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Lenght About 450 meter

Height Varying but always three 
meters  above rail

Number of 
collectors

68 pieces, totally about 900 
square meters

Heat production Annually about 150.000  
kilowatt hours of 77 
degrees hot water

Construction com-
pleted

March 2015

Developer Lerums kommun

Project partners Lerum Fjärrvärme,  
SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut,  
Trafikverket, WSP

General 
contractor

SVEAB

Solar collectors Aquasol, Heat-On

Längd Cirla 450 meter

Höjd Varierande men alltid tre 
meter över räls

Antal
solfångare

68 stycken, totalt cirka
900 kvadratmeter

Värmeproduktion Årligen cirka 150.000  ki-
lowattimmar 77-
gradigt varmvatten

Färdig anläggning Mars 2015

Byggherre Lerums kommun

Projektpartners Lerum Fjärrvärme, 
SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, 
Trafikverket, WSP

General-
entreprenör

SVEAB

Solfångare Aquasol, Heat-On

Tekniska fakta Technical facts



Bullerskydd som 
alstrar värmeenergi

Noisun är en stor solfångaranläggning samti-
digt som den dämpar buller och ger dem som 
bor längs bullerskyddet en bättre boendemil-
jö. En lokal solvärmeentreprenör gav oss idén 
att installera solfångare som bullerskydd och 
vi såg möjligheten att testa. Något liknande 
hade inte byggts någonstans i Europa tidigare. 
Bullerutredningar visade att det här området i 
centrala Lerum var ett av de mest bullerstör-
da. Vi jämförde några platser och kom fram 
till att ett bullerskydd här skulle ge bäst nytta. 
För att bedöma den ljuddämpande effekten 
har vi mätt ljudnivåerna och frågat boende 
i området hur de upplever bullersituationen 
både före och efter. 
Lerums kommun har genomfört projektet 
tillsammans med Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut, Lerum Fjärrvärme AB och Tra-
fikverket med bidrag från EU genom LIFE+. 

Noise barrier generates  
renewable energy

Noisun is a big solar heating system that at 
the same time dampens noise and gives  
people living alongside the noise barrier a bet-
ter environment. A local solar entrepreneur 
gave us the idea to install solar thermal panels 
as noise barrier, and we took the opportunity 
to test it. This had never been done anywhere 
in Europe before. 
Noise investigations showed that this area in 
central Lerum was one of  the areas mostly 
disturbed by noise. We compared spaces and 
concluded that a noise barrier here would 
provide the best benefit. 
To assess the noise-reducing effect, we have 
measured the noise levels and asked residents 
in the area how they perceived the noise 
before and after construction.
The municipality of  Lerum has completed 
the project together with SP Technical Re-
search Institute, Lerum Fjärrvärme AB and 
Trafikverket, with contribution from the EU 
LIFE+.

Lerums kommun

Lerums kommun har drygt 40 000 invånare. 
Lerums vision är att vara Sveriges ledande 
miljökommun 2025. Hållbarhet är viktigt i allt 
vi gör. Det märks bland annat i kommunens 
arbete med energieffektivt byggande, andelen 
ekologisk mat i de kommunala köken, bilpool 
och resepolicy för kommunens anställda och 
energieffektiv LED-belysning på våra gator. 

Lerum municipality  

Over 40 000 people live in Lerum in wes-
tern Sweden. The municipality aims to be 
Sweden’s leading green municipality by 
2025. Sustainability is an important factor in 
everything we do. It can be seen in our work 
towards increasing the number of  green and 
energy efficient buildings, organic food in 
daycare centers, schools and elderly homes, 
car pools, travel policies for employees and 
energy saving LED-lights in our streetlights. 

LIFE+ Miljö

LIFE är EU:s finansiella program för att 
stödja miljö- och naturvårdsprojekt i hela EU, 
och även i vissa länder utanför EU.
LIFE+ Environment Policy & Governance 
är ett av tre temaområden inom LIFE. Under 
2011 godkände Europeiska kommissionen 
finansiering av 113 miljöinnovationsprojekt i 
18 länder inom LIFE+ Environment Policy 
& Governance. Dessa projekt visar nya meto-
der och tekniker för att hantera en mångfald 
av Europas miljöproblem.

LIFE+ Environment

LIFE is the EU’s financial instrument sup-
porting environmental, nature conservation 
and climate action projects throughout the 
EU.
LIFE+ Environment Policy & Governance 
is one of  three themes within LIFE. During 
2011 the European Commission approved 
funding for 113 new environmental innova-
tion projects in 18 countries within LIFE+ 
Environment Policy & Governance. These 
projects demonstrate new methods and tech-
niques for dealing with a wide diversity of  
Europe’s environmental problems. 

Bullerskyddet är ca 450 meter långt och består av solfångare som är vända mot söder



Mindre utsläpp  
och bränslebehov

Solfångare ger förnybar energi i form av 
värme till fjärrvärmenätet. På så sätt mins-
kar fjärrvärmeverkets utsläpp och behov 
av bränsle. Fjärrvärmeverket i Lerum eldas 
mestadels med träflis.  Men vid anläggningar 
som eldar fossila bränslen, som i stora delar 
av Europa, skulle den här tekniken innebära 
betydligt lägre utsläpp. 
Vi har använt mark som saknar annat använd-
ningsområde till att både dämpa buller och ge 
solvärme, vilket gett oss dubbel nytta. Färre 
bullerstörda invånare och mer förnybar energi 
är hållbar utveckling. 

Less emissions and  
fuel consumption

Solar thermal panels provide renewable 
energy in the form of  heat to the district 
heating network. This reduces the heating 
plant’s emissions and fuel consumption. The 
district heating plant in Lerum is mostly fired 
with wood chips. In district heating plants 
that burn fossil fuels, like in many European 
countries, this technology can result in signifi-
cantly lower emissions. 
Making use of  land that cannot be used for 
anything else to both reduce noise and pro-
vide solar energy gives you double benefits. 
Fewer residents disturbed by noise and more 
renewable energy means sustainable develop-
ment.

Levererar Värmeenergi 
till fjärrvärmeverket

När solen skiner värms en vätska inne i sol-
fångarna. Vätskan pumpas till en vämeväxlare 
som överför värmen till Lerums fjärrvärme-
nät.   
Soliga sommardagar täcker anläggningen 
behovet av värme i hela fjärrvärmesystemet, 
medan det under molniga och mörkare dagar 
inte bidrar alls till uppvärmningen. På ett år 
levererar anläggningen cirka 150 000 kWh 
77-gradigt vatten till fjärrvärmenätet.   

transfers heat to  
district heating network

When the sun is shining a liquid in the col-
lectors is heated. The hot liquid is pumped to 
a heat exchanger that transfers the heat to the 
district heating network in Lerum. 
On sunny summer days the plant covers the 
need for heating in the whole district heating 
system, while it on cloudy and darker days not 
contributes at all. In a year, the plant supplies 
about 150,000 kWh 77-degree water into the 
district heating network.

Buller är ett  
miljöproblem

Mer än två miljoner personer i Sverige utsätts 
för trafikbuller som överstiger 55 dB. Genom 
Lerums kommun går både en hårt trafikerad 
järnvägsled och motorväg. Förutom att tackla 
bullerproblematiken strävar Lerums kommun 
efter energieffektivisering och mer förnybar 
energi för att minska utsläppen av växthus-
gaser.
I stora delar av Europa anses buller vara ett 
avsevärt miljöproblem. Även om buller inte 
anses vara ett livshotande problem såsom 
många andra miljöproblem har bulleråtgärder 
fått ökad betydelse för hälsa och livskvalitet. 
Buller kan orsaka störningar på ett flertal 
sätt, till exempel genom att orsaka irritation, 
koncentrationssvårigheter, sömnstörningar 
och samtalsstörningar. Fysiologiska effekter 
såsom förhöjt blodtryck, ökad puls och mus-
kelspänning kan också uppkomma.

Noise is an  
environmental hazard

More than two million people in Sweden are 
exposed to traffic noise exceeding 55 dB. The 
Swedish municipality of  Lerum is divided by 
major transport thoroughfares for both road 
and rail traffic. In addition to tackling noise 
pollution, the municipality aims to invest in 
energy-saving and renewable energy techno-
logy in order to cut its emissions of  green-
house gases.
Exposure to noise is a considerable environ-
mental problem in many parts of  Europe. 
Although noise is not regarded as life- 
threatening in the same way as many other 
environmental problems, noise management 
is of  increasing importance to human health 
and quality of  life. 
Noise might cause disturbance in many ways, 
for example irritation, diffuculties to con-
centrate, sleeping disturbance and disturbed 
conversations. Physiological effects such as 
increased blood pressure, increased heart rate 
and muscle tension may also occur.



uppmärksammat  
utomlands  

Personer från fler än 42 länder, varav tolv utan-
för EU, har besökt webbsidorna www.noisun.
se och noisun.eu. Anläggningen har haft besök 
från både Tyskland och Kina och projektet har 
presenterats vid seminarier både i Sverige och i 
Europa och i flera tidningar.
Information är en viktig del i projektet; både 
att informera lokalt och att inspirera andra 
städer och länder som behöver minska bullret 
och öka andelen förnybar energi. 

Attention from abroad

People from more than 42 countries, twelve of  
them outside the EU, have visited the websites 
www.noisun.se and www.noisun.eu. The facility 
has received visits from both Germany and 
China, and the project has been presented at 
seminars both in Sweden and in Europe and in 
several newspapers.
Information is an important part of  the pro-
ject; both to inform locally and to inspirit other 
cities and countries that need to reduce noise 
and increase its share of  renewable energy. 

solfångare 
kontra Solceller 

Det finns flera skäl till att vi använt oss av sol-
fångare och inte av solceller. Solceller är tun-
nare än solfångare, vilket ger sämre ljuddämp-
ning. Ljud dämpas bättre ju kortare avståndet 
är mellan bullerkälla och bullerskydd. Eftersom 
järnvägen kräver säkerhetsavstånd mellan räls 
och strömförande installationer hade det inne-
burit tekniska utmaningar med solceller som 
omvandlar solenergin till el. Bullerskyddet står 
nämligen på en smalt område mellan järnvägen 
och lokalvägen. Solceller som bullerskydd finns 
däremot på flera andra håll i Europa. 

solar thermal panels  
vs Solar photovoltaics 

There are many reasons why we used solar 
thermal panels instead of  solar photovoltaic 
technology. Solar photovoltaics are thinner, 
resulting in lower noise attenuation. Sound is 
better attenuated the shorter the distance is 
between the noise source and the barrier. The 
noise barrier stands on a narrow area between 
the railway and the local road. Since the railway 
requires safety distances between rails and 
electrical installations, it would have meant 
technical challenges with solar photovoltaics 
who convert solar energy into electricity.
Photovoltaics as noise barriers can be found in 
other parts of  Europe.

bullerproblem  
lösta Lokalt

Noisun dämpar bullret från motorvägen och 
järnvägen för dem som bor närmast. Enkät-
undersökningar bland de boende i området 
visar att de upplever sig betydligt mindre 
bullerstörda nu jämfört med tidigare. Störst 
ljuddämpande effekt märks för dem som bor 
längs med bullerskyddet. De som bor i ändarna 
av bullerskyddet upplever inte samma buller-
minskning. 
Det finns dock många områden kvar i Lerum 
där de boende fortfarande upplever sig störda 
av trafikbuller.     

noise problems  
solved locally

Noisun dampens the noise from the highway 
and the railroad for those living closest. A sur-
vey among the residents of  the area shows that 
they feel considerably less disturbed by noise 
now than before. The largest sound-absorbing 
effect is noticeable for those living alongside 
the noise barrier. Those living at the edges do 
not experience the same noise reduction. 
Yet there are many areas left in Lerum where 
residents still are disturbed by traffic noise.

Bullret från motorväg och järnväg stör de boende betydligt mindre nu när 
bullerskyddet är klart

De första solfångarna monteras, oktober 2014



 


