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En pilotstudie har inletts för att un-
dersöka möjligheten att dämpa bul-
ler med hjälp av porig betong. Porig 
eller dränerande betong används 
bland annat i USA på parkerings-
platser, vid kajer och även vägar för 
att minimera grundvattenpåverkan. 
Regn belastar inte dagvattensyste-
met utan kan rinna fritt genom be-
tongen. Det eliminerar även risken 
för vattenplaning. Betongen fram-
ställs i fabrik och kan läggas ut på 
plats. Vissa försök har även gjorts 
internationellt angående dess bul-
lerdämpande effekt.

CBI Betonginstitutet har utveck-
lat ett antal recept för att tillverka 
betong som ”suger” åt sig buller,  
bullerdämpande betong. Dessa 
provkroppar har provats på Marcus 
Wallenbergs Laboratorium på KTH 
för att ta reda på den ljudabsorbe-
rande förmågan. Ljudabsorptions-
provningen utfördes i en B&K:s 
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Bullerdämpande betong 
en effektiv ljudfälla 

Standing Wave Apparatus typ 4202 
med provrör på diametern 100 mm, 
i frekvensområde 90-1800 Hz och 
upp till 4 kHz för jämförelse. Prov 
har även utförts i ljudabsorptionsrum.

Följande provkroppar har tillverkats:
A1: Jehander Riksten 4-8 mm med 

latexförstärkt cementmatris. Hög 
hållfasthet.

A2: Heberg Sten 4-8 mm med cement-
matris.

B1: Leca 8-14 mm med cementmatris.
B2: Leca 8-14 mm med sandblandad 

cementmatris.
C1: Tvåskiktsprov med sten 2-4 mm 

undre lager och sten 4-8 mm övre 
lager.

D1: Leca 2-6 mm med cementmatris.

En jämn absorptionskurva har ef-
tersträvats, som släcker ut så många 
frekvenser som möjligt. Detta upp-
nås av flerskiktsmodellen och ge-

nom att tillsätta sand. Stenstorleken 
2-6 mm verkar mest gynnsam.
Bäst resultat uppnås i provkroppen 
med flera skikt och tillsats av sand, 
flest frekvenser släcks ut. Denna typ 
av konstruktion kan dock vara svår 
att tillverka. Leca som ballast bör 
undvikas då det är för sprött.

En flerskiktsmodell kan vara svår 
att förverkliga i produktion för de 
plattor som kan vara aktuella. En 
fortsatt undersökning föreslås för 
sten i storlek 2-6 mm samt sand-
blandad cementmatris. Provtryck-
ning av B1 gav endast 1 MPa i håll-
fasthet. Detta innebär att leca som 
komponent inte skulle klara av att 
högtrycktvättas eller användas som 
marksten.

CBI föreslår en fortsättning med 
en blandning med sten i storlek 2-6 
mm samt sandblandad cementma-
tris. Dessa görs i plattor för att testa 
bärigheten.

Bullerpaneler av tvåskiktsmodell. 
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Enskiktsprototyp  (t.v.) och flerskiktsprototyp (t.h). 
Foto: Robert Melander, CBI.




