LAFmax

Bidrag
LAeq
Torn
42

Bidrag
LAeq
Station
26

Bidrag
LAFmax
Torn
61

Bidrag
LAFmax
Station
40

Högsta
bidrag
- källa
Torn F

Brämaregården 75:3 (2)

42

61

Brämaregården 73:6 (2)

38

57

38

11

57

23

Torn F

Brämaregården 73:6 (1)

41

60

41

26

60

41

Torn F

Brämaregården 73:5 (1)

39

57

39

23

57

37

Torn F

Brämaregården 73:3 (1)

38

57

38

21

57

35

Torn F

Herrgårdsskolan*

39

58

39

20

58

34

Torn C

Rambergsstaden 9:14-16

44

62

44

30

62

44

Torn E

Rambergsstaden 12:15

42

60

42

30

60

45

Torn E

Rambergsstaden 12:10

39

57

39

28

57

43

Torn E

Polhemsgymnasiet*

40

55

28

40

45

55

Lindholmen 735:232 (2)

43

58

26

43

58

42

Lindholmen 35:2 (1)

37

56

37

14

56

28

Station
Lindhol
men S
Station
Lindhol
men N
Torn C

Lindholmen 18:2 (1)

42

57

27

42

45

57

Kommentar:
Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåer nattetid vid bostad uppgår till 44 dBA vid
rambergsstaden 9:14-9:16. Högsta beräknade maximala ljudnivå beräknas till 62 dBA
vid Rambergsstaden 9:14-9:16. I tabell 4 redovisas vilken källa som ger högst
bullerbidrag, det är genomgående beskrivna källor som är helt dominerande till
respektive beräkningspunkt, dvs åtgärder behövs endast på dessa källor för att
komma ner i beräknad ljudnivå.
*Beräknade punkter avser skolbyggnader. Sker ingen verksamhet nattetid uppfylls
riktvärden enligt tabell 1 vid dessa fastigheter.

2.7.1

Källornas delbidrag till buller och dämpningsbehov

Det är framför allt tornen som bidrar till överskridande av ljudnivåer nattetid vid
berörda fastigheter enligt tabell 4. Station Lindholmen skapar överskridande vid
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bostadsfastighet med upp till 3 dBA samt tangerar ljudnivåer nattetid vid
Polhemsgymnasiet.

2.7.2

Kommentarer till bullerkartor

Bullerkartor i Bilaga A1-A8 redovisar beräknade maximala ljudnivåer på fasad då dessa
genomgående är dimensionerande för överskridande av riktvärden för fastigheter
enligt tabell 4. Observera dock att i bilagorna redovisas även bullerutbredningskartor
på 1,5 m höjd som inkluderar fasadreflex.

3

Vibrationer och stomljud

För detaljerad insikt av stomljuds- och komfortvibrationsberäkning och resultat
hänvisas till referens [2].
Stomljuds- och komfortvibrationsberäkningarna förutsätter att inga källor interfererar
med resonanser i mark, fundament och byggnad.

3.1

Riktvärden och bedömningsgrunder

Beräkningar av komfortvibrationer visar att samtliga närliggande bostäder/vårdlokaler
längs med planerad linbanesträckning uppfyller ISO SS 460 48 61 dvs. understiger 0.4
mm/s RMS och klarar därmed riktvärdet.
Stomljudsnivåer är bedömda till maximalnivå med tidsvägning slow L pASmax=30 dBA.
Alla bostäder/vårdlokaler uppfyller rekommenderad stomljudsnivå för hela
linbanesträckningen

3.2

Dämpningsbehov stomljud

Förhöjd stomljudnivå förväntas för Folkteatern i Område 1. Beräkningsresultat visar 35
dBA dvs. 5 dBA dämpningsbehov för stomljud om samma bedömningsgrund som för
bostäder ska antas. Bidraget kommer från station Järntorget. Alla tornen A-F bidrar
mycket lite till att förhöja stomljudet. Det betyder att stationerna blir den
dimensionerade källan för stomljudsalstring.
Högsta beräknande stomljudnivå beräknades till Lundby sjukhus på ca 30 m avstånd
från Station Wieselgrensplatsen. Maximalnivån beräknades till 29 dBA dvs 1 dBA
marginal från rekommenderad bedömningsgrund.

3.3

Dämpningsbehov vibrationer

Alla stationer bidrar mycket lite till generering av komfortvibrationer till närliggande
bostäder/vårdlokaler. Det betyder att tornen blir den dominerande källan för
komfortvibrationsalstring. Som högst kan ett torn genererar en komfortvibration om
0.2 mm/s RMS på 10 m. Ingen befintlig bostad/vårdlokal finns så nära så därför finns
det en god marginal till att uppfylla ISO SS 460 48 61 (=0.4 mm/s RMS)
Torn A närmast Folkteatern (beräkningsavstånd 50 m) beräknas till 0.01 mm/s RMS
komfortvägt. Detta är långt under känslighetströskeln för komfortvibrationer, som för
de flesta människor inträffar vid ca 0.1 mm/s RMS.
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4

Åtgärder buller

Buller från en linbana kan dämpas på många olika sätt t.ex.
•
•
•
•

Vibrationerna dämpas och därmed minskas excitationerna till ljudutstålande
objekt.
Ljudutstrålningen minskas t.ex. absorbenter och/eller ljuddämpare
Ljudet isoleras och/eller avskärmas
Ljudets direktivitet (spridningsområde) ändras.

Tidigt samarbete i projekteringsfasen med leverantörer om buller och vibrationer
rekommenderas där förutsättningar och villkor appliceras på deras produkt för att
identifiera viktiga komponenter och konstruktioner, där åtgärder bör vidtas.
Ibland kan vissa åtgärder eventuellt redan finnas implementerade hos leverantören.
Då är det viktigt att denna åtgärd kontrolleras och verifieras att den fungerar i aktuell
miljö.

4.1

Åtgärder som dämpar linans vibrationer

Åtgärder som minskar den dominerande vibrationskällan dvs. linans interaktion med
rullar och stora löphjul längs med hela linbanestäckan kommer att reducera all typ av
buller, både luftburet och strukturburet buller. Likaså minskar det komfortvibrationer i
huskroppar.
Här föreslås åtgärder som dämpar linans vibrationer så kallade Stockbridge dämpare
och införandet av olika elastiska/viskoelastiska material i rullar och stora löphjul.

4.1.1

Stockbridge dämpare

En variant att dämpa källan till bullret längs med hela linbanesträckan är att reducera
vibrationerna som alstras mellan linor och rullhjul. Vibrationer alstrar ljud framförallt
när de når stationsöppningar och torn. Linbanans vibrationer från tidigare utredningar
[4] har en tonal karaktär och finns i frekvensområdet upp till ca 150 Hz. Ett exempel
på installerade lindämpare av Stockbridge typ finns monterade på de båda bärlinorna
på 3S Hòn Thơm linbanan i Vietnam, se Figur 1.
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Figur 1: Illustrationsbild av monterade Stonebridge dämpare på de två bärlinorna. Bild från
linbanan 3S Hòn Thơm i Vietnam

En Stockbridge dämpare är en avstämd vibrationsdämpare, vilket betyder att den
måste dimensioneras till de störfrekvenser och vibrationsmagnituder linan kommer att
ge upphov till, för att kunna reducera vibrationerna på bästa sätt. En rätt avstämd
vibrationsdämpare omvandlar vibrationsenergin i störtonen (-er) till värmeenergi och
således reduceras vibrationerna.
Principen bygger på att vibrationerna i linbanans lina (=main cable) får två motvikter
(=metal weights) på vardera ända av en sändarlina (=messenger) att vibrera vid en
avstämd störton, se Figur 2. Störtonen får sändarlinan att böja sig och skapa friktion
mellan kardelerna i sändarlinans uppbyggnad. Fler kardeler i sändarlinan ger bättre
dämpning. Det betyder att t.ex. 18 kardeler lindande runt en kärna i sändarlinan ger
bättre vibrationsreducering än en lina med 8 kardeler runt en linkärna.
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Figur 2: Uppbyggnad av Stockbridge dämpare

Stockbridge dämpare uppfanns 1925, av George H. Stockbridge. Dämparen används
framförallt på transmissionslinor inom elkraft. Dämparen är väl beprövad inom denna
sektor på att framförallt dämpa ut strömningsinducerade vibrationer upp till ca 50 Hz.
De första Stockbridge dämparna kunde dämpa två olika störvibrationer upp till ca 50
Hz. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att fler, minst fyra olika störtoner kan
dämpas samtidigt genom att konstruera dämparen asymmetrisk gällande storlek på
motvikter i de båda ändarna och den asymmetriska längden på båda sidorna mellan
klämma och motvikt i sändarlinan se Figur 3.

Figur 3: Avstämd kommersiell asymmetrisk Stockebridge dämpare.

Dessa dämpartyper har förbättrats genom åren och fungera bra i ett bredare
frekvensområde ända upp till 150 Hz [3] och rätt dimensionerade skulle de därför
passa för att reducera aktuella störvibrationer från en 3S-linbana.
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Även linans risk för utmattning och slitage kommer att minska när dess dynamiska
påkänningar avtar med minskade vibrationer.
Beroende på montage tex. antal installerade Stockbridge dämpare och hur väl
dämparen konstruktionen optimeras till rådande driftsförutsättningar, bedömds denna
typ av åtgärd kunna tillföra minst 5–10 dB bullerdämpning.

4.1.2

Vibrationsdämpning av Skytteln

På 3S-linbanor finns skyttlar, Figur 4, som håller isär drag- och bärlinor. Skytteln
saknar oftast vibrationsdämpning och kan därför tillföras extra dämpning med t.ex.
Stockbridgedämpare beskrivna i 4.1.1. eller andra strukturella avstämda
massdämpare dvs. ”TMD”; Tuned Mass Damper.

Figur 4:Skyttel på drag- och bärlinor

En TMD är uppbyggd av en fjäder, en oscillerande tyngd och en dämpare. Fjäderns
styvhet och tyngd kan ställas in för exakt finjustering av resonansfrekvensen för den
aktuella strukturen och dess unika naturliga frekvens. TMD dämpare stabiliserar
rörelser uppkomna av harmonisk vibration och kan utformas som en pendel som visas
i Figur 5.
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Figur 5:Principbild hängande pendel som utformas som en avstämd TMD på skytteln

Fördelen att montera dämpare på skytteln är att den står i kontakt med både bär- och
draglinor. Oftast har bär- och draglinor olika lindiametrar. Varje dimension ger upphov
till sina unika vibrationsstörtoner.
Beskrivna montaget i 4.1.1 är endast möjligt på bärlinorna eftersom de ska gå igenom
torn och stationer och kan alltså inte komma åt störvibrationerna i draglinor. Skytteln
släpper däremot kontakten med draglinan vid stationer och torn.

4.2

Åtgärder som reducerar ljudet från torn

4.2.1

Reducerar stötpåverkan på rullbatterier från gondoler

När gondolerna passerar längs med rullbatterierna uppstår stötkrafter, framförallt i
sidled, som driver igång rullarna i rullbatterier och på så sätt genererar ut ljud. Detta
kan reduceras genom att montera en stötdämpare i gondolarmen, se Figur 6 . Denna
typ av lösning finns på nyare linbanemodeller från 2018 t.ex. Leitner 3S och används i
syfte med att öka åkkomforten. Samtidigt som åkkomforten ökar leder detta även till
att bullret vid kabinen från tornen minskar.
För bästa effekt är det viktigt att säkerställa att stötdämparen fungerar för de
störfrekvenser som linbanan ger upphov till.
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Gondolarm
Figur 6: Inför lateral stötdämpare i transportör mot rullarna (Källa:Leitner)

4.2.2

Inför elastiskt dämpmaterial i rullbatteriernas hjul

Elastiska och viskoelastiska material som står i kontakt med stål som vibrerar kommer
att dämpas, omvandla vibrationer till värme, och ger därför ljudreducering.
I Figur 7 visas exempel på rullbatteri med ett elastiskt element att förse hjulen med.
Hur bra ljudreducering som erhålls beror på valet av material i hjulringarna. Dessa
materials förmåga att dämpa vibrationer beror av last, störfrekvens och
omgivningstemperatur. Därför är det viktigt att rätt dämpmaterial väljs till hjulen i
rullbatterierna på tornen.
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Figur 7: Rullbatteriet med rullhjul. Elastisk ring att använda på hjulet

Ljudmätningar finns från IDM, se Figur 8, som jämför den akustiska effekten hos hjul
monterat med ett standardelement och avstämt element med elastiskt material dvs.
mot rätt last, störfrekvens och omgivningstemperatur. Här ses en markant
ljudreduceringseffekt på hela 10 dB.

~10dB

Figur 8: Ljudreduceringseffekt med avstämda och icke avstämda elastiska element. Källa: IDM
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4.3

Åtgärder som reducerar ljudet från stationer

4.3.1

Införa elastiska element på stora löphjul, styrhjul och ledskenor

Stora hjul är mycket svåra att göra perfekt runda. De kan istället efterliknas med
roterande trappor, den polygonala effekten [4]. En lina som löper över en ojämn yta
t.ex. stort hjul ger därför upphov till vibrationer. Vibrationerna skapar ljud. Om dess
stålningsyta är stor vilket den oftast är från stora löphjul kan mycket ljud stråla från
hjulet. Ett sätt att minska de ingående vibrationerna in till de stora löphjulen är att
montera en avstämd elastiskt element mellan linan och löphjulet, se Figur 9.
Materialet måste vara på samma sätt som beskrivet i 4.2.2 dimensionerat för att få
rätt ljuddämpande effekt.

Figur 9: Elastiska element på stora löphjul. Källa: Semperform

4.3.2

Inför ljudabsorbenter, inbyggnader och skärmar

Traditionellt då man begränsar spridning inom industri
•
•
•

Inbyggnad källa
Skärmar inom byggnad eller mot strålande maskin
Öka ljudabsorption

Det är av största vikt att ljudmiljön inom stationen är reglerad. Dels för att undvika att
ljudnivåerna blir för höga och miljön känns hård, bullrig och ogästvänlig och dels för
att ljudnivåer och ge goda förutsättningar för taluppfattbarhet från
informationssystem/högtalare. Utrop kan upplevas som extra störande av de i
omgivningen som inte har nytta av informationen.
Skärmar med eller utan absorption kan även användas mot rullbatterier i torn för att
förhindra ljudutstrålning till omgivningen.
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Figur 10 Exempel på hur ett montage av skärmar vi stationsmynning kan påverka riktningen på ljudet som
strålar ut från stationen. Källa: Stig Ingemanssons bok
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4.3.3

Minskade öppningar för infart/utfart gondoler

Det ljud som uppkommer i station där på- och avstigning sker och gondoler hanteras
bör inte spridas till omgivningen.

∆𝐿𝑝 = 10 ∗ log(

•

𝑆0 – ursprunglig yta

•

∆𝑆 –minskad yta

•

∆𝐿𝑝 – Reducerad ljudnivå

𝑆0 − ∆𝑆
)
𝑆0

Genom att halvera ytan så kommer den utstrålade ljudeffekten att minska med 3 dBA.
Detta förutsätter att man genom de extra väggarna höjer ljudnivån inom stationen.
Stationen behöver innehålla ljudabsorbenter som säkerställer att ljudnivån inte ökar
inom stationen då stationen försluts ytterligare. Öppningar fungerar för rumsvolymen
som ytor som helt absorberar ljud. Byggs ytan igen så kommer ljudet att reflekteras
tillbaka och bidra till ljudfältet i byggnaden.

4.3.4

Inför ljudfälla/baffel i stationsöppningar

I de fall där det inte är möjligt att bygga täta väggar för att minska
stationsinlopp/utlopp kan det förses med mellanliggande ljudfälla/baffel, se Figur 10.
En linbanas stationsöppning har sina största maximala ljudnivåer Lmax i 500 Hz
oktavbandet [1].
En ljudfälla dämpar effektivt buller från olika öppningar. Ljudfällans funktion bygger på
att den både stoppar och absorberar ljud. Här finns många kommersiella lösningar att
tillgå, se exempel i Figur 11.
Vanligen anges ljudfällors förmåga att stoppa ljud med ett siffervärde, det så kallade
reduktionstalet uttryckt i dB och ett siffervärde mellan 0–1 för absorptionen. Dessa
siffervärden ger en indikation på hur pass väl ljudet kan reduceras/absorberas fast
endast vid oktavbandet f=500 Hz. Det är viktigt att ha kollat på hela
oktavbandspektrumet för att avgöra hur reduktionstal och absorption fungerar i övriga
aktuella störtoner. Tjockare bafflar kan t.ex. krävas för att erhålla god
ljudreduktion/absorption i oktavband lägre än 500 Hz bandet än vad siffervärdet visar i
500 Hz oktavbandet.
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ljudfälla

Figur 10: Principskiss på placering av ljudfälla till stationsinlopp/utlopp

Figur 11: Enklare ljudfälla. Källa: Bullerbekämparen
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4.3.5

Ändra riktning på utstrålat ljud från stationen

Givetvis kan inte öppningarna i stationen stängas helt. Ljud till omgivningen via
öppningar är nödvändiga. I vissa riktningar finns mer känsliga byggnader och
vistelsezoner än andra. Det kan alltså vara bra att påverka i vilka riktningar som de
lägsta ljudnivåerna förekommer.

Figur 11 Exempel på hur skärmar vi stationens mynning kan påverka riktningen på utstrålat ljud
(symmetriskt exempel)

I Figur redovisas ett exempel med likvärdiga skärmar på ömse sidor om öppningen.
Ljudutstrålningen blir då relativt symmetrisk ut från mynningen. Utformningen av
mynningen kan utföras så att spridningen blir asymmetrisk med lägre ljud åt ena eller
andra sidan. Principen gäller även i vertikalplanet då ljudet kan guidas uppåt istället
för nedåt till de ytor där människor vistas.

4.3.6

Reducera ljudutstrålning byggnadsytor

Vid normala byggnader så krävs någon typ av ljudisolering i ytterväggar och fönster
för att inte ljudnivån från omgivande bullerkällor ska bli för hög inomhus. I några fall
som industrier och idrottshallar kan situationen vara det omvända. Ljud inne i
byggnaden går genom väggarna och stör omgivningen.
Vid aktuell byggnad med relativt låga krav på vikt och värmeisolering i väggar och tak
behöver det sannolikt säkerställas att konstruktionerna har tillräcklig ljudisolering för
att hantera. Med andra ord tillräckligt täta och tunga.
Byggnadens väggar och tak måste även utformas så att de inte strålar ut ljud på
grund av vibrationer i konstruktionen från maskinell utrustning i byggnaden.

5

Åtgärder som reducerar vibrationer och stomljud

Det finns flera sätt att minska vibrationsöverföringen mellan linbanans fundament vid
torn och stationer och till byggnad. Det som styr val av åtgärd är, förutom kostnader,
inom vilket frekvensområde som problem föreligger, hur stor insättningsdämpningen
behöver vara för att riktvärde eller bedömningsgrund skall innehållas.
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I det här fallet så har denna studie resulterat i att endast Folkteatern får överskridande
gällande stomljud, se 3.2, och bidragande källan är stationen vid Järntorget.
Komfortvibrationerna uppfylls längs med hela linbanesträckningen, se 3.3. Andra
faktorer som också minskar stomljud och vibrationer generellt från linbanan är
framförallt minskning av banhastighet som möjliggör att det blir långsammare
accelerationer och inbromsningar till stationerna.

5.1

Åtgärder vibrationer

Här finns inga beräknade överskridanden och därför inga behov av åtgärder. Det ska
poängteras att beräkningarna förutsätter att fundament med dess ovanpåliggande
delar dvs. stationer och torn konstrueras så att det inte har några resonanser som
sammanfaller med linbanans naturliga lågfrekventa excitationer i
komfortfrekvensområdet upp till 80 Hz. Dessa kan t.ex. komma från:
•
•
•

Drivmotorn (oftast f <2 Hz)
Lina-hjul excitationer “lay” inducerade vibrationer (f=5–22 Hz)
Lina-hjul excitationer “kardeltoner” (f=70–130 Hz)

Generellt om komfortvibrationer inte skulle uppfyllas utförs en vibrationsisolering
mellan fundament och station/tornbyggnaden dvs man isolerar vibrationerna till att
inte gå ned i marken utan stanna kvar i torn/station. Vibrationsisolering med
stålfjäderelement kan lyckas ned till en uppställningsfrekvens på cirka 5 Hz, vilket
betyder att en god vibrationsisolering, ca 10–20 dB erhålls från f=15 Hz och högre. För
att isolera mycket låga vibrationer så som drivmotorn måste luftfjädrar användas i
uppställningen. En luftfjädrad uppställning kan erhållas typisk med en
resonansfrekvens på f=0.5–3.5 Hz vid laster upp till 440 kN, se Figur 12 . Detta
betyder att en mycket god vibrationsisolering om minst 10–20 dB vid frekvenser från
1.5 Hz och uppåt.

Figur 12: Maskin uppställd med luftfjädrar. Källa: ContiTech

5.2

Åtgärder stomljud

De vanligaste åtgärderna är att alla infästningar mellan fundament och station/torn
beläggs med elastiskt mellanskikt. Vanliga material är naturgummi, korkgummi,
stenull, Sylomer eller Sylodyn. Det elastiska materialet fungerar tillsammans med
linbanans ovanpåliggande station-/torndelar som ett massa-fjädersystem. Vid
resonansfrekvensen kan förstärkning av vibrationer ske. Dämpning sker för frekvenser
över resonansfrekvensen.
Möjlig insättningsdämpning för fundamentlaster upp till 30 ton är 5–7 dB(A) men beror
generellt på typ av material, tjocklek och last.
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Även byggnadens kan stomljudisoleras på liknande sätt.
Stomljudsdämpande åtgärder i form av elastiska lager kan även läggas in i och under
byggnad. Typiska material är korkgummi, Sylomer eller Sylodyn. Generellt finns 3
principer;
-

heltäckande lager under t.ex. en bottenplatta,
remsor längs kant av bjälklag eller platta
punktvis på syllar eller pålar.

Insättningsdämpningen beror på typ av material och tjocklek.

6

Bedömning av resultat efter införda föreslagna
åtgärder

Här belyses vilka effekter föreslagna åtgärder har om de implementeras, både som
punktinsats eller som kombinerade åtgärder, med de förutsättningar som har givits till
detta uppdrag. Det finns framförallt osäkerheter för skillnader mellan Göteborgs
linbana jämfört med stickprovslinbanorna gällande geotekniska förhållanden,
konstruktion och omgivningsmiljön.

6.1

Effekter av enskilda åtgärder – punktinsatser

En enskild åtgärd är oftast lättare att uppskatta effekten av än flera kombinerade
åtgärder eftersom inte linbanans konstruktion är fastställd.
Tabell 5 kan användas som ett riktmärke vid val av enskilda åtgärder.
Tabell 5:Uppskattad effekt av enskilda åtgärder mot omgivningsbuller

Åtgärder mot
omgivningsbuller

Stycke i
rapport

Bullerreducering
för torn

Bullerreducering
för station

10. Stockbridge dämpare

4.1.1

5–10 dB

3–5 dB

11. TMD av Skytteln

4.1.2

3–10 dB

1–5 dB

12. Stötdämpare i
gondolarm

4.2.1

3–5 dB

0–1 dB

13. Elastiska element i
rullarnas hjul

4.2.2

5–10 dB

2–7 dB

14. Elastiska element i
stora löphjul mm

4.3.1

0 dB

5–10 dB

15. Absorbenter,
inbyggnader, skärmar

4.3.2

3–10 dB

3–10 dB

16. Minskade
stationsöppningar

4.3.3

0 dB

2–5 dB

17. Ljudfälla/-baffel i
stationsöppningar

4.3.4

0 dB

3–5 dB

18. Ändra riktning på ljudet
från station

4.3.5

0 dB

0–5 dB (lokalt stor
effekt)
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För effekt av stomljud och vibrationsreducering hänvisas till stycke 5. Att notera är att
även åtgärd 1–5 i Tabell 5 kommer att reducera stomljud och vibrationer. Dock
svårare att uppskatta stomljud och vibrationsreduceringseffekter för dessa åtgärder
eftersom konstruktionen inte är fastställd och vibrationer går

6.2

Effekter av kombinerade åtgärder

Linbanan är ett system av komponenter som står i kontakt med varandra via linorna,
där akustiska vibrationsvågor rör sig olika bra mellan olika komponenter. Hur
“komponenterna” akustisk pratar med varandra, är det som avgör hur pass bra vågen
hindras dvs. reducerar ljud. Appliceras flera åtgärder samtidigt blir det extra svårt att
avgöra hur vibrerande struktur reagerar eftersom även åtgärderna inte kan frikopplas
utan måste betraktas som ett system av åtgärder.
Kombination av åtgärder kräver insikt i konstruktionen, vilket inte finns i detta skede.
Det är viktigt att veta att akustiska kombinerade åtgärder inte behöver vara additiva
dvs. en åtgärd som ger 3 dB som kombineras med en annan åtgärd som också ger 3
dB behöver inte betyda 6 dB dämpning utan kombinationen kanske endast resulterar i
4 dB beroende på konstruktion.
Appliceras åtgärd 6 i Tabell 5 med att t.ex. göra stationen Eisgrathbahn mindre
ljudhård är det lätt att bedöma att åtgärden kommer att ge god ljudreduktion eftersom
stationen verkar i princip sakna t.ex. absorbenter. Likaså är åtgärden fristående dvs.
påverkar inte torn eller andra stationskomponenter och därför lätt att bedöma.
Kombineras denna åtgärd med exempelvis åtgärd 5 i Tabell 5 (elastiska element i
löphjul mm) är det svårare att uppskatta dämpningresultatet pga. att löphjulet
kommunicerar med övriga strukturella komponenter inne i stationsbyggnaden. Insikt i
strukturella konstruktionsdetaljer behövs.

Figure 13:Interiörbild från Eisgrathbahn station.
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7

Rekommendationer

Utformning av stationsbyggnader, rullbatterier i torn och fundament till stationer och
torn bör under hela projekteringsfasen göras i kontinuerligt samråd med oberoende
ljud- och vibrationskonsult.
Stationernas utformning påverkar hur mycket ljud dessa genererar och på vilket sätt
stationen avger ljud till omgivningen. Nuvarande beräkningsmodell kan då uppdateras
och förfinas ytterligare och avgöra om stationsåtgärder kommer att bli nödvändiga.
Eventuella åtgärder kan då testas av i modellen mer tillförlitligt.
Antal rullbatterier och dess geometriska utformning som behövs för varje torn
påverkar ljudgenereringen från tornen. Även här är det viktigt att tidigt diskutera
bästa möjliga utformning och även uppdatera nuvarande beräkningsmodell.
Fundamenten till torn och stationer spelar en avgörande roll för att bemästrar de
dynamiska krafterna som linbanan genererar, inte bara bära upp statisk last.
Linbanans naturliga störtoner får t.ex. ej ligga i resonans med övrig struktur.
Linbaneleverantören bör tidigt informera projekteringsgruppen om vilka förväntade
störtoner deras linbana förväntas ge t.ex. drivmotorvarvtal, lina-hjul excitationer så
som kardelfrekvenser mm. så att eventuella relevanta åtgärder kan planeras in i tid.
.
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