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Abstract  

Syftet med denna studie var att mäta och jämföra de bullernivåer som en passagerare 

utsätts för på SL:s pendelbåtslinje 80, Sjövägen, med SL:s busslinjer 443 och 76. 

Sträckan Nacka Strand – Nybroplan var lämplig för att båda fordonens start och 

slutpunkt är belägna nära varandra och båda trafikslagen är valbara alternativ för 

passageraren.  I denna studie genomfördes bullermätningar ombord i enheten dB(A) 

med en loggande ljudtrycksmätare.  Studien genomfördes som en fallstudie där 

metoden designades för att undersöka ljudnivån under en normal resa. Resultatet 

redovisas med hjälp av framräknade medelvärden och diagram från 

mätinstrumentet.  Slutsatserna som drogs var att bullernivåerna på både 

pendelbåtarna och bussarna var likvärdiga trots ett stort antal variabler. Ljudnivån i 

passagerarutrymmet visade sig ha en tydlig koppling till fordonets hastighet och 

motorbelastning. En annan slutsats var att ökat passagerarantal i 

passagerarutrymmet verkar ha en dämpande effekt på ljudnivån ombord.  
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Abstract  

The purpose with this study was to measure and compare the noise levels that a 

påssenger is exposed to during å voyåge onboård SL’s boåt line 80, Sjövägen, with 

SL's bus routes 443 and 76.  Passengers commuting between Nacka Strand – 

Nybroplan have today two available options of public transportation, commuter 

boat and bus. Therefore this specific route was found to be suitable for comparing 

the two given options of transportation. In this case study noise measurements are 

carried out on board both vehicles.  The unit used is dB(A).  This case study was 

designed to analyze the sound levels during a typical voyage. Measurements are 

performed using a logging sound level meter. The results are presented as 

calculated mean values and graphs from the measuring instrument software. The 

conclusion is that the noise levels on the commuter boats and buses are equivalent 

despite a large number of variables. The sound level in the passenger 

compartment turned out to be highly influenced by the velocity and engine load of 

the vehicle. Another conclusion that can be drawn is that a greater number of 

occupants in the passenger compartment appears to have a dampening effect on 

the noise level on board. 

 

 

Keywords:  case study, noise measurement, interior noise, passenger compartment, bus,   

passenger boat, public transport on water. 



 
 

Förord 

De senaste åren har intresset ökat för pendelbåtstrafik i Stockholm. Staden står inför en 

utmaning när det gäller att förbättra kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. Eftersom 

pendelbåtstrafik i SL:s regi är en ny del av kollektivtrafiken intresserade sig författarna för 

hur pendelbåtarna står sig mot busstrafiken ur ett komfortperspektiv. Buller är en del av den 

upplevda komforten ombord. 

Denna studie har som mål att kunna ge passagerare, inblandade aktörer och andra intressenter 

en nulägesbild av de aktuella bullernivåer som en passagerare normalt utsätts för när denne 

reser med något av ovanstående färdmedel. Informationen är tänkt att komplettera det 

informationsunderlag som en passagerare planerar sina resvanor utefter. 

Tack till Keolis och Rederiaktiebolaget Ballerina som har givit oss tillåtelse att utföra 

ombordmätningarna.  

Stort tack till vår handledare Per-Åke Kvick. 

Och slutligen ett tack till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som genom stipendiebidrag 

möjliggjort studien.  
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1 Inledning 

 

I Stockholm är pendelbåtar sedan något år tillbaka en integrerad del i stadens kollektivtrafik 

tillsammans med bland annat bussar, tunnelbana och spårväg. Nya attraktiva sätt att resa 

kollektivt är viktigt för att lösa problemen med framförallt köer och trängsel men även för att 

minska belastningen på miljön. Där kan pendelbåtar vara en del av lösningen. Idag är det 

möjligt att resa med Storstockholms Lokaltrafik och Sjövägens båtar på sträckor mellan 

Stockholms innerstad och bryggor på Lidingö och i Nacka. Det innebär att båtresenärerna kan 

undvika de köer och flaskhalsar som finns i det landbaserade transportnätet under morgon och 

eftermiddagsrusningen (Brandell, Lovén 2012). 

En av orsakerna till trafikproblemen är att Stockholm är byggd på ett antal öar som är 

sammanbundna med broar. Broarna är idag starkt trafikerade och möjligheterna att bygga fler 

vägar och broar är begränsade. I sin tur begränsar det hela det landbaserade transportnätet. De 

vattenvägar som omger centrala Stockholm är däremot en resurs som har potential att 

användas för utökad pendelbåtstrafik och avlasta det landbaserade transportnätet (Brandell, 

Lovén 2012). 

Ett miljörelaterat problem i Stockholm och andra städer är buller orsakat av framförallt 

trafiken. Utredningar och beräkningar visar att det i vissa fall finns samhällsekonomiska 

vinster att göra genom att reducera bullernivåerna från trafik i städer. På samma sätt finns 

ekonomiska och hälsorelaterade vinster i att ha en tyst och komfortabel kollektivtrafik. Idag 

när nya upphandlingar och inköp görs av bussar och kollektiva motorfordon är bullernivåer 

inget högprioriterat ämne. Variabler som driftekonomi, emissioner och driftsäkerhet väger 

tyngre. De tekniska lösningar och investeringar som krävs för att reducera buller varierar i 

både omfattning, arbetsinsats och kostnad. Det är inte säkert att den som satsar pengar på 

bullerreducerande åtgärder är den som har ekonomisk förtjänst av desamma (Ljungblad, 

Renhammar 2013 s 3, 13, 54). Buller i fordon och fartyg påverkar inte bara den upplevda 

komforten ombord, det är även en arbetsmiljöfråga. 

För att pendelbåtarna och andra kollektiva färdmedel ska vara attraktiva behöver de vara 

konkurrenskraftiga när det gäller restid, komfort, tillgänglighet och miljöpåverkan. Idag finns 

en noterbar skillnad mellan fordonens ålder. Det kan konstateras att pendelbåtarna har en 

betydligt högre medelålder jämfört med bussarna även om båtarna har bytt 

framdrivningsmaskineri och genomgått diverse ombyggnationer på senare år. Om och när det 
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i framtiden blir aktuellt att ta fram både nya pendelbåtar och bussar så bör buller vara en 

faktor att ta hänsyn till när så många människor påverkas av det både ombord och i fordonens 

omgivning.  

2 Syfte 

 

Syftet är att mäta och jämföra bullernivåerna som råder i passagerarutrymmet med 

passagerare ombord på SL:s pendelbåtslinje 80, Sjövägen, och SL:s busslinjer 443 och 76.   

Mätningarna ska genomföras mellan Nacka Strand och Nybroplan under både hög och 

lågtrafik. 

2.1 Frågeställning  

Varierar bullernivåerna mellan de olika transportslagen? 

Varierar bullernivåerna beroende på antal passagerare ombord?  

Vid vilka moment uppträder de högsta bullernivåerna? 

Hur varierar bullernivåerna under resan? 

2.2 Avgränsningar 

Arbetet har gjorts som en inledande fallstudie. Antalet utförda mätningar har begränsats till 

tio på grund av tidsbrist. Författarna har enbart haft tillgång till ett exemplar av 

mätinstrumentet och eftersom mätningarna har utförts enligt fallstudiens design (som beskrivs 

i metodkapitlet) under fastlagda sträckor, tider och riktningar är det endast möjligt att utföra 

ett fåtal mätningar under en dag.  

 

Studien är inte ämnad att kontrollera eller avgöra huruvida gällande arbetsmiljöregler eller 

övriga bulleremissionsregler efterföljs eller ej.  
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3 Tidigare studier  

 

Brandell och Lovén (2012) skriver att Stockholm växer, förändras och utvecklas. Vidare 

beskrivs de trafikproblem som staden står inför samt hur kollektivtrafiken kan se ut i 

framtiden. Pendelbåtar nämns kort som en möjlig del av lösningen. 

I en masteruppsats skriven av Karlsson och Larsson (2010) kan man i sammanfattningen läsa 

att även Göteborg står inför utmaningar för att få ett mer välfungerande och effektivt 

transportsystem när befolkningen och staden växer. Vidare uttrycks att ”En av de avgörande 

faktorerna till varför resenärer föredrar bilen framför kollektivtrafiken är komforten under 

resan. Ett sätt att attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken är att förbättra kvaliteten ombord 

på fordonen.” (Karlsson, Larsson 2010) Författarna till har undersökt hur busspassagerare 

värderar den nuvarande komforten och olika komfortfaktorer genom att genomföra 

enkätundersökningar ombord på två olika busslinjer i området kring Göteborg. Vidare har 

kvalitativa intervjuer, litteraturstudie samt fokusgruppmetod används för att få djupare 

kunskap i ämnet. Både en lokal och en regional busslinje i Göteborgsområdet undersöktes. 

Enligt arbetets enkätstudie tycker resenärerna att komfort är viktigt. En av de tio 

komfortfaktorer som behandlades var buller.  

Pilotprojektet ”Sjövägen” startade 2010-08-23. Syftet var att undersöka om det fanns 

förutsättning för pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten. Det visade sig att det behovet 

fanns och från den första april 2013 är Sjövägen en del av SL:s ordinarie linjenät. I 

utvärderingen som gjordes av projektet kom man bland annat fram till att nya båtar bör 

införskaffas om trafiken ska införas permanent (Rörby 2011).   

AB Storstockholms Lokaltrafik (2012) utredde förutsättningarna för nya pendelbåtslinjer och 

pendelbåtstrafikens framtida förutsättningar. Utredningen visar att utökad pendelbåtstrafik har 

potential och kan vara en del i att lösa problemen med framkomlighet, till exempel vid 

ombyggnaden av Slussen. 

 I Transportstyrelsens tillsynshandbok kap 14.20 finns regelhänvisningar, information och 

riktlinjer för kontroll av buller ombord på fartyg.  
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Myndigheten Trafikanalys (Trafa 2011) har undersökt resmönster, trafiksituation och 

framtidsutsikter för pendling i bland annat Stockholmsområdet. I rapporten konstateras att 

Stockholms infrastruktur är ansträngd och det är svårt och dyrt att bygga ny infrastruktur.  

I utredningen Tystare stadsbussar – kravställning vid upphandling för minskat buller 

(Ljungblad, Renhammar 2013) behandlas hur mycket stadsbussars buller påverkar 

omgivningen, dess ekonomiska effekter och vilka krav som är rimliga att ställa gällande 

buller.  Utredningen är gjord på uppdrag av Trafikverket.  

4  Teori 

4.1  Buller och ljud 

Ljud är små tryckförändringar i form av vågrörelser som rör sig genom materia (fasta ämnen, 

vätskor eller gaser). Dessa tryckförändringar blir ljud först när de når hörselorganet.  

Arbetsmiljöverket definierar buller som ” icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt 

och störande ljud” (AFS 2005:16). Vad som är ljud respektive buller uppfattas olika från 

person till person och kan även variera med tid och tillfälle. Vad som är ljuv musik för en 

person kan upplevas som störande buller av en annan person. Hur störande bullret upplevs är 

generellt svårt att säga men variabler som påverkar är bullrets styrka, frekvens och karaktär. 

(AFS 2005:16 s.17).  Det går inte att enbart jämföra vägda ljudtrycksnivåer för att få ett exakt 

mått på störningsgraden bullret ger med ovan variabler i åtanke (Johansson, Backteman, 

Hagberg, Jonasson, Plunt, Zetterling, Nyström 2002 s.27). 

En ren ton är ljud som består av endast en frekvens. Brus är ljud som består av olika 

frekvenser med olika inbördes styrka. Det är ovanligt att den ljudbild vi uppfattar i vardagen 

enbart är en ren ton utan ljudet är en blandning av toner och brus. Talljud består av både rena 

toner och brus. Buller som ligger inom samma frekvenser som talljudet är generellt mer 

störande och gör det svårare att urskilja talet. När buller stör samtal mellan två personer och 

kommunikation via rösten brukar detta kallas för talmaskering (Socialstyrelsen 2008, s.30).  

Om ett ljud varierar lite i ljudtrycksnivå så är det av kontinuerlig karaktär. Har det stora 

variationer i ljudnivå är ljudet av intermittent karaktär. Generellt är buller av intermittent 

karaktär mer störande.  
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4.2 Ljudtrycksnivå 

 

Ljudets styrka som också kallas ljudtrycksnivå mäts i Decibel (dB).  Ljudtrycket vid örats 

smärtgräns är cirka 1000 000 gånger starkare jämfört med det ljudtryck som krävs för att örat 

ska uppfatta ljud. Svagaste hörbara ljud motsvarar 0 dB(A) och smärtgränsen ligger på cirka 

120 dB(A).   

För att få en enhet som på ett bra sätt tar hänsyn till denna stora skillnad i ljudtryck och hur 

människan uppfattar ljud av olika styrkor så används den logaritmiska decibelskalan 

(Johansson et al. 2002, s.23).  

3 dB(A) uppfattas som en knappt hörbar förändring av 

ljudnivån (Åkerlöf, Byman 1999, s.11). I en öppen miljö 

gäller att ljudet dämpas med 6 dB om avståndet från en 

ljudkälla fördubblas. Detta förhållande gäller inte inomhus 

där ljudets dämpning är mindre (Elvhammar, Ingemansson 

1977, s.17).   

 

Som ett riktvärde gäller att en ökning av den 

vägda ljudtrycksnivån med 8–10 dB av de flesta 

människor upplevs som en fördubbling av 

hörselintrycket, det vill säga ljudet upplevs som 

dubbelt så starkt. På motsvarande sätt upplevs en 

sänkning av nivån med 8–10 dB som en 

halveringav hörselintrycket (Johansson et al. 

2002, s.27-28). 

Fig 1 (Johansson et al s.28) 

Bilden visar vanliga ljudkällors 

bullernivåer i dB(A) 
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4.3 Frekvenser 

Ljudvågor kan ha olika frekvens, frekvenser uttrycks i enheten Hertz förkortat (Hz) och anger 

ljudvågens svängningar per sekund. En Hz innebär att ljudvågen svänger 1 gång per sekund.  

Höga frekvenser ger ljusa toner s.k. diskanttoner och låga frekvenser ger bastoner. Generellt 

hör en frisk ung människa ljud vars frekvens ligger mellan 20-20000 Hz. Ljud som har en 

frekvens under 20 Hz benämns som infraljud. Är frekvensen istället över 20000 Hz benämns 

det ultraljud.  Se fig 2. 

Fig 2. (Johansson et al s.21) I ovanstående fig visas olika bullerkällors frekvenser. 

Örats känslighet varierar med ljudets frekvens. Generellt är den mänskliga hörseln mer 

känslig för högfrekventa ljud än lågfrekventa. Det innebär med andra ord att om två ljud med 

samma ljudtrycksstyrka (dB) har olika frekvens kommer det ljud som har högst frekvens 

uppfattas som starkare förutsatt att personen har normal hörsel. (Socialstyrelsen 2008, s.15). 

För att ta hänsyn till detta vid olika typer av ljudmätningar finns två olika vägningsfilter som 

används för att få en frekvensberoende dämpning av instrumentets mikrofonsignal (Johansson 

et al. 2002, s.26-27). De vanligaste förekommande filtren är A- och C-filter. Vägningsfiltret är 

ett elektroniskt programmerat filter som finns inuti mätinstrumentets mjukvara och ska inte 

förväxlas med någon typ av fysiskt filter eller muff som placeras utanpå instrumentets 
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mikrofon. När något av dessa vägningsfilter har används i mätningen benämns resultatet vägd 

ljudtrycksnivå som anges i enheten dB. Har vägningsfilter av typ A använts så betecknas 

enheten dB(A). Används istället vägningsfilter av typ C betecknas enheten dB(C).  En grov 

beskrivning av A- filtret är att det dämpar ljud med lägre frekvenser än 1000 Hz enligt 

fastställd filterkurva och förstärker vissa högre frekvenser. Därmed liknar den uppmätta 

ljudtrycksnivån människans hörseluppfattning. A-filter är det mest använda filtret och brukar 

användas vid mätning av trafikbuller och då hörselskaderisken ska bedömas (Johansson et al. 

2002, s.26-27). Det medför att den primära enheten i denna studie anges i dB(A).   

4.4 Fordonsgenererat buller 

En av huvudbullerkällorna ombord på båda fordonstyperna är framdrivningsmaskineriet som 

utgörs av en förbränningsmotor.  Bussarna har en förbränningsmotor. Båtarna har en eller 

flera förbränningsmotorer för framdrift och för elproduktion ombord. Eftersom detta 

maskineri alstrar en stor del av det totala bullret ombord är avståndet mellan mätinstrument 

och maskineriet en starkt påverkande faktor för det uppmätta mätvärdet. 

Även hur ett fordon framförs påverkar bullernivåerna ombord och i omgivningen. SL har som 

krav att busschaufförerna ska framföra fordonet på ett ekonomiskt och miljösmart sätt 

(Ljungblad, Renhammar 2013, s.33).  

När fordonens fart och motorbelastning ändras ger det upphov till ett fluktuerande buller. Det 

innebär att bullrets frekvens, styrka och karaktär förändras (Johansson et al. 2002, s.22).   

Det finns regelverk som sätter gränser för hur mycket bussar och andra motorfordon får avge 

buller till den omkringliggande miljön. Bullervärdena mäts då vid ett så kallat förbifartprov 

där mätinstrumentet är placerat utanför bussen. I samband med sådana prov anses att 

däckbuller är dominerande om hastigheten överstiger 60 km/h. I lägre hastighet domineras 

ljudbilden istället av motorljudet. Gränsvärden som finns i dessa regelverk är satta för att 

människor som bor och vistas nära vägbanorna inte ska ta skada av bullerexponeringen. 

Gränsvärdet är idag 80 dB(A) (refererat i Ljungblad, Renhammar 2013 s.3, s.14). Denna 

fallstudie har inte fördjupat sig vidare i dessa regelverk.  

Bullernivåerna på bussar kan påverkas några decibel beroende på vilka däck som används 

(Ljungblad och Renhammar 2013, s 33). Denna studie har inte dokumenterat vilka däck 

bussarna har körts med under mätningarna. 
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4.5 Hur buller påverkar människan 

 

För höga ljudnivåer kan skada hörselorganen och orsaka tillfällig eller permanent 

hörselnedsättning och tinnitus. Risk för hörselskada finns då en person under lång tid 

exponeras för ljudtrycksnivåer som överstiger cirka 85dB(A). Vissa är känsligare för buller än 

andra och hörselskydd kan därför behövas under de normalt angivna gränsvärdena alltså 

redan vid ca 75-80 dB(A) (AFS 2005:16). Arbetsmiljöverket anger insats och gränsvärden 

gällande buller på arbetsplatser. De återfinns i AFS 2005: 16 §3. Impulsljud är plötsliga ljud 

som till exempel ett pistolskott.  Dessa karakteriseras av att ljudnivån stiger snabbt och varar 

under en väldigt kort tidsperiod (TSFS 2009:119). Om impulsljud uppträder som överstiger 

135 dB(C) finns risk att en hörselskada/hörselskador uppstår och därför anger 

Arbetsmiljöverket detta som övre gränsvärde för impulsljud på arbetsplatser.   

Det är inte bara hörselorganen som påverkas och skadas av buller. Övriga kroppen kan 

påverkas av olika reaktioner till följd av buller. Buller kan både ge fysiska skador på kroppen 

och mentala problem. Utsätts en person för buller minskar prestationsförmågan, 

inlärningsförmågan och man blir fortare trött.  Impulsljud kan trigga kroppens försvars/stress-

mekanismer som tillfälligt leder till förhöjd puls och högt blodtryck. Långvarig exponering av 

buller har visat sig medföra förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 

2013). 

Buller kan medföra talmaskering om buller och samtalsljudnivå inte skiljer mer än ca 10 dB 

(Åkerlöf, Byman 1999, s. 9). Personer som har hörselnedsättningar, barn som lär sig språket 

och personer som talar ett annat språk än modersmålet har extra svårigheter vid talmaskering. 

De har därmed svårare att uppfatta tal i bullriga miljöer vilket inte bara försvårar 

kommunikation, det kan även innebära ett stressmoment för många hörselskadade 

(Socialstyrelsen 2008, s.30 och s.36). 

I extrema fall kan buller vara en direkt orsak till arbetsplatsolyckor. Skador efter långvarig 

exponering, starka impulsljud och när buller maskerar till exempel varningssignaler kan leda 

till olyckor (Arbetsmiljöverket 2012, s.3, 5). 

Om bullret är skadligt eller inte beror främst på två faktorer, dess styrka och 

exponeringstiden.  Bullrets karaktär är en annan faktor som påverkar hur skadligt ljudet är 

(Socialstyrelsen 2008, s.34). 
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Gränsvärden som gäller vid fartygsarbete på svenska fartyg finns i Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö ombord på fartyg, TSFS 2009:119. Det finns 

ytterligare information om bullermätning på fartyg i Transportstyrelsens 

”Tillsynshandboken”. Det kan i sammanhanget nämnas att bullermätningar som fastställer om 

arbetsmiljöreglernas gränsvärden efterföljs utförs utan passagerare ombord. Mätningen kan då 

utesluta att arbetstagarna utsätts för hälsorisker till följd av buller på arbetsplatsen 

(Transportstyrelsen 2013). 

4.6 Ljudets spridning 

Ljudet kan spridas på olika sätt och i olika medier/material. Antingen som luftljud, stomljud 

eller vätskeljud. Ljudet kan vandra mellan dessa tre medium. Som ett exempel på stomljud 

och ljudets vandring mellan medium kan ett fordons motorljud spridas direkt till fordonets 

olika delar genom att ljudet fortplantar sig som vibrationer i konstruktionens delar. Dessa 

vibrationer övergår sedan till luftljud när luften sätts i rörelse av vibrationerna det vill säga av 

materialets svängningar. Detta kan sedan uppfattas som störande buller när det långt bort från 

den ursprungliga källan når en persons hörselorgan. Vibrationsdämpande åtgärder vid källan 

kan alltså ha bullerreducerande effekter på långt avstånd (Johansson et al. 2002, s.22-23). 

 

4.7 Ljudabsorption 

När ljudet träffar en yta kommer en del att reflekteras tillbaka, en del absorberas och övergå 

till värmeenergi och den kvarvarande delen sprids vidare genom väggen. Oftast går bara en 

liten del av ljudet igenom väggen. Material som är gjorda för att dämpa ljud kallas för 

absorbenter och är ofta gjort i poröst och mjukt material. Hur mycket buller som dämpas av 

exempelvis en vägg beror bland annat på materialet i väggen, konstruktion, ljudets frekvens 

och styrka.  

När människor och stoppade möbler finns i ett rum dämpar de ljudet till viss del jämfört med 

om samma rum vore tomt (Johansson et al. 2002, s.80-81).  

Ett stort rum eller sal som har stora hårda ytor med liten dämpning kommer att ha en märkbar 

efterklang. Ljudet reflekteras omkring inom rummets ytterkanter utan att nämnvärt minska i 

styrka. Efterklang är ett sätt att beskriva hur länge det tar för det ursprungliga ljudet att avta 

med 60 dB efter att ljudkällan hastigt tystnat.  Många har nog upplevt rumsklang i en kyrka 
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eller tunnel. Hög rumsklang innebär även att den bortre delen av rummet får nästan lika hög 

ljudnivå som nära ljudkällan (Johansson et al. 2002, s.80-81). 

4.8 Område och linjer 

 

Pendelbåtslinje 80 har sin huvudsakliga sträckning i de områden som kallas för Nybroviken, 

Saltsjön och Lilla Värtan. I Nybroviken är vattendjupet cirka tre till sex meter. Under 

sommaren är området livligt trafikerat av både fritidsbåtar och sightseeingbåtar. Nybroviken 

övergår sedan i Saltsjön där vattendjupet är cirka åtta meter mellan Skeppsholmen och 

Djurgården. Utanför detta område varierar djupet mellan 20 till 30 meter fram till att Lilla 

Värtan tar vid. 

Linjesträckningen startar vid Nybroplan längst in i Nybroviken, därefter följer bryggorna 

Allmänna Gränd på Djurgården, Saltsjöqvarn, Finnboda, Kvarnholmen och Nacka Strand som 

alla ligger i Nacka. Linjen Fortsätter sedan till Blockhusudden på Djurgården, Dalénum på 

Lidingö och linjen har sin slutbrygga i Frihamnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Fig 3. Översiktsbild av de olika linjernas linjesträckning. Röd prickig markering är buss 443.                 

Svart markering är buss 76. Heldragen brun linje är pendelbåten, linje 80. 
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Busslinje 76 går mellan slutstationerna Ropsten och Hammarbyhamnen och passerar på vägen 

bland annat Nybroplan och Slussen. Sträckningen mellan Nybroplan och Slussen går via 

Hamngatan, Kungsträdgården och Skeppsbron med ett par hållplatser längs vägen. 

Busslinje 443 går mellan slutstationerna Slussen och Jarlaberg och har sin utgångspunkt vid 

bussterminalen nere vid Stadsgården, vidare ut på länsväg 222 via Danvikstull och 

Henriksdal. Efter Henriksdal passaras stigningen i den så kallade Kaffebacken. Väg 222 

övergår där till motorväg som bussen följer fram till avfarten vid Nacka Forum.  Resan 

fortsätter via Vikdalsvägen och vidare mot Nacka Strand.   

 

Trafiken i Nybroviken och på Saltsjön är säsongsberoende. Under vinterhalvåret är det främst 

färjorna till och från Finland, skärgårdsbåtarna och hamntrafiken med Djurgårdsfärjorna som 

trafikerar vattnen. Under sommarhalvåret tillkommer kryssningstrafik och en stor mängd 

fritidsbåtar. I de centrala delarna av Stockholm är trafikintensiteten hög från morgon till kväll 

men med toppar under morgon och eftermiddag. Den så kallade rusningstiden. Situationen 

kan variera från dag till dag. Vägarbeten och trafikolyckor kan påverka trafiken i närområdet 

och men också ge en spridningseffekt som märks över ett större område. Om trafikintensiteten 

är hög så påverkar det också bussarna som får framkomlighetsproblem. På länsväg 222 så är 

trafikintensiteten som störst under morgon och eftermiddag då många pendlar in och ut ur 

centrala Stockholm. Olyckor och vägarbeten kan ge upphov till långa köer. Danvikstull och 

slussenområdet är två platser som utmärker sig som flaskhalsar. 

  

4.9 Väder och isförhållanden 

 

Vädrets inverkan på busstrafiken brukar vara som störst vid snöfall då vägarna blir hala 

svårframkomliga och sikten dålig. Pendelbåtstrafiken påverkas framförallt av is som kan 

förekomma mellan december och slutet på mars. Isförhållandena i Saltsjön är mildare än i 

övriga Stockholms skärgård framförallt på grund av de färjor som trafikerar Stadsgårdskajen. 

Även det utströmmande vattnet från Mälaren försvårar isbildningen. Trots det körs 

pendelbåtarna under vintertid enligt en vintertidtabell där hänsyn tagits till en lägre medelfart 

på grund av gång i is. 
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4.10 Befolkning i området 

 

Inom en radie på 500-700 meter runt de bryggor som pendelbåtslinjen trafikerar (endast 

Nybroplan – Nacka Strand) bor det ca 8300 människor och många har sina arbetsplatser i 

samma område. Denna siffra väntas stiga då det planeras för ytterligare bostäder och 

arbetsplatser längs strandlinjen mot Saltsjön (AB Stockholms Lokaltrafik 2012, s. 26-28). 

I och med att bussarna har en annan sträckning än pendelbåtslinjen så är upptagningsområdet 

också större, det är därför svårt att uppskatta hur många som bor och arbetar i 76:ans och 

443:ans upptagningsområde.  

5 Metod 

 

”En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext,”(Yin 2006, s. 31) 

  

Studien har genomförts som en inledande fallstudie. Skillnaden mot en heltäckande fallstudie 

är att den inledande fallstudien visar tendenser snarare än djupare förståelse.  

 

Yin skriver att ”fallstudier är att föredra då man vill studera aktuella skeenden, men då 

relevanta beteenden inte kan manipuleras” (Yin 2006, s. 25).   

Vidare menar han att ett experiment skiljer sig från fallstudien genom att det i experimentet 

finns mycket större kontroll av miljön. Laboratoriemiljö är idealisk om man exakt vill kunna 

kontrollera miljön och variabler som påverkar skeendet. Fallstudien fokuserar snarare på 

vardagsmiljöer där skeenden sker enligt dess naturliga mönster. Fallstudien kan innehålla 

flera empiriska delar som gemensamt behövs för att besvara fallstudiens syfte (Yin 2006, s. 

25). Fallstudien är av den typ som Yin (Yin 2006, s. 60, figur 2.3) kategoriserar som en 

enfallsdesign med flera analysenheter, det syftar i detta fall på att bullret har mätts på samma 

tillvägagångsätt på olika fordon och trafikslag.  

 

Yin säger också att ”Omvänt så är en tredje grund för en enfallsstudie det representativa 

eller typiska fallet. Här är syftet att fånga och beskriva de omständigheter och betingelser som 

är för handen i en vanlig eller vardaglig situation.”(Yin 2006, s.62)  
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5.1 Val av tider för mätning. 

Det typiska fallet när det gäller den kollektivtrafik som undersökts är framförallt en resa under 

morgonrusning och kvällsrusning på vardagar (AB Storstockholms Lokaltrafik. 2011), det vill 

säga då flest människor reser. Därför ansågs det att bullerförhållandena som råder under 

morgon och kvällsrusning var de mest intressanta att undersöka. En resa på respektive 

trafikslag mättes även i lågtrafik för att kunna få en indikation om bullervärdena varierar med 

passagerarantal och en bild av bullernivåerna i olika trafiksituationer. Det bestämdes att 

mätningarna under högtrafik skulle utföras i den trafikriktning som förväntades ha flest 

passagerare. Generellt sett reser folk in mot staden på morgonen till arbetsplatser och skolor 

mm och ut från staden under eftermiddagen. Enligt en ombordundersökning på pendelbåten 

m/s Ballerina (AB Stelacon 2010) reser ungefär 90 % av passagerarna i samband med 

arbetspendling.  En passagerare som reser med pendelbåt eller buss exponeras för den totala 

ljudnivån som innehåller fordonets egenproducerade buller, passagerares och andra normalt 

förekommande ljudkällors buller. För att få fram mätdata ur en situation som liknar det 

typiska fallet utfördes mätningarna under reguljär trafik. 

 

Tidpunkterna för bullermätningen valdes utifrån SL:s uppgifter om resmönster ombord på 

pendelbåtarna (AB Storstockholms Lokaltrafik 2011). Där konstateras det att av totalt 51 000 

resor så gjordes 43 000 på vardagar och 30 000 av dessa skedde i högtrafik.  

För att få rättvisande mätdata skedde mätningarna under tre olika typresor. Dessa tre typresor 

bestämdes för att antalet passagerare borde variera på dessa typresor. De tre typresorna gav ett 

bullermedelvärde och ett medianvärde där hänsyn även togs till en lågtrafikmätning. De tre 

typresorna bestämdes till morgontur, middagstur och eftermiddagstur. Morgontur och 

eftermiddagstur innebar högtrafik. Middagsturen innebar lågtrafik. Tillsammans gav de en 

bredare förståelse för den genomsnittliga resan med SL-buss eller pendelbåt. 

Morgonturen definierades som en tur med en starttid mellan kl. 07:00 - 09:00 i riktningen in 

mot staden det vill säga Nacka strand – Nybroplan. Middagsturen definierades som en tur 

med en starttid mellan 11:00 – 13:30 oavsett riktning. Kvällsturen definierades som en tur 

med en starttid mellan kl. 16:00 - 18:00 i riktning från staden det vill säga Nybroplan – Nacka 

strand. Inga mätningar har genomfördes på lördagar och söndagar. Mätningarna på bussarna 

utfördes under samma tidsintervaller som beskrivits ovan. 
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5.2 Val av mätsträcka 

 

Mätsträckan valdes efter följande kriterier: 

 

 Resa från A till B kan göras med både pendelbåt och SL-buss. 

 Start och slutpunkt för buss och båt ligger nära varandra geografiskt. 

 Sträckorna är relativt parallella. 

 Mätningarna ska ske under så lång tid som möjligt för att få ett mer rättvisande 

medelvärde. 

  

Valet av mätsträcka gjordes utifrån pendelbåtslinjens sträckning och möjligheten att kunna få 

så långa mätserier som möjligt. Längre mätserier gör att bullrets medelvärde påverkas mindre 

av enskilda händelser. Sträckan valdes för att en passagerare som väljer att åka med 

Stockholms lokaltrafik, SL mellan Nacka strand och Nybroplan kan välja att resa med 

pendelbåt eller med buss. Jämförs istället sträckan mellan pendelbåtens slutstationer med 

motsvarande SL-resa på land så blir det fler variabler så som sträckans längd, byten och 

valbara trafikslag att ta hänsyn till.  Resornas geografiska sträckning och restiden avviker mer 

från varandra. 

 

Bussresans sträckning kräver ett byte mellan linje 443 och 76 vid Slussen, det ger två 

mätningar med ett tidsglapp mellan varandra vid själva bytet. Det krävdes att överföring av 

mätdata gjordes från mätinstrumentet till en dator innan ny mätning kunde utföras. Det 

medförde att närmsta avgång på nästa busslinje inte kunde mätas. Istället mättes 

nästkommande resa. All bullermätning utanför fordonen saknade relevans för att ta reda på 

studiens syfte och därför mättes inte buller eller den tid det tar för passageraren att byta 

busslinje vid Slussen. På grund av bussbytet redovisas mätdata från denna resa med två 

separata diagram med varsitt tillhörande mätprotokoll.  
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5.3 Genomförande 

Mätningarna utfördes vecka 13 mellan måndagen den 24 och torsdagen den 27 mars på 

Sjövägens fartyg m/s Ballerina, m/s Kanholmen och m/s Kung Ring och på busslinjerna 443 

och 76 på sträckan Nacka Strand – Nybroplan. 

Fem mätningar gjordes på respektive trafikslag, en i lågtrafik och fyra i högtrafik. Det totala 

antalet mätserier blev 15 stycken då en bussresa mellan Nacka Strand och Nybroplan (eller 

omvänt) kräver ett byte vid Slussen. Det ger alltså fem mätserier för pendelbåtarna och tio för 

bussarna. Totalt tio stycken hela resor mellan Nacka strand och Nybroplan. Förutom 

mätningen fördes också protokoll under resorna där anteckningar fördes om till exempel antal 

passagerare och tidpunkter för olika ljudhändelser, se bilaga 1 till 15. Någon lämplig standard 

att mäta enligt har inte hittats. De standarder som har studerats gäller för större fartyg och är 

inriktade på arbetsmiljö och har därför inte varit applicerbara. Däremot så har en del 

anvisningar i Transportstyrelsens bullermättningsprotokoll använts där det funnits lämpligt.  

 

För att få mätdata från en så normal trafiksituation/ bullermiljö som möjligt bar personerna 

som utförde mätningarna inga speciella kläder eller skyltar som visade att bullermätning 

pågick. Det bedömdes att passagerarna då skulle avvika från sitt normala beteende och till 

exempel sänka sin samtalsvolym för att inte ”störa” mätningen. Det bedömdes även att 

passagerares placering i passagerarutrymmet skulle påverkas och avvika från det normala om 

det tydliggjorts att mätning utfördes. Alla mätningar gjordes i reguljär tidtabellslagd trafik och 

förutom synligt mätinstrument och protokoll fanns inget som upplyste passagerarna om att 

bullermätning utfördes. 

 

Ljudnivån mättes på en höjd cirka 1,2 meter över passagerarutrymmets däck/golv vilket 

ungefär motsvarar en vuxens persons öronhöjd när denne sitter ner. Enligt Vuchic är en 

tillgänglig sittplats den faktor som är mest avgörande för hur komfortabel en resa upplevs av 

passagerare (refererad i Karlsson, Larsson 2010). Enligt Vuchic resonemang är det rimligt att 

anta att majoriteten av passagerarna kommer att sitta ner om möjlighet finns. Detta kan alltså 

antas vara det typiska fallet. Mätmetoderna baserades från det typiska fallet enligt Yins 

rekommendationer angående fallstudier. Dessutom anges 1,2 meter som en av 

mätmikrofonens referenshöjder vid bullermätning enligt transportstyrelsens 

bullermätningsprotokoll i Tillsynshandboken kapitel 14.20 (Transportstyrelsen 2013). 

Ombord på de bussar och båtar där mätningar har utförts förekommer höjdskillnader i 
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passagerarutrymmets golv. Golvytan direkt under mätpersonens sittplats var referenspunkt. I 

Transportstyrelsens bullermätningsprotokoll i Tillsynshandboken kapitel 14.20, 

(Transportstyrelsen 2013) anges att avståndet mellan mätinstrumentets mikrofon och rummets 

ytterkant om möjligt ska vara större än 0,5 meter.  Mätinstrumentet har under mätningarna 

varit cirka en meter från fönster/vägg med mikrofonen i en vinkel parallell med 

horisontalplanet riktad ut mot mitten av fordonet. På bussarna skedde alla mätningar i den 

bakre tredjedelen av fordonet på både vänster och höger sida. Avståndet mellan 

passagerarutrymmets närmsta ytterkant i sidled har på bussarna varit fastställt till 

centrumlinjen för den inre stolsraden.  Mätplatserna ombord på båtarna skiljde sig i större 

utsträckning från gång till gång och från båt till båt på grund av andra passagerares placering. 

Mätningarna startade i samband med att fordonet började röra på sig och slutade strax innan 

fordonet stannade vid någon av ändpunkterna. 

 

5.3.1 Mätinstrument 

 

Mätningarna har utförts med Velleman DVM173SD loggande ljudmätare. Instrumentet 

uppfyller kraven för den internationella standarden IEC61672-1 klass 2. Instrumentets 

specifikationer och inställningar återfinns i bilagorna.  

5.3.2 Dokumentation av passagerarantal 

 

Passagerarantalet räknades visuellt från mätplatsen, det betyder att det angivna antalet är en 

ungefärlig siffra. Värdet används som underlag i analysen. Passagerarantalet dokumenterades 

i mätprotokollen vid tre tillfällen under resan. Vid mätstart, vid resans ungefärliga geografiska 

mittpunkt och vid mätningens avslut. 

 

5.4 Etiska överväganden 

 

Två av vetenskapsrådets fyra etiska grundprinciper(CODEX 2014) har varit relevanta för 

denna fallstudie nämligen informationskravet och samtyckeskravet. För att uppfylla 

informationskravet och samtyckeskravet har de företag som opererar de berörda linjerna på 

förhand informerats om studiens syfte och genomförande. Innan mätningarna utfördes 

inhämtades företagens godkännande.  I denna fallstudie har mätning och loggning av den 
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totala bullernivån påverkats av såväl grupper som enskilda individers alstrade ljud. Det går 

inte att spåra och identifiera individer eller gruppers enskilda bidrag till mätdata. Mätdatans 

grafer, angivna medelvärden och toppar visar endast den totala bullernivån. Bedömningen är 

att identifiering av föraren (individen) är möjlig men inte kan tolkas som känslig information 

som på något sätt kan skada individen, företaget eller tillföra något till studien. 

 

6 Resultat 

6.1 Förklaring diagram 

I diagrammen som återfinns som bilagor finns två axlar, y som är lodrät och x vågrät. Y visar 

ljudstyrkan i dB(A) och skalan är satt mellan 50 och 95 decibel. X visar klockslaget när 

mätningen startades och avslutades. I alla diagram finns ett Pmax (PEAK MAX) som visar 

den punkt där den enskilt högsta ljudstyrkan uppmättes och ett Pmin (PEAK MIN) som visar 

där den enskilt lägsta ljudstyrkan uppmättes. 

Fig 4. Exempel diagram.(Bilaga 6) 

Sound AVG- värdet är den genomsnittliga ljudnivån under hela mätningen. Det är detta värde 

som framförallt har används i analysen. Sampling rate anger med vilket intervall instrumentet 

mäter ljudstyrkan, i detta fall var annan sekund. Slow anger vilken tidsvägning som används. 

Tidsvägning anger hur snabbt instrumentet reagerar på förändringar i ljudnivån. Då studien 
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inriktar sig på att få ett medelvärde och att eventuellt kunna urskilja ljudtendenser är 

inställningen slow att föredra då grafen blir jämnare och mer tolkningsbar jämfört med 

inställningen fast.   

6.2 Förklaringar till mätprotokoll 

Med mätprotokoll avses den information som återfinns nedanför varje diagram. Denna info är 

antecknad under resan i samband med mätning. Mätprotokollet som återfinns sist i bilagorna 

har ursprungligen använts och sedan komprimerats.  

Buss: Notering om märke och typ av buss gjordes innan embarkering. 

Väder: Väderuppgifterna är visuella observationer. Vindstyrkan har uppskattats utifrån 

påverkan på vattenytan och flaggstänger. 

Våghöjd: Våghöjden har uppskattats visuellt. 

Placering: Beskriver vart personen som opererat mätinstrumentet har befunnit sig i 

passagerarutrymmet på respektive fordon under mätningen. Till exempel betyder ” höger 

sida” att personen suttit med instrumentet på höger sida i fordonet sett i dess färdriktning. 

Avståndet från vägg är mätinstrumentets position i förhållande till insidan på fordonets 

karosseri respektive överbyggnad. 

Restid: Tidsangivelserna är satta i hela minuttal och kan skilja sig något från den faktiska 

restiden. Antal passagerare: Antalet passagerare ombord på fordonen är uppskattade siffror 

och kan skilja sig från det faktiska antalet. Start syftar på antal passagerare det klockslag resan 

startar. Mitt är en den uppskattade geografiska mittpunkten på resan. Slut syftar till antalet 

passagerare ombord på fordonet innan debarkeringen av fordonet. 

Övrigt: Under övrigt finns noteringar om vilka ljudkällor som har kunnat höras under resan 

samt klockslag där tydliga förändringar i ljudbilden hörts. Ombord på båtarna så har 

manövrering till och från brygga noterats av detta skäl. 
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6.3 Sammanfattning resultat 

 

Författarnas bedömning är att de fordon där bullermätningar utfördes inte hade några 

onormala bullerkällor som kan ha påverkat mätningen. Ingen trasig eller defekt utrustning 

som trasig isolering eller rutor i passagerarutrymmet eller dörrar som stod öppna under gång 

eller liknande. I bilagorna återfinns i de fall det har ansetts behövligt kommentarer i 

mätprotokollet under punkten övrigt när ljudhändelser har inträffat. 

För tabeller som sammanfattar resultaten för bullernivå och passagerarantal se bilaga 16-20 

och dess bildtexter. 

Antalet passagerare i snitt ombord på pendelbåtarna på morgonturerna var 23 och på bussarna 

38. Passagerarsnittet är framräknat genom att snitten från varje resa på respektive fordon 

slagits samman och delats med antalet resor. Observera att skillnaden ligger inom 

mätinstrumentets felmarginal på +/- 1.4 dB(A). 

Det fordon som bullrade mest under lågtrafik var bussarna med ett framräknat medelvärde på 

70.1 dB(A). Pendelbåten hade en Sound AVG på 68.1dB(A). Under lågtrafik gjordes endast 

en mätning. Medelvärdet räknades fram endast på bussarna då det utgörs av en mätning på 

linje 76 och en mätning på linje 443. På pendelbåten behövdes inte detta då resan är 

sammanhängande. Antal passagerare ombord på pendelbåtarna i lågtrafik var nio och på 

bussarna i snitt 17. Passagerarsnittet är framräknat genom att snitten från varje resa på 

respektive bussresa slagits samman och delats med antalet resor.  Se tabell 1 för aktuella 

passagerarsnitt. 

Det fordon som bullrade mest under högtrafik (eftermiddag) var pendelbåtarna med ett 

framräknat medelvärde 69.1 dB(A). Bussarna hade ett framräknat medelvärde på 65.35 

dB(A). Antalet passagerare i snitt ombord på pendelbåtarna i eftermiddag var 23 och på 

bussarna 34. Passagerarsnittet är framräknat genom att snitten från varje resa på respektive 

fordon slagits samman och delats med antalet resor.  
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Tabell 1. I nedanstående tabell kan det bland annat utläsas att restiden ombord på fordonet är längre 

om du väljer att resa med pendelbåt än med buss. Dessutom är det uppmätta snittbullervärdet lite 

högre för pendelbåten. De två bullrigaste båtresorna är de med minst passagerare.  

 

Om Sound AVG från alla uppmätta pendelbåtsresor adderas och divideras med antalet resor 

ger det ett bullermedelvärde på 67.7 dB(A). Om motsvarande görs med mätningarna på 

bussarna ger det ett bullermedelvärde på 66.2 dB(A). Se tabell 1. 

Sound AVG från alla uppmätta pendelbåtsresor ger ett medianvärde på 66.7 dbB(A) och för 

alla bussresor blir medianvärdet 66 dB(A). Se tabell 1. 

Nedan följer ett exempel på pendelbåt respektive buss där bullergrafen presenteras med 

förklarande text. Dessa har valts för att det med stor sannolikhet går att koppla vissa 

förändringar i grafen till observerade händelser under resorna.  
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Exempel ett är från pendelbåten m/s Kanholmen. 

Där ljudet uppnår högst nivåer samt fluktuerar kraftigast är när båten manövrerar till och från 

kajen. Det har kunnat fastställas genom tid och platsobservation som sedan jämförts med 

tidsaxel i diagrammet (se tidsanteckningar i mätprotokoll i bilaga 7 samt fig5). 

Fig 5 (Bilaga7) 

Vid typisk manövreringssituation så sjunker ljudnivån när motorns varvtal reduceras för att 

sänka farten då båten närmar sig bryggan. Ljudnivån stiger sedan kraftigt när backmanöver 

ges, då stiger motorns varvtal igen samtidigt som bogpropellern används. Det orsakar ljud och 

vibrationer i passagerarutrymmet som är högre jämfört med när pendelbåten körs i jämn fart. I 

samband med brygganlöpet så rör sig passagerare i utrymmet och det ger upphov till prat samt 

rörelserelaterade ljud. Ett liknande händelseförlopp upprepas vid varje brygga och kan därför 

utläsas i grafen. Det går också att ur grafen utläsa de sträckor som är mellan varje brygga, 

dessa visar sig som platåer i grafen där ljudnivån är klart jämnare än under manövrering.  

Efter Allmänna Gränd (efter 08:08) så befinner sig båten i ett område som har en 

fartbegränsning på sju knop vilket är lägre än tidigare fartbegränsning. Det går att utläsa i 

grafen genom att den avtar. 

I diagrammen från mätningarna på de andra båtarna går samma händelser att utläsa men de är 

inte alls lika tydliga som i detta exempel.  
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Exempel två är från buss 443 i riktning Slussen till Nacka Strand (se fig 6 och bilaga 9). I 

mätprotokollet är det antecknat att bussen befinner sig i Kaffebacken kl 16:55. Grafen visar 

vid samma tidpunkt att en höjning av ljudnivån pågått under ett par minuter. 

Fig6 (samma som bilaga 9) 

Vid punkten P-min i grafen står bussen stilla vid Henriksdal, sedan accelererar bussen. 

Hastighetsbegränsningen på denna sträcka är 70 km/h. Från Henriksdal fram till krönet på 

Kaffebacken är det en märkbar stigning, under denna stigning så ändras också 

hastighetsbegränsningen från 70 till 90 km/h. I diagrammen visar sig denna sträcka som en 

puckel där ljudnivån stiger under en längre tid för att sedan sjunker när hastigheten avtar vid 

motorvägsavfarten vid Nacka Forum. 

På buss 76 går det inte att tydlig tolka variationer i ljudet med specifika händelser under resan. 
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7 Metoddiskussion 

Metoden att mäta under de förhållanden som valts i denna studie har nackdelen att det är svårt 

att veta vad som påverkar resultatet. Bara mätinstrumentets placering och vart mikrofonen 

pekat har påverkat mätresultatet, i vilken omfattning är dock svårt att säga. Om mätning skett 

under förhållanden med högre grad av kontroll hade författarna kunnat dra säkrare slutsatser 

om fordonen.  Däremot var det inte lämpligt då det inte svarar på studiens syfte. Vid 

mätningar med hög grad av kontroll krävs färre antal mätningar för att uppnå mättnad.  I 

denna studie hade antalet mätningar däremot behövt vara fler och mätpunkterna spritts över 

hela passagerarutrymmet för att ta hänsyn till de normalt förekommande variationerna.  Det 

hade gett en större mättnad i resultatet och en mer heltäckande bild av de faktiska 

bullernivåerna som förekommer på respektive trafikslag.  

Var i passagerarutrymmet mätningarna genomförs har troligtvis haft stor betydelse för 

resultatet. Tanken var att försöka sitta nära motorenheten på både pendelbåtarna och på 

bussarna för att mäta där bullret kan förväntas vara som högst och därmed mest störande. På 

bussarna mättes bullret konsekvent i den bakre delen av bussen, i höjd med bakaxeln. På 

pendelbåtarna var mätpositionen mer varierande på grund av andra passagerares placering. 

Utav de mätdata som studien har tagit fram så anser författarna att värdet för den totala 

medelljudnivån för respektive fordonsslag är det mest representativa utifrån studiens syfte. 

Detta värde ger en bild av den bullernivå som en passagerare kan tänkas exponeras för när 

denna reser mellan Nacka Strand och Nybroplan beroende på färdmedel. Metoden i denna 

studie har designats för att få fram just detta. Vidare har fokus legat på att jämföra buss och 

båtlinje istället för att särskilja enstaka fordon.  Bussarna var av olika märke och modell men 

författarna anser att de ändå är snarlika vad gäller konstruktion och passagerarutrymmets 

utformning. Pendelbåtarna skiljer sig mer inbördes från varandra gällande konstruktion, 

storlek och passagerarutrymmets utformning. Det är helt enkelt olika båtar.  Därför hade det 

varit motiverat att utföra fler mätningar för att få en mättnad i framför allt pendelbåtlinjens 

bullervärden. Författarna framhåller dock att eftersom passageraren väljer mellan två linjer så 

är det ingen större idé att enbart jämföra enstaka fordon. 
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8 Resultatdiskussion 

Syftet var att mäta och jämföra bullernivåerna som råder i passagerarutrymmet med 

passagerare ombord på SL:s pendelbåtslinje 80, Sjövägen, och SL:s busslinjer 443 och 76.   

Mätningarna genomfördes mellan Nacka Strand och Nybroplan under både hög och lågtrafik. 

Följande frågeställningar ställdes: 

Varierar bullernivåerna mellan de olika transportslagen? 

Varierar bullernivåerna beroende på antal passagerare ombord?  

Vid vilka moment uppträder de högsta bullernivåerna? 

Hur varierar bullernivåerna under resan? 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar krävdes mätdata från de olika tidsfönster och 

trafikbelastningar som specificerats. Mätdata har kunnat inhämtas enligt den uppställda 

planen/ förutsättningarna. Det visade sig att något färre passagerare reste under de tider som 

vi på förhand specificerat som lågtrafik.  

Under mätningarna var vädret mestadels lugnt. Inget tydligt ljud från vind eller vågor som 

slog mot skrovet etc. kunde identifieras.  De meteorologiska observationer som har gjorts 

återfinns i mätprotokoll till varje diagram i resultatkapitlet. I Naturvårdsverkets rapport så 

beskrivs olika osäkerhetsparametrar vid ljudmätning. Som exempel står att läsa ”inverkan av 

meteorologiska parametrar ökar med avståndet från källan” (Naturvårdsverket 1987, s. 23).  

Eftersom samtliga mätningar har skett inne i passagerarutrymmet och att avståndet till de 

primära bullerkällorna har varit så pass kort är bedömningen att mätresultatens osäkerhet till 

följd av meteorologiska effekter har varit liten. 

Mätningarna har utförts under helt isfria förhållanden. De perioder isen lägger sig på 

pendelbåtens linjesträckning kan det antas att bullernivån i passagerarutrymmena blir högre 

ombord jämfört med under isfria förhållanden. Pendelbåtslinjen är tänkt att trafikeras året 

runt. Ska en heltäckande bullerjämförelse göras mellan fordonstyperna behöver mätningar 

göras även under isförhållanden. Under mätningarna på bussarna bör rimligtvis övrig 

vägtrafik haft vinterdäck/dubbdäck. 

Resultaten från studien visar att fordonslagen ligger väldigt nära varandra i uppmätta Sound 

AVG och att det lika gärna skulle kunna vara mätinstrumentets felmarginal som ger de olika 
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resultaten. Att skillnaden är så liten trots de variabler som typ av fordon, fordonens skiftande 

ålder, antal passagerare, passagerarutrymmets storlek och utformning är något förvånade. 

Att dra klara slutsatser från resultaten är svårt, men det går att hitta tendenser i mönster som 

återkommer.  

När ljudnivågraferna på pendelbåtarna och buss 443 bedöms det att den totala ljudnivån 

påverkas mest av fart, motorbelastning och buller som härrör från framdrivningen och däck. 

Det är mycket svårt att utläsa ur diagrammen hur bullernivån varierar med passagerarantal på 

en specifik resa ombord på bussarna. Jämförs istället passagerarsnittet på bussresan med 

resans Sound AVG så tenderar bullernivån att minska något med ökat passagerarantal. Denna 

tendens finns både på buss och pendelbåt. Trots att fler passagerare kommer ombord och 

många av dem pratar eller skapar andra ljud så verkar det som att den dämpande effekten på 

den totala ljudnivån är större än ljudet som tillkommer. Som beskrivits i teorikapitlet så finns 

en dokumenterad bullerdämpande effekt när människor vistas i ett utrymme. Att våra 

mätresultat indikerar på att den dämpande effekten av människors närvaro i 

passagerarutrymmet är större än ljudet de skapar var inte väntat. 

På busslinje 76 är det mycket svårt att identifiera och tolka ändringar i ljudnivån och koppla 

detta till specifika händelser på grund av att innerstadstrafiken innebär tätare variationer av 

fart och motorbelastning. 

Medelljudnivån på busslinje 443 är något högre än medelljudnivån på busslinje 76. Troligtvis 

beror det på att busslinje 443 håller en högre hastighet än 76:an vilket ger högre buller från 

framför allt motor och däck. En annan möjlig orsak kan också vara att busslinje 443 körs med 

ledbussar vars konstruktion gör att mer vägbuller tränger in i passagerarutrymmet. 

Som tidigare nämnts i teorikapitlet beror den upplevda ljudkomforten på faktorer som ljudets 

styrka, karaktär, frekvens och rummets akustik. Vad som är störande för en människa behöver 

inte vara störande för en annan. Bullernivåerna mätta i enheten dB(A) visar inga större 

skillnader mellan fordonen. Däremot upplevdes att bullrets karaktär skiljde sig åt mellan 

fordonen. En fundering som kom upp i samband med mätningarna var om bullret på 

pendelbåtarna är mer lågfrekvent. Bussens buller uppfattades som mer monotont med 

varierande ljudtrycksnivå. Ombord på pendelbåtarna uppfattades ljudtrycksnivån som 

ojämnare och det upplevdes att ljudbilden förändrades under manövrering. Att ljudbilden 

uppfattas annorlunda skulle kunna bero på att bullret på de olika fordonen består av olika 
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frekvenser som i sin tur kan bero på olika varvtal på fordonens transmission och vibrationer 

härrörande från dess konstruktion. Skillnad i konstruktion ger olika förutsättningar för 

stomljud.  Om det förekommer buller med olika frekvens kan ej fastställas med insamlade 

empiriska data då enbart A-filter har används. Om jämförande mätningar hade utförts med 

både A och C filter hade man kunnat undersöka förekomsten av lågfrekvent buller. En 

oktavbandsanalys skulle också kunna göras för att visa hur mycket buller som ligger på låga 

frekvenser (Johansson et al. 2002, s. 61-62).   

Det kan konstateras att de bullernivåer som förekommer på både pendelbåtar och bussar 

kommer att påverka människors kommunikation genom så kallad talmaskering. Det 

upplevdes inte som att talmaskeringen var något överhängande problem, men ljudnivåerna 

som uppmättes skulle kunna försvåra talkommunikation i högre grad till exempel för personer 

med hörselnedsättning.  Frågan är om det kan anses ekonomiskt eller praktiskt försvarbart att 

reducera bullernivåerna så att talmaskering ej uppstår. Extra svårt kan detta tänkas vara i 

bussar som både har buller från förbränningsmotorn och däcksbuller. 

Inredningsmässigt så har både bussarna och pendelbåtarna likheter när det kommer till 

förekomsten av stora, plana och hårda ytor. Dessa är inte optimala om syftet är att skapa en 

låg bullernivå ombord.  Det är många aspekter som ska betänkas när man väljer material i ett 

passagerarutrymme för kollektivtrafik. Ytor och material ska vara slitstarka, praktiska och 

lättstädade. När nya fordon byggs bör man överväga om inredningsmateriel inte minst i taket 

kan konstrueras i ett mer bullerdämpande material. Om möjligt bör även ljusarmaturer, 

inrednings och takpaneler konstrueras och underhållas så att vibrationer och buller/gnissel 

från dessa reduceras då den subjektiva bullerupplevelsen från dessa kan upplevas som 

störande. 

Även om inga alarmerande bullernivåer förekom på fordonen så bedöms det att potential finns 

att dämpa bullernivåerna, framför allt på pendelbåtarna. Många människor reser idag med 

kollektivtrafiken och målsättningen är att ännu fler ska göra det i framtiden (SKL 2014). En 

enskild passagerare kan ägna ett flertal timmar i veckan ombord på kollektiva färdmedel. 

Kollektivtrafiken finns där människor bor, arbetar och spenderar sin fritid.  

Med tanke på hur ordet buller definieras borde det vara i många personers intresse att 

reducera bullret så mycket som möjligt med rimliga kostnader. Insatser kan göras både i 

planerings och operativt stadie. 
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9 Förslag till vidare forskning 

 

Detta arbete utfördes som en inledande fallstudie för att få en överblick på hur pendelbåten 

stod sig mot bussen gällande buller i passagerarutrymmet. För att få en djupare förståelse om 

bullret ombord på respektive linje och fordon så kan med fördel en liknande mer fullskalig 

fallstudie genomföras. Då bör fler mätpunkter användas och ett större antal mätningar utföras 

i A- vägd ekvivalent ljudtrycksnivå. Den A-vägda ljudtrycksnivån som användes i denna 

studie tar inte hänsyn till lågfrekvent buller på ett korrekt sätt, då det filteras bort. En 

jämförande bullermätningar med både A och C-vägd ljudtrycknivå skulle visa på eventuell 

förekomst av lågfrekvent buller. 

Vidare så kan det undersökas hur framtida fordon i kollektivtrafiken ska konstrueras och 

byggas för att reducera invändiga och utvändiga bullernivåer så mycket som möjligt.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Datum: 24/3 

Riktning: Nybroplan till Slussen Linje 76 Lågtrafik  

Buss: MAN dubbelaxlad, ej ledad 

Väder: Klart, 0-3 m/s 

Placering: Höger sida framför bakersta dörren ca 80 cm från vägg 

Restid: Start 11:11 Stopp 11:18 

Antal passagerare ca: Start 24 Mitt 22  Slut 21 

Övrigt: Ljudbilden domineras främst av motorljud och prat. 
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Bilaga 2 

Datum: 24/3 

Riktning: Slussen till Nacka Strand Linje 443 Lågtrafik 

Buss: Scania ledbuss 

Väder: Klart, 0-3 m/s  

Placering: Höger sida två rader bakom bakersta dörren ca 1 meter från vägg 

Restid: Start ca 11:46: Stopp: 11:55 

Antal passagerare: Start 15  Mitt 15  Slut 5  

Övrigt: Noterbart fläktljud. Däck och motorljud upplevs lika högt. Inget prat. 
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Bilaga 3 

Datum: 24/3 

Riktning: Nacka Strand till Nybroplan Linje 76 Lågtrafik  

Båt: M/S Ballerina 

Väder: Halvklart 4-7 m/s 

Våghöjd: ca 0.2 m 

Placering: Sb sida näst sista bänkraden ca 1 meter från vägg 

Restid: Start 12:55 Stopp: 13:27 

Antal passagerare ca: Start 4 Mitt 6  Slut 16 

Övrigt: Motorljudet dominerar. Fönserrutan skallrar något. Fartökning sker 12:59. Lite 

Kavitationsljud och ”dunsar” från backslag vid manövrering. Armaturen vibrerar aningen vid 

låg fart. 13:06 ankommer Finnboda. 13:10 ankommer Saltsjökvarn. 13:17 Ankommer 

Allmänna gränd. 
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Bilaga 4 

Datum: 24/3 

Riktning: Nybroplan till Nacka Strand Högtrafik 

Båt: M/S Kung Ring 

Väder: Halvklart, 5-7 m/s 

Våghöjd: ca 0.3 m 

Placering: Sb sida bänkraden näst längst bak ca 1 meter från vägg 

Restid: Start 16:35 Stopp 17:05 

Antal passagerare ca: Start 25  Mitt 14  Slut 9 

Övrigt: Resonansljud vid tomgång och låg fart. Motorljudet dominerar över kavitationsljud 

och andra mekaniska ljud. Fartökning vid 16:45. 16:49 ankommer Saltsjökvarn. 16:54 

ankommer Finnboda. Resonansljud hörs och upplevs som lite påträngande. 16:57 Passagerare 

för konversation nära mikrofonen. 
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Bilaga 5 

Datum: 25/3 

Riktning: Nacka Strand till Nybroplan Högtrafik 

Båt: M/S Kanholmen   

Väder: Halvklart 3-5 m/s 

Våghöjd: ca 0.1 m 

Placering: Bb sida sätesraden längst fram ca 1 meter från vägg 

Restid: Start 07:46  Stopp 08:17 

Antal passagerare ca: Start 7 Mitt 24 Slut 38 

Övrigt: Landgången ger ett distinkt ljud när den träffar kajen. Pmax vid 08:10 orsakas just av 

landgången. Bogpropellern används vid manövrering och hörs tydligt, i övrigt dominerar 

motorljud. 07:51 ankommer Kvarnholmen. 07:56 ankommer Finnboda. 08:01 ankommer 

Saltsjökvarn. 08:10 ankommer Allmänna Gränd.  
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Bilaga 6 (Samma som fig 4) 

Datum: 25/3 

Riktning: Nybroplan till Nacka Strand Högtrafik 

Båt: M/S Ballerina  

Väder: Mulet 7-10 m/s 

Våghöjd: ca 0.4 m 

Placering: Bb sida 3 bänkraden sett förifrån (ungefär mitt i båten) ca 1 meter från vägg. 

Restid: Start 17:05 Stopp 17:34 

Antal passagerare ca: Start 44  Mitt 28   Slut 19 

Övrigt: En del prat i utrymmet. Resonansljud överröstar motorljud. 17:12 ankommer 

Allmänna Gränd. 17:15 Fartökning. 17:18 ankommer Saltsjökvarn. 17:24 ankommer 

Finnboda. 17:28 ankommer Kvarnholmen. 17:33 Vågsvall utanför Nacka Strand. 
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Bilaga 7 (Samma som fig 5) 

Datum: 26/3  

Båt: M/S Kanholmen 

Riktning: Nacka Strand till Nybroplan Högtrafik 

Väder: Mulet, snöblandat regn 8-12 m/s. 

Våghöjd: ca 0.4 m 

Placering: Bb sida främsta bänkraden ca 1 meter från vägg. 

Restid: Start 07:46 Stopp 08:17 

Antal passagerare ca: Start 4  Mitt 22  Slut 40 

Övrigt: Inget hörbart prat. 07:51 ankommer Kvarnholmen, 07:53 så hörs landgången tydligt. 

07:56 ankommer Finnboda. 07:59 ökar ljud av tidningsprassel och småprat. 08:01 ankommer 

Saltsjökvarn. 08:08 ankommer Allmänna Gränd. 
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Bilaga 8 

Datum: 26/3 

Riktning: Nybroplan till Slussen Linje 76 Högtrafik 

Buss: MAN dubbelaxlad ej ledad. 

Väder: Mulet 4-6 m/s 

Placering: Höger sida två stolsrader framför bakdörr ca 1 meter vägg. 

Restid: Start 16:25  Stopp 16:34 

Antal passagerare ca: Start 39 Mitt 35  Slut 33 

Övrigt: 16:29 lite prat i bakgrunden. 
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Bilaga 9 (Samma som fig 6) 

Datum: 26/3 

Riktning: Slussen till Nacka Strand Linje 443 Högtrafik 

Buss: MAN ledbuss. 

Väder: Mulet 4-6 m/s 

Placering: Vänster sida, andra stolsraden bakom bakdörr. 

Restid: Start 16:48  Stopp 16:59 

Antal passagerare ca: Start  35 Mitt 31  Slut 28 

Övrigt: Lite prat men motorljud dominerar ljudbilden. 16:55 befinner sig bussen i 

Kaffebacken. 
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Bilaga 10 

 

Datum: 26/3  

Riktning: Nybroplan till Slussen Linje 76 Högrafik 

Buss: MAN dubbelaxlad ej ledad 

Väder: Mulet 4-6 m/s 

Placering: Vänster sida över bakre hjulaxel ca 1 meter från vägg. 

Restid: Start 17:42 Stopp 17:51 

Antal passagerare ca: Start 34 Mitt 50  Slut 47 

Övrigt: En del prat i närheten av mätplats. 
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Bilaga 11 

 

Datum: 26/3 

Riktning: Slussen till Nacka Strand Linje 443 

Buss: Scania ledbuss  

Väder: Mulet 4-6 m/s 

Placering: Vänster sida två stolsrader bakom bakdörr. 

Restid: Start 18:00 Stopp 18:10 

Antal passagerare ca: Start 25 Mitt 23  Slut 20 

Övrigt: Övervägande väg och skakljud. 18:07 bussen befinner sig i Kaffebacken. 
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Bilaga 12 

 

Datum: 27/3 

Riktning: Nacka Strand till Slussen Linje 443 Högtrafik  

Buss: MAN ledbuss 

Väder: Halvklart 2-3 m/s 

Placering: Vänster sida vid bakdörren. 

Restid: Start 07:12 Stopp 07:22 

Antal passagerare ca: Start 30 Mitt 32  Slut 39 

Övrigt: Inga observationer. 
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Bilaga 13 

 

Datum: 27/3 

Riktning: Slussen till Nybroplan Linje 76 Högtrafik 

Buss: MAN dubbelaxlad ej ledad  

Väder: Halvklart 2-3 m/s  

Placering: Höger sida över bakre hjulaxel ca 1 meter från vägg 

Restid: Start 07:37 Stopp 07:48 

Antal passagerare ca: Start 42 Mitt 47  Slut 44 

Övrigt: Inget eller lite prat, mest motorljud. Vid 07:43 hörs en smäll från hjulupphängningen. 
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Bilaga 14 

 

Datum: 27/3 

Riktning: Nacka Strand till Slussen Linje 443 Högtrafik  

Buss: Volvo ledbuss 

Väder: Halvklart 2-3 m/s 

Placering: Höger sida två stolsrader framför bakre dörr. Ca 1 meter från vägg. 

Restid: Start 08:35 Stopp 08:52 

Antal passagerare ca: Start 43 Mitt 52  Slut 50 

Övrigt: Passagerare står i mittgången nära mikrofonen. Lite prat i bakgrunden annars en 

kombination av vägljud och motorljud. 08:48 Utvändigt trafikbuller från annat fordon vid 

Slussen. 08:49 Passagerare pratar i mobiltelefon nära mikrofonen. 
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Bilaga 15 

Datum: 27/3 

Riktning: Slussen till Nybroplan Linje 76 Högtrafik 

Buss: MAN dubbelaxlad ej ledad  

Väder: Lätt dis 2-3 m/s 

Placering: Vänster sida över bakre hjulaxel ca 1 meter från vägg 

Restid: Start 09:05 Stopp 09:17 

Antal passagerare ca: Start 27 Mitt 31  Slut 23 

Övrigt: Lite bakgrundsprat. Motorljudet hörs endast vid tomgång annars transmissionsljud. 
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Bilaga 16. Här visas två resors passagerarsnitt och Sound AVG. Skillnaden i 

ljudnivå kan i detta fall inte relateras till passagerarantal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bilaga 17. Här visas två olika resors passagerarsnitt och Sound AVG. Här visar 

mätresultaten på att det finns en koppling mellan ljudnivå och passagerarantal.  

Kanholmen       

  

   

  

          

  Antal passagerare    dB(A)   

          

  22   65,4   

          

  23   66,7   

  

   

  

  

   

  

          

Ballerina       

  

   

  

          

  Antal passagerare          dB(A)   

          

  9   68,1   

          

  30   65,9   
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Bilaga 18: Figuren visar att avgången med minst antal passagerare hade den högsta sound 

AVG ljudnivån. Avgången med flest antal passagerare har den lägsta AVG ljudnivån. 

Medelljudnivån på busslinje 443 var 67,42 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 19: Figuren visar att avgången med minst antal passagerare har den högsta sound 

AVG ljudnivån. En av avgångarna med flest antal passagerare har den lägsta sound AVG 

ljudnivån. Medeljudnivån på busslinje 76 var 64,92 dB(A). 

 

Buss 443         

  

    

  

  Antal passagerare   dB(A)   

            

  12   72,5     

  23   65,8     

  31   66,1     

  34   68,9     

  48   63,8     

  

    

  

            

Buss 76         

  

    

  

  Antal passagerare   dB(A)   

            

  22     67,7   

  27     65,4   

  36     62,4   

  44     67,1   

  44     62   
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Bilaga 20. Visar spannet mellan de bullrigaste och tystaste resorna. 
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Mätinstrumentets specifikationer och inställningar 

 accuracy: ± 1.4 dB 

 frequency range: 31.5 Hz to 8 kHz 

 dynamic range: 50 dB 

 measuring range: 30 dB to 130 dB 

 data memory (measuring points): 129920 

 sampling rate: 1 s ~ 24 h 

 frequency weighting: A, C 

 time weighting: fast (125 ms), slow (1 s) 

 microphone: 1/2" electret condenser microphone 

 data output: USB 

 power supply: 1x 3.6 V battery 14250 (LS14250, incl.) 

 average operating time with full battery : 120 h 

 consumption: 7 mA (stand-by = 30 µA) 

 operation temperature / humidity: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) / 10 ~ 90 % RH 

 operating altitude: < 2000 m 

 storage temperature / humidity: -10 - 60 °C (14 - 140 °F) / 10 % ~ 75 % RH 

 dimensions: 130 x 30 x 25 mm 

 weight: 353 g 

 system requirements: Windows 2000 / XP / Vista 

 hardware requirements: min. 8 MB memory, 2 MB disk space, free USB port 

 accessories: user manual, battery, windscreen, CD, transparent cap 

Ovanstående data är hämtade ur instrumentets instruktionsbok.Det program som graferna 

presenterats i medföljde instrumentet och heter Sound Datalogger Version 2.0. 

 

 

 

 

 

http://www.velleman.eu/products/view/?id=387034
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Mätinstrumentet hade följande inställningar: 

Vägningsfilter (unit): dB(A) 

Mätintervall (sampling rate): Varannan sekund 

Tidsvägning (speed): Slow 

Normal eller extremvärde (NORM/PEAK): NORM 

Datalagring (STOR): STORE 

Manual/Automatic: Manual 
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Mätprotokoll 
  

Mätning #_________ 
  

     
Datum: _____________ 

  

          

 
Resa: ____________________ Riktning:_________________________ 

  

          

 
Båt 

    
Buss 

   

          

 
Namn på Fartyg_______________ 

 
Linje_______ 

  

          

      
Typ av Buss________________ 

                   
 

 
Restid Start:_____________ 

 
Antal Pax:  Start mätning______ 

 

     
  

 
Mittpunkt_________ 

 
  Restid Stopp:_____________ 

 
    

Slut 
mätning__________ 

   Väder:   Vind:__________ Vågor_________ IS: ______ 
   

       
  

   
 

Väderlek_________ 
 

Temp_________ 
 

  
   

       
  

   Instrument Mätenhet________   Filter________   
   

       
  

   
  

Vindskydd________ 
   

  
   

       
  

                   
 

 
Mätplats 

 
Placering________ 

     

          

          

          

 
Övrigt:_________________________________________________________ 

 

          

 
            __________________________________________________________ 

  

          

 
            __________________________________________________________ 

  

          

          

 
Inverkan av yttre bullerkälla / störning* 

     1 Typ_______________________   Var_________________________ 
 

 
  

      
  

 

 
När________________________ 

   
  

 

 
                

 2 Typ_______________________   Var_________________________ 
 

 
  

      
  

 

 
När________________________ 

   
  

 

 
                

 3 Typ_______________________   Var_________________________ 
 

 
  

      
  

 

 
När________________________         
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