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SOROLL DE FERROCARRIL
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ESTRATÈGIES DE CONTROL DE SOROLL FERROVIARI
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• Aïllament habitatges

Eficiència

• Millora de rodes i frens
• Eliminació de juntes
• Control de la rugositat
• Canvis en la superestructura

• Pantalles acústiques
• Soterrament



PANTALLES ACÚSTIQUES: FUNCIONAMENT
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PANTALLES ACÚSTIQUES EN ENTORNS URBANS

6



ALTERNATIVES
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Pantalles acústiques de baixa alçada o low height noise 
barrier (LHNB).
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Pantalles acústiques de baixa alçada (LHNB).

Corea, tram experimental Austria, tram 
experimental

Austria, tram 
experimental

Finlàndia, tram 
experimental

Suècia, tram en
explotació

Rep Txeca, tram experimental
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Pantalles acústiques de baixa alçada (LHNB).

Portugal, experimental
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Pantalles acústiques de baixa alçada o low height noise 
barrier (LHNB).

• L’atenuació que s’aconsegueix, segons els resultats publicats, a distàncies entre 7.5 i 25 m de l’eix de 
la via i a alçades d’al voltant de 4 metres és d’uns 5 dBA, comparable al que es pot aconseguir amb 
pantalles tradicionals

• Manca però un cos més gran de treball de validació experimental en explotació i considerant 
receptors reals

• Existeixen ja aplicacions a infraestructura ferroviària en funcionament a països com Suècia, Noruega, 
Finlàndia, Russia o Corea. La primera aplicació a Noruega va ser en un tram costaner i garantir al la 
vista de l’oceà al veïnatge.

• El cost d’instal.lació no es preveu més alt que el de les pantalles tradicionals: no cal una gran 
fonamentació, la mida de la pantalla es menor i no cal expropiar terreny extra
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Esmorteïdors de carril o rail dampers.
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Esmorteïdors de carril o rail dampers.
Pais, año Instalacíón Reducción Comentarios

Alemania, 2011 [9] 140 km 2 dBA Depende del proveedor y del tramo de vía

Francia, 2012 [9] 50 km 2-4  dBA Depende del tramo de vía

Holanda, 2007 [9] 106 km < 3  dBA Relación coste/beneficio menor que el de

las barreras

Austria 2008 [9] Piloto 0.5-3.5 dBA Depende del tipo de circulación

República Checa [9] Piloto 0.5-4 dBA

Finlandia [9] Piloto 0 dBA Solución descartada

Suiza 2009 [9] Piloto 2-3 dBA

Australia 2017 [10] Piloto 4-5 dBA En vía balastrada

Suecia 2010 [9] Piloto < 3 dBA
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Altres: esmorteïdors de rodes i control de la rugositat

Pais, año Reducción Comentarios

Francia 2012 [9] 1 (80 km/h)-3 dBA (250 km/h) Ensayos en TGV

Noruega 2003 [12] 1 (80 km/h)-3 dBA (200 km/h)

No es coneix l’eficiència a priori d’aquesta actuació



ALTERNATIVES DE FUTUR?
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Pantalles acústiques actives
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• Les pantalles acústiques presenten en general una bona relació efctivitat/cost

• La seva aplicació en entorns urbans queda limitada pel seu impacte visual i requeriments d’espai

• Les pantalles acústiques de baixa alçada són especialment aplicables al cas del ferrocarril urbà al poder-se situar 
prop de la font sonora i sembla que poden presentar una atenuació similar al de les pantalles tradicionals amb un 
impacte visual reduït i amb un cost d’instal.lació potencialment menor

• Els esmorteïdors de carril presenten una efectivitat reduïda però raonablement contrastada i pot ser un bon 
complement a les pantalles acústiques  de baixa alçada

• La rugositat és una variable molt influent però cal recolzar-se en un model que ajudi a la presa de decisions
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