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12 miljoner EU-invånare påverkas av järnvägsbuller dagtid och 9 miljoner 
nattetid. I denna undersökning redovisas åtgärder, finansiering och regleringar 
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rullande järnvägsmateriel är grundläggande för en strategi som syftar till att 
minska bullret från järnvägar. 
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Minska järnvägsbullret 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SAMMANFATTNING 

Enligt medlemsstatsrapporter som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) 2010 
påverkar järnvägsbuller runt 12 miljoner EU-invånare dagtid, med en bullerexponering på 
över 55 dB(A), och runt 9 miljoner nattetid, med en bullerexponering på över 50 dB(A). I 
själva verket är de faktiska värdena tveklöst högre eftersom EEA:s europeiska 
bullerkartläggningsinitiativ inriktas på tätorter med mer än 250 000 invånare och på de 
viktigaste järnvägslinjerna med över 60 000 tåg per år. Järnvägsbullerproblemen är 
koncentrerade till Centraleuropa där majoriteten av de medborgare som påverkas av buller 
bor och de största godstransportvolymerna förekommer (i första hand Tyskland, Italien och 
Schweiz, men även i Polen, Österrike, Nederländerna och Frankrike är trafiktätheten är 
hög, och bullerkartläggning visar att stora delar av befolkningen i Belgien och Luxemburg 
påverkas av buller). 
 
Buller är ett störande fenomen som kontaminerar miljön och har negativ inverkan på 
hälsan hos människor som exponeras för höga omgivande bullernivåer på över 70 dB(A) – 
eller till och med lägre. Diskussionen kring järnvägsbuller har blivit mycket viktig i ett antal 
europeiska länder allteftersom järnvägstransporterna tilltar och spelar en allt viktigare roll 
för miljövänliga transporter. För att genomföra de hållbarhetsmål som formuleras i EU:s 
vitbok om transporter från 2011 och i paketet om grönare transporter måste miljöpåverkan 
(kol, energi, buller etc.) från järnvägsverksamhet minimeras för att järnvägens position 
som ett grönt transportalternativ ska bibehållas – och därmed främja en övergång till 
järnvägsalternativet för att övergripande minska miljöpåverkan av transporter. 
 
För att analysera bullersituationen i Europa, i enlighet med rådande EU-lagstiftning, måste 
medlemsstaterna tillhandahålla bullerkartor och planer för bullerbekämpning. Planer för 
bullerbekämpning beskriver de åtgärder som vidtagits för att sänka omgivningsbullret för 
de medborgare som identifierats som bullerutsatta. De rättsliga villkoren varierar emellertid 
avsevärt över Europa eftersom medlemsstaterna har olika gränsvärden eller tröskelvärden 
för buller, och vanligtvis testas dessa gränsvärden endast när ny infrastruktur byggs eller 
vid omfattande saneringar. 
 
Generellt sett talar man om tre olika källor till järnvägsbuller: 
 

 Motorbuller 
 Rulljud 
 Aerodynamiskt brus. 

 
Järnvägsbuller är i stort sett ett problem som uppstår kring godståg och tåg med äldre 
vagnar och motorer, och det är ett speciellt allvarligt problem nattetid. Rulljud är generellt 
sett högre från dåligt underhållna järnvägsfordon, och från tåg som kör på dåligt 
underhållen infrastruktur. Aerodynamiskt brus är speciellt relevant för höghastighetslinjer 
där, i de flesta fall, bullerbegränsande åtgärder som bullerskydd har införts. Bullerskydden 
minskar bullret från rulljudet men de är vanligtvis för låga för att ha någon effekt på det 
buller som kommer från pantografen.  Motorbullret är mest relevant vid lägre hastigheter 
upp till runt 30 km/h, rulljud över 30 km/h och aerodynamiskt brus dominerar över 
200 km/h. Den viktigaste bullerkällan är rulljud, något som gäller alla slags tåg. 
 
För att minska bullret från järnvägen skiljer vi på passiva åtgärder vid störningskällan och 
aktiva åtgärder vid bullerkällan. De viktigaste passiva åtgärderna som vidtas för att minska 
järnvägsbullrets påverkan på miljön är bullerväggar och isolerade fönster, och i de allra 
flesta fall är det på dessa metoder som medlemsstaternas bullerbekämpning och 
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investeringar koncentrerar sig. De är emellertid bara verkningsfulla på lokal nivå och 
förutsätter stora investeringar för att skydda omfattande delar av järnvägsnät. 
 
Åtgärder som vidtas vid bullerkällan, däremot, sänker bullret över hela järnvägssystemet 
om de introduceras över ett omfattande område. Problemet med bullriga godsvagnar kan 
t.ex. reduceras genom att bromsblocken av gjutjärn ersätts med bromsblock av 
kompositmaterial. Denna åtgärd som för tillfället utreds av järnvägsindustrin skulle påverka 
runt 370 000 gamla godsvagnar. Hjuldämpare, aerodynamisk pantografutformning och 
bullerisolering av dragutrustning (t.ex. lokens motorer) är också åtgärder som sänker 
bullret vid källan. Enligt gällande teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD Buller) 
måste rullande materiel som införts från och med 2000 (inklusive motorer och 
personvagnar eller motorvagnar med passagerare) sänka bullernivåerna med ca 10 dB(A) 
jämfört med utrustningen från 1960- och 1970-talen. 
 
Enligt författarens åsikt borde bullret idealiskt sett reduceras vid källan eftersom dessa 
åtgärder har nätomfattande effekter. Där spårens infrastruktur orsakar förhöjda 
bullernivåer (t.ex. buller som utstrålas från strukturer som viadukter, eller från kurvgnissel 
i kurvor med snäv radie) eller där den omgivande miljön är känslig för buller (t.ex. 
natursköna områden eller stadsmiljöer med bostäder mycket tätt intill järnvägsspåret) kan 
det bli nödvändigt med ytterligare bullerdämpande åtgärder i spårområdet. Sådana 
åtgärder omfattar friktionsmodifierare, rälsdämpare, flytande (eller isolerade) spårlager och 
givetvis bullervallar och bullerskydd i olika höjder.  Fordon och spår måste underhållas för 
att undanröja alla onödiga bullerkällor, t.ex. korrugering. 
 
Retroaktiv anpassning av befintliga järnvägsgodsvagnar med komposit K- eller (om 
godkänt) LL-bromsblock är den mest kostnadseffektiva åtgärden på fordonssidan. 
Ytterligare åtgärder på fordonssidan är hjuldämpare, fordonsmonterade friktionsmodifierare 
(mest effektiva i stads- och förortsnät) och (för höghastighetståg) aerodynamiskt 
optimerade pantografer (t.ex. avskärmning eller beläggning). Dessa åtgärder är effektiva 
över hela nätet. Ytterligare forskning skulle kunna bedrivas för modifierade 
hjulkonstruktioner eftersom de är mycket effektiva, men erfarenheter av olyckor leder till 
tveksamhet inför nya hjulkonstruktioner som ersättning för monoblockkonstruktioner. 
 
På infrastruktursidan är friktionsmodifierare, rälsdämpare och spårlager de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna för att minska bullret. I tätbefolkade områden och 
järnvägssektioner med tät trafik går det inte att kringgå bullerskydd eller bullerdämpande 
planteringar. Om många olika fordonsrelaterade åtgärder däremot vidtas kan antalet 
bullerskydd eller bullerdämpande vegetation minska avsevärt.  
 
Dessutom kräver hjul och spår frekvent övervakning och underhåll för att bullret ska 
minska. Ytkvaliteten hos hjul och spår, vilken försämras naturligt med tiden, är en 
avgörande faktor för bullret från rullande materiel. Svårt skadade ytor (deformerade hjul 
eller korrugerade spår) är en viktig bullerkälla. 
 
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen försöker uppmuntra medlemsstaterna att 
vidta fler åtgärder för att minska järnvägsbullret, t.ex. genom att införa bulleravhängiga 
spåravgifter. Sådana ekonomiska incitament (varierande spåravgifter beroende på 
bullernivå) kan hjälpa till att: 
 

 stimulera användning av lågbullerteknik för rullande materiel, 
 utveckla användning av rutter som undviker lokala bulleröverhettningspunkter, 
 utveckla bullerdämpande driftsrutiner och driftshastigheter inom vissa känsliga 

områden. 
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När det gäller lagstiftningen är det japanska programmet ”top-runner”1 en föregångare för 
att på ett varaktigt sätt sänka bullernivåerna. TSD Buller är en vederbörlig grund för 
bullerreglering på medellång och lång sikt. För närvarande gäller standarderna för 
bullerföroreningar endast för nya eller modifierade fordon. På medellång och lång sikt kan 
TSD bli obligatoriskt för alla fordon. Bullernivåerna i TSD Buller bör också emellanåt sänkas 
i takt med tekniska framsteg liknande det japanska exemplet. 
 
I princip finns det tre tillvägagångssätt för bulleravhängiga spåravgifter och var och en av 
dessa kan konfigureras som en blandning av bonus- och straffkomponenter: 
 

1. Det tågrelaterade bullret kan mätas vid kritiska punkter i tätbefolkade områden 
och/eller korta avstånd till bostadsområden och därefter lokaliseras till de tåg som 
orsakar buller. Bulleromvärderingen för spåravgiften bör sedan variera i enlighet 
med lokala bullernivåer och slutligen i enlighet med den bosatta befolkningens 
bullerexponering. 

2. Vagnarna kan klassificeras i bullerkategorier och åläggas en bulleromvärdering eller 
belönas med en bonus motsvarande bullerkategorin. Tågoperatören betalar avgiften 
till, eller tar emot bonusen från, infrastrukturansvarige och skickar vidare räkningen 
eller bonusen till vagnens ägare eller operatör. 

3. Tåg kan klassificeras med utgångspunkt från vilka slags järnvägsvagnar de är 
sammansatta av. I fråga om godståg kan ett tågs föroreningskategori variera med 
varje förändring som görs i tågsammansättningen på rangerbangårdarna. 

 
Det första tillvägagångssättet skulle direkt motsvara principen om att förorenaren betalar, 
men den innebär höga transaktionskostnader för genomförande och kontroll. Det andra är 
det som är enklast och lättast att genomföra, men här förbises järnvägsbullrets natur. En 
stor procentandel bullerreducerade vagnar behövs för att man ska kunna åstadkomma en 
avsevärd sänkning av det tågrelaterade bullret. Det tredje tillvägagångssättet kräver inget 
sofistikerat betalningssystem, utan förutsätter ett fungerande (slutligen internationellt) 
informationssystem för vagnkontroll. 
 
Avgiftsprogrammen kan bäddas in i lämpliga författningsbestämmelser för att ställa upp en 
tydlig ram för långsiktig verksamhet för att sänka bullret från järnvägarna. Följande 
verktyg för reglering är tänkbara: 
 

 Gränser för buller vid stillastående och för passage för godsvagnar och lok. 
 
 Drifts- och underhållsregler. 
 
 Bullerbegränsande teknik för nytt rullande materiel i enlighet med det japanska 

programmet ”top runner”. Detta program syftar till att minska energiförbrukningen 
och miljöpåverkan genom dynamisk justering av utsläppsmålen med utgångspunkt 
från rådande bästa metod (”top runners’ performance”). 

 
 Retroaktiv anpassning av fordon som är i drift för tillfället (fasstyrd förpliktelseplan). 

 
Bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår (NDTAC) bör införas för att 
uppmuntra fordonsägarna att investera i bullerreducerande åtgärder. I det första skedet 
bör de koncentrera sig 

                                                 
1  Detta program syftar till att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan genom dynamisk justering av 

utsläppsmålen med utgångspunkt från rådande bästa metod (”top runners’ performance”). 
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på järnvägsgodsvagnar, men programmet kan omfatta andra fordon eller åtgärder senare, 
eller inriktas på bullernivåer utan hänsyn tagen till vilken åtgärd som utnyttjas för att nå 
gränsen. 
 
Nog så viktigt är att bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår genomförs så 
att inte järnvägssektorn förlorar i konkurrenskraft. Investeringskostnader och högre 
driftskostnader ska täckas. Bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår bör 
samordnas i medlemsstaterna och alla fordon som är i drift i nationella nät ska omfattas 
(även utländska fordon). För att möta det faktum att avsevärda bullersänkningar bara kan 
åstadkommas om tågen är fullt utrustade med lågbullrande utrustning bör 
bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår gynna tåg som är nästan fullt 
utrustade med dessa fordon. För att undvika försämrad konkurrenskraft bör lägre avgifter 
för tillträde till järnvägsspår för lågbullerfordon till stor del finansieras av medlemsstaterna. 
För att motivera ett tidigt skifte till lågbullerfordon eller retroaktiv anpassning av redan 
befintliga godsvagnar bör också direktfinansiering av investeringar övervägas för några år. 
 
Sammanfattning av rekommendationerna 
 
Eftersom järnvägsgodsvagnar vanligtvis trafikerar större internationella områden är det 
viktigt att samordna riktlinjerna för bullerlagstiftning över Europa. Som en följd av detta 
rekommenderar författarna att man koncentrerar sig på följande åtgärder: 
 

 Retroaktiv anpassning av den redan befintliga godsvagnsflottan med nya 
lågbullrande bromssystem speciellt genom utbyte av gjutjärnsblock mot block av 
kompositmaterial som första och viktigaste steg i riktning mot källrelaterade 
bullerdämpande åtgärder. 

 

 Upprättande av finansieringsprogram för att täcka den retroaktiva anpassningen och 
ytterligare driftskostnader för de nya bullerdämpande teknikerna för att undvika 
försämring av järnvägssektorns konkurrenskraft. En stor del av kostnaderna ska 
täckas av medlemsstaterna eftersom tystare tåg kommer att minska behovet av, 
och därför också kostnaden för, åtgärder för dämpning av infrastrukturellt buller. 

 

 Införa spåravgiftssystem som differentierar tågavgifterna beroende på vilken 
bullerkategori tåget tillhör. Bullerklassificeringen av ett tåg bör bestämmas med 
utgångspunkt från vagnen med den högsta bullernivån. 

 

 Göra verksamhet kring bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår 
eller reglering av bullerbegränsning beroende av samma åtgärder vid vägtransport 
för att undvika försämrad konkurrenskraft hos järnvägssektorn. 

 

 Göra bullergränser från TSD Buller [TSD Buller 2011] obligatoriska även för 
befintligt rullande materiel 10 eller 12 år efter införandet av finansieringsprogram 
och bullergränser för nytt rullande materiel. 

 

 Justera gränserna i TSD Buller i en fasstyrd process i ett medellångt och långsiktigt 
framtidsperspektiv för att främja utvecklingen av nya bullerdämpande tekniker. 

 

 Övervakning och underhåll av bullerutveckling orsakad av friktion för att garantera 
låga bullernivåer också under långa driftsperioder. 


