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Referat 
 
Meteorologisk påverkan på trafikbullernivåer 
Olof Öhlund 
 
Meteorologiska förhållanden har en stor påverkan på ljudutbredning utomhus. De 
atmosfäriska effekterna är absorption, refraktion och turbulens, dessa verkar samtidigt och 
kan vara svåra att skilja åt. Gradienter i temperaturen och vinden gör att ljudhastigheten 
varierar med höjden. Ljudet kommer då att böjas av nedåt eller uppåt från marken. 
Kunskapsläget inom vart och ett av dessa områden presenteras i denna studie. 
 
28 stycken trafikbullermätningar har utförts längs den nya E4:an norr om Uppsala vid 
varierande meteorologiska förhållanden. Mätningarna visar att den totala meteorologiska 
inverkan på ljudnivån kan vara så stor som 18 dBA vid 132 meters avstånd över snötäckt 
mark. Temperaturgradientens påverkan på samma avstånd bedöms kunna vara 6 dBA och 
turbulensens 2 dBA. Spridningen av ljudnivåerna är större i motvinds- än medvinds-
utbredning. Detta kan förklaras genom att markdämpningen får mer varierande inflytande i 
förstnämnda fall. 
 
Svenska myndigheter har inte tagit hänsyn till meteorologins påverkan på ljudnivåerna, vid 
bulleranalyser, förrän nyligen. En modell- Nord 2000 har utvecklats som sägs kunna 
förutsäga vägbuller under varierande meteorologiska förhållanden. Utvärdering av modellen 
visar dock stora brister. Modellen klarar av att förutsäga medelvärden under ett år med bra 
noggrannhet, men denna rapport visar att modellen misslyckas med variationerna under 
kortare tidsperioder. Detta är allvarligt, då det lika ofta som en hög medelnivå är just 
variationerna i form av toppar i ljudbilden som upplevs som störande. 10 minuters 
mätningarna i motvindsutbredning visar att modellens fel kring en trafikerad väg kan vara så 
stort som 8 dBA på 132 m avstånd. 
 
Nyckelord: Akustik, atmosfäriska effekter, atmosfärisk ljudutbredning, meteorologiska parametrar, atmosfärisk 
refraktion, temperatur effekter, turbulens effekter, trafikbuller modeller, Nord 2000 
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Abstract 
 
Meteorological influence on traffic noise levels 
Olof Öhlund 
 
Meteorological parameters have a great influence on the noise propagation from a traffic 
route. The sound speed varies with height due to gradients in temperature and wind. This will 
cause the sound waves to bend upwards or downward and result in lower or higher sound 
levels. The atmospheric effects on sound propagation are absorption, refraction and 
turbulence. They act all simultaneously and can be hard to study one each at the time. 
  
28 traffic noise measurements has been made north of Uppsala along road E4 during 
different meteorological situations. It has been shown from the measurements that the 
meteorological influence on the traffic noise can be as high as 18 dBA at 132 m when the 
ground is covered by snow. The influence from gradients in temperature can be 6 dBA and 
turbulence can vary the sound levels by 2 dBA in the same distance. It is also found that the 
scattering of the sound levels is greater in upwind conditions than in downwind. This could 
be explained by the fact that the damping from the surface is a more important factor and 
could vary more in the first mentioned case.    
  
When doing traffic noise analysis, Swedish authorities, until recently haven’t payed much 
attention to the meteorological influence on noise levels. Some years ago a new sound 
propagation model was developed- Nord 2000. It take meteorological influence on sound 
propagation into account. Comparison of Nord 2000 and measured traffic noise levels show 
good agreement when looking on average sound levels during one year. However this report 
shows that the model often fails to predict sound levels on a shorter time scale. This is 
alarming because it is often variation in sound levels with the peak values that cause the 
greatest disturbance. The 10 minutes measurements show that the model error can be as large 
as 8 dBA 132 m away from a traffic route. 
 
Keywords: Acoustics, atmospheric effects, outdoor sound propagation, meteorological parameters, atmospheric 
refraction, temperature effects, turbulence effects, traffic noise models, Nord 2000  
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1 Inledning och syfte 
 
 
1.1 Inledning 
 
Buller från vägtrafik är ett samhällsproblem. Man uppskattar att cirka 2 miljoner människor 
exponeras för nivåer över riktvärdena utanför sina bostäder i Sverige [Naturvårdsverket, 
2009]. Konsekvenserna av detta är inte alltid lätta att påvisa, då skadorna ofta rör sömn och 
vila, psykologiska och stressrelaterade besvär som inte alltid återkopplas till trafikbullret. 
 
Ett av de nationella miljökvalitetsmålen fastställer att ”Trafikbullernivåerna utomhus vid 
bostadsmiljöer ska minska med 5 dBA till år 2020 jämfört med 1998 genom minskat 
källbuller. Dessutom ska ingen inomhus i bostadsrum utsättas för ljudnivåer om mer än 5 
dBA över riktvärdena år 2020.” [Riksdagen, 2004]. Tyvärr har bullerfrågan inte högsta 
prioritet, vilket man förstår då det handlar om riktvärden istället för gränsvärden.  
 
Samma väg med identisk trafikintensitet kan resultera i helt olika bullernivåer beroende på 
vädersituationen. Effekterna av de meteorologiska parametrarna kan märkas redan på 
avståndet 25 m från vägen och ökar sedan med avståndet. Den meteorologiska inverkan kan 
vara så stor som 25±  dBA [Larsson et al. 1979]. 
 
Ljudutbredning kring en trafikled påverkas av följande mekanismer, geometrisk spridning, 
markdämpning, refraktion, fuktdämpning och atmosfärisk turbulens. De tre sistnämnda är 
atmosfäriska effekter. Fuktdämpningen har studerats noggrant och det finns en internationell 
standard för hur den ska bedömas [International Organization for Standardization, 1990]. Då 
det gäller de mer komplexa effekterna av refraktion och turbulens är förståelsen sämre och 
mer studier behövs.  
 
Då bulleranalyser ska genomföras t ex inför byggandet av en ny väg, bör beslutsunderlaget 
vara riktigt. Det är därför viktigt att mätningarna görs under varierande väderförhållanden 
under en längre tid. Annars riskerar man få en felaktig bild av hur ljudbilden runt vägen 
kommer att se ut. När svenska myndigheter kartlägger bullernivåer, har de ända fram till 
nyligen endast använt fall med svag medvind (0-3 m/s) och neutral skiktning 
[Naturvårdsverket, 1987]. Numera har myndigheterna insett att ljudbilden påverkas av 
meteorologiska förhållanden och en ny trafikbullermodell, Nord 2000, har tagits fram av 
Nordiska ministerrådet. I denna modell går det att variera olika meteorologiska parametrar.   
 
1.2 Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att belysa effekterna av atmosfäriska parametrar på 
trafikbullerutbredningen genom samtidiga mätningar av trafikbuller och meteorologiska data 
kring den nya E4:an norr om Uppsala. Första delen riktar in sig på att beskriva 
forskningsläget kring meteorologisk påverkan på bullerutbredningen, genom att studera 
rapporter som framkommit inom ämnet i huvudsak de senaste 20 åren. I den andra delen på 
arbetet görs en jämförelse mellan den senaste vägtrafikbullermodellen Nord 2000 och 
mätningarna, för att bedöma modellens precision. 
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2 Metod och utrustning 
 
 
2.1 Mätplats 
 
Mätningarna har utförts strax norr om rastplatsen Torsberget vid E4:an, cirka 13 km norr om 
Uppsala, se figur 1. E4:an har nyligen fått en ny sträckning och mätplatsen ligger utefter 
denna. Vägen har två filer i vardera riktningen och går rakt fram genom landskapet i riktning 
340° 1. I snitt har 773 fordon per timme passerat varav 7 % varit tung trafik. Hastighets-
begränsningen på vägsträckan är 110 km/h. Mätningarna har skett på vardera sidan om 
vägen, vinkelrätt på ett avstånd av 132 meter. Mätplatserna har namngetts till E132 (öster om 
vägen) och W132 (väster om vägen). Området kring vägen består av åkermark. Vid 
tidpunkten för mätningarna, februari och mars, har marken varit snötäckt.  
 

 
Figur 1. Karta över mätplatsen (© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1962) 
 
Meteorologiska data kommer från Marsta cirka 5 km sydväst om mätplatsen vid rastplats 
Torsberget. Landskapsbilden på de båda platserna är likartad, platt jordbruksbygd och 
avståndet är relativt kort emellan, varför de meteorologiska förhållandena kan antas vara 
samstämmiga på de båda platserna. 
 
 

                                                 
1 Grader enligt meteorologisk definition, där 0° syftar rakt åt norr och gradtalet ökar medurs. 
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2.2 Mätmetod 
 
Mätningarna har utförts under 11 dagar med varierande meteorologiska förhållanden. Varje 
dag har ett visst antal mätningar gjorts på de två mätplatserna E132 och W132. Totala antalet 
mätserier som klassats som godkända uppgår till 28 stycken. Varje mätning har varat 10 
minuter och antalet lätta och tunga fordon (överstigande 3,5 ton) har då noterats. För flera 
likvärdiga källor gäller ekvation (1), då de summeras. Uppmätta ljudnivåer korrigeras med 
ekvation (4) för att motsvara 1000 ekvivalenta lätta fordon per timme. Detta för att ljudkällan 
olika dagar skall vara jämförbar.   
 

∑= 10/10log10 iLL     (1) 

( ) LL L
aekvivalent +=⋅= 30101000log10 10/

1000   (2) 
( ) ( ) LaaL L

mätning +=⋅= log1010log10 10/   (3) 
)log(10301000 aLLL mätningaekvivalent −=−=Δ   (4) 

 
där L  är totala ljudtrycksnivån, iL  är ljudtrycksnivån för en bilpassage, a är antalet lätta 
fordon under en timme och LΔ är en korrektionsfaktor som adderas till varje mätning för att 
ljudnivån ska motsvara 1000 lätta fordonspassager per timme. Tunga fordon räknas som 4,07 
stycken lätta [Naturvårdsverket, 1996]. Då störningar har förekommit från t ex flygplan har 
mätningen förkastats.  
 
Mikrofonen har placerats på 1,5 m höjd, riktad rakt mot vägen för att undvika 
direktivitetspåverkan  (Norsonic ljudnivåmätarens känslighet varierar något i olika 
riktningar). 
 
Momentana mätningar av ljudnivån räcker inte för att beskriva fluktuerande buller. För att få 
en uppskattning av hur bullret varierar i tiden kan, L1, L10, L50, L90  användas. Ljudnivån som 
överskridits 1, 10, 50 och 90% av tiden ges då. LAeq är ett medelvärde som ofta används. Det 
ger den konstanta ljudnivån som under en viss period har samma energiinnehåll som det 
mätta bullret [Larsson, 2008]. Dessa mätvärden (LAeq, L1, L10, L50, L90) samt frekvens-
spektrum på trafikbullret är vad som främst har använts i denna studie. Förutom de simultana 
meteorologiska mätningarna från Marsta har manuella observationer av molnförekomst, snö-
djup och vindriktning noterats.  
      
 
2.3 Utrustning 
 
2.3.1 Meteorologisk utrustning 
 
Meteorologiska data kommer från en mast i Marsta norr om Uppsala. Masten är 30 m hög.  
Profilinstrumenten är placerade på bommar på höjderna 0,84 m ; 1,95 m; 4,78 m; 10,1 m; 
17,2 m; 29,0 m. Dessa mäter med frekvensen 1 Hz. Vindhastighet och vindriktning mäts med 
en kombinerad trekopps anemometer (Bergström och Lundin, 1993) utvecklad av MIUU, 
Uppsala. Värdena sparas som 10 minuters medelvärden. Temperaturen mäts med strålnings-
skyddade och ventilerade Pt500 termocouples (Högström och Smedman 1989). Fuktighets-
angivelserna fås från meteorologiska stationen vid Geocentrum, Uppsala. Instrumenten i 
Marsta servades och kontrollerades dagarna före mätningarnas start.  
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2.3.2 Ljudnivåmätare 
 
Ljudnivån har mätts med en Nor140 sound analyser, konstruerad av Norsonic AS. Många 
funktioner är integrerade i mätaren så lite kringutrustning behövs. Nor140 mäter maxL , minL , 

eqL , EL  och peakL . Där maxL  är den maximala tidsvägda ljudnivån, minL  är den minimala 
tidsvägda ljudnivån, eqL  är den ekvivalenta konstanta ljudnivån som under en viss period har 
samma energiinnehåll som det mätta bullret, EL  är ljudexponeringsnivån dvs. ett eqL  värde 
normaliserat till 1 sekund, peakL  är det högsta värdet i dB som ljudtrycket når. Observera att 

peakL  och maxL  inte är samma sak, då peakL , den momentana ljudtrycksnivån oftast är högre 
än maxL  som är integrerat över en viss tid (tidskonstanten) som ställs in i ljudnivåmätaren. 
Mätarens frekvensband sträcker sig från 6,3 Hz-20 kHz. Vägningsfilter kan appliceras direkt, 
kumulativa fördelningar och frekvensspektrum ges också. Instrumentet har anslutits till dator 
och ljudmätningarna överförts för vidare analys.  
 
Kalibrering av Nor140 har skett före varje mätning med en kalibrator som ger 93,8 dB vid 
1000 Hz. 
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3 Teori 
 
 
Undersökningar kring vädrets effekt på ljudutbredningen kan dateras tillbaka till 1700-talet. 
Som exempel kan nämnas den för tiden då framstående Dr. Derham från England som år 
1704 fick ett brev som påstod att ljudet hördes mycket bättre i England än i Italien. Dr. 
Derham som var man av vetenskapen ordnade en forskningsresa till Italien, påståendet kunde 
senare förkastas, ljudets nationalitet påverkade inte dess utbredning [Ingård, 1953]. Folk var 
lika intresserade av ljud då som nu. Problemet var dock ett annat. Då ville man göra ljudet 
hörbart så långt ifrån källan som möjligt, vilket knappast är främsta målet idag. Oavsett vårt 
syfte konfronteras vi då som nu av samma fysikaliska problem när det gäller ljudutbredning. 
Derham kom fram till att atmosfärisk sammansättning, temperatur och vind påverkar ljudets 
utbredning. Idag har andra faktorer lagts till. Trots att dessa effekter inte kan separeras, ska 
var och en av dem och deras betydelse nu presenteras.   
 
 
3.1 Ljudets spridning 
 
3.1.1 Geometrisk spridning 
 
Från en punktkälla sprider sig ljudintensiteten i alla riktningar. Intensiteten kommer att avta 
på längre avstånd då den måste fördelas över ytan 24 rπ . I fritt fält är ljudtrycket pL : 
 

)log(20
0

0 r
rLLp −=    (5)  

där 0L är ljudtrycket på avståndet 0r och pL är ljudtrycket på avståndet r . Då avståndet till 
källan dubbleras kommer ljudnivån att avta med 6 dB. Ljudavtagandet sker i tre dimensioner. 
Figur 2 ger exempel på ljudavtagandet från en punktkälla, sett från ovan .   
 

 
Figur 2. Geometriskt ljudavtagande från en punktkälla. (Efter Heimann, 2002) 
 
För en linjeformad ljudkälla fås ljudtrycksnivån, genom integration av punktkällan över en 
viss sträcka: 
 

)log(10
0

.0. r
rLL llp −=    (6) 
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där lL .0  är ljudtrycket på avståndet 0r  och lpL .  är ljudtrycket på avståndet r . Vid en 
avståndsdubblering kommer här ljudnivån att avta med 3 dB. Ljudavtagandet sker endast i 
två dimensioner, se figur 3.  
 

 
Figur 3. Geometriskt ljudavtagande från en linjekälla. (Efter Heimann,  2002) 
 
Förflyttar man sig tillräckligt långt bort från en linjekällan kommer vinkeln till slut bli så 
liten att linjekällan uppfattas som en punktkälla. Vid övergången kommer det finnas en liten 
zon där avtagandet är 7,5 dB per avståndsdubblering [Salomons, 1999]. Enligt Salomons 
övergår linjekällor till punktkällor kring avståndet 1 km. 
 
 
3.1.2 Spridning vid atmosfärisk turbulens 
 
Gränsskiktet är den lägsta delen av troposfären. Gränskiktshöjden kan variera från ett 10-tal 
meter  till 2 kilometer. Här är flödet alltid turbulent. Turbulens, det vill säga tredimensionella 
virvlar av stokastisk natur, sprider ljudet. Turbulens kan skapas genom mekanisk (vindens 
friktion mot marken) eller termiskproduktion (instabil atmosfär). En vågfront störs kraftigt 
när den passerar ett område med fluktuationer, störningen kommer variera utbrednings-
riktningen, normal till vågfronten. Turbulent påverkan på ljudet är stokastisk och kan ena 
stunden förhöja för att andra stunden dämpa ljudnivån på en viss plats.  
 
Hur mycket ljudet sprids beror på virvlarnas storlek och ljudets frekvens. Då atmosfären är 
laminär, sker ingen spridning, men då temperaturen, ångtrycket eller vinden fluktuerar ändras 
ljudhastigheten. För att få en känsla för hur stor effekt var och en av de ingående 
komponenterna har kan ett relativt brytningsindex Na definieras [Tatarskii, 1971]: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

−
≈

00

06 cos14,0
2

10
c

u
p
e

T
TT

N a
ϕ    (7) 

 

där 0c  är ljudhastigheten i en torr atmosfär i vila vid temperaturen 0T , e  är ångtrycket, 
 P  är lufttrycket, ϕcosu  är vindhastighetskomponenten i ljudvågens utbredningsriktning 
och ϕ  är vinkeln mellan ljudvågens utbredningsriktning och vindriktningen. Olika 
förändringar kan nu studeras kvalitativt. Vid en ändring av ångtrycket med 1 hPa ändras aN  
140 enheter. Temperaturändring med 1 C ger ändring på 1700 enheter. Vindändringen med 



 15

1 m/s ger en aN  ändring på  hela 3000 enheter. Fluktuationer i vinden sprider alltså ljudet 
mest. 
 
Ett sätt att påvisa att turbulensen sprider ljudet är att studera skuggzoner (se avsnitt 3.3.3.1). 
Vid uppåtböjning av ljudstrålar skapas en avgränsning, där inget direkt ljud kan penetrera. 
Ljudnivån inne i skuggzonen kan till största delen tillskrivas turbulent spridning men även 
diffraktion. Diffraktion uppkommer på grund av ljudets vågegenskaper och innebär att varje 
del av vågen, själv agerar som en källa för vågor (orsaken till att ljud kan höras runt hörn). 
Figur 4 visar att uppmätta ljudnivåer i skuggzoner inte stämmer överens med teoretiska 
värden då alla effekter förutom turbulens har kompenserats för [Daigle et al. 1986]. 
Punkternas avvikelse från linjerna indikerar på hur stor turbulensens påverkan på 
ljudnivåerna är. 
 

 
Figur 4. Uppmätta ljudnivåers överensstämmelse med teoretiska. De heldragna linjerna är teoretiskt 
uträknade och ljudnivåerna är relativa till ett perfekt hårt underlag. Punkterna härrör från mätningar 
olika dagar, men vid samma refraktiva förhållanden. Till varje linje hör två typer av punkter. (Efter 
Daigle et al. 1986)  
 
På ett avstånd av 230 meter kan turbulensen påverka nivåerna mycket, främst närmast 
marken och för höga frekvenser [Daigle et al. 1986]. Ljudspridningen på grund av turbulens 
leder till att några totala ljudskuggor oftast inte existerar. Turbulensen motverkar effekten av 
refraktionen i en atmosfär med uppåtböjning av ljudet [Chevret et al. 1996]. 
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3.2 Atmosfärisk absorption 
 
Till en viss grad absorberar all materia ljud, så även luft. Fuktig och torr luft absorberar olika, 
men det är inte så enkelt som att säga att den ena absorberar mer än den andra. Maximal 
dämpning sker nämligen vid olika relativ fuktighet för olika temperaturer. Absorptionen sker 
dels genom friktionsförluster på grund av luftens viskositet och värmeledningsförmåga då 
syreatomerna i luften börjar rotera och vibrera (klassisk absorption). Dels genom molekylär 
absorption som är ett relaxtionsproblem, vilket betyder att tryck- och volymändringar 
kommer ur fas och energiförluster uppstår då molekyler stannar i exciterade tillstånd en viss 
tid. Dessa effekters storlek beror på ljudets frekvens, temperatur och fuktinnehåll [Larsson, 
2008]. 
 

 
Figur 5. Atmosfärisk dämpning för olika frekvenser  vid 15 C och varierande relativ fuktighet. 
(Ingård,  1953).  

 
Figur 5 visar den atmosfäriska dämpningen som funktion av relativa fuktigheten och 
frekvensen. Höga frekvenser dämpas mest. Den maximala dämpningen förskjuts mot högre 
relativa fuktigheter för högre frekvenser. Den atmosfäriska absorptionen och dess beroende 
av frekvens, temperatur och fuktighet har noga studerats i laboratorier och i fält. Beteendet i 
frekvensspektrumet 50-10000 Hz  mellan -20 oC till 50 oC och mellan 10 % till 90 % relativ 
fuktighet har kartlagts [International Organization for Standardization, 1990]. Små för-
ändringar i den relativa fuktigheten kan orsaka skillnader i dämpning för höga toner på 35 dB 
på 300 m [Bohn, 1988]. För frekvenser under 2000 Hz vid normala relativa fuktigheter är 
dämpningen mindre än 1 dB /100m. Tydligt är att atmosfäriska dämpningen är en viktig 
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faktor, främst på längre avstånd och för högre frekvenser. Detta har nog de flesta upplevt, då 
de hört hur en åskknall mullrar dovt på avstånd då de högre frekvenserna dämpats bort.  
 
Regn och dimma kan ha en liten effekt på spridningen av ljudet då avståndet mellan vatten-
dropparna är mindre än våglängden [Larsson, 2008]. Annars påverkar inte dimma och regn 
nämnvärt. Fukt kan däremot ändra markens akustiska egenskaper och på så vis påverka 
ljudbilden. Tidigare ansåg vissa att dimma kunde påverka mycket. Orsaken till detta är 
snarare att det vid kraftig dimma finns kraftiga temperaturgradienter.  
 
 
3.3 Refraktion 
 
3.3.1 Refraktion på grund av temperaturgradienter 
 
Refraktion det vill säga böjning av ljudet visualiseras ofta med ljudstrålar som beskriver 
riktningen på en ljudvåg som en linje enligt figur 6. 
 

  
Figur 6. Schematisk bild beskrivande ljudvågfronter och ljudstrålar. 
 
Refraktion av ljudstrålar sker då temperaturen ändras med höjden. Ljudhastigheten i torr luft 
är [Bohn, 1988]: 
 

ρ
γPc =     (8) 

 
där γ , är kvoten mellan specifika värmet vid konstant tryck och konstant volym, P är trycket 
och ρ  är densiteten. Ersätts P med  ideala gaslagen ( RTPV = ) och γ  med 1,4 som gäller 
för luft fås: 
 

Tc 05,200 =    (9)  
 
Eftersom temperaturen alltid varierar i atmosfären kommer ljudhastigheten då också att 
ändras. Ljudbanorna blir böjda istället för raka. 
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Figur 7. Refraktion av ljudstrålar vid instabil atmosfär. (Efter Heimann, 2002) 
 
Då atmosfären är instabil som i figur 7, kommer ljudstrålarna att böjas av uppåt eftersom 
vågfronten rör sig snabbare närmast marken enligt ekvation (9). På ett visst avstånd från 
källan kommer en ljudskugga att infinna sig. 
 

 
Figur 8. Refraktion av ljudstrålar vid stabil atmosfär. (Efter Heimann, 2002) 
 
Då atmosfären är stabil som i figur 8, typisk under klara kalla vinternätter, kommer ljudet att 
böjas av nedåt. Vågfronten rör sig enligt ekvation (9), snabbare ju högre upp från marken den 
kommer. Ljudstrålarna böjs av nedåt och hörbarheten närmast marken bör öka. 
 
 
3.3.2 Refraktion på grund av vindgradienter 
 
Vindens påverkan på ljudutbredningen är mer komplicerad än temperaturens. Vinden ändras 
både horisontellt och vertikalt. De vertikala vindändringarna är ofta små och brukar bortses 
från. Ljudhastigheten blir: 
 

  (z)ccc(z) u0 +=    (10) 
 
där   cu  är vindhastighetens komponent i ljudets utbredningsriktning på en viss höjd, 0c  
ljudhastigheten då det är vindstilla.. Vinden ökar vid neutral skiktning logaritmiskt med 
höjden, vilket gör att tillskottet till ljudhastigheten är olika beroende av höjd. Denna variation 
av ljudhastigheten, gör också att ljudstrålarna böjs av nedåt (se figur 9). 
 



 19

  
Figur 9. Refraktion av ljudstrålar vid ökande vind med höjden. (Efter Heimann,  2002) 
 
Följande formel har föreslagits för att beräkna vindens effekt [Tanaka och Shiraishi 2007]: 
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15

log88,0 10,  dB  (11) 

 
där linemL ,Δ  är vindens inflytande på ljudnivån, vecU  är vindens vektor komponent i 
ljudutbredningsriktningen, r  är längden från vägens mitt till mottagarpunkten.  
 
 
3.3.3 Sammanvägda effekten av vind- och temperaturgradienter 
 
De refraktiva effekterna av vind- och temperaturgradienter är additativa och går att beskriva 
med krökningen: 
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   (12)

  

 
där R/1  är krökningen, R  är krökningsradien, T  är temperaturen, c  är ljudets hastighet, z  
är höjden och u  är vindvektorkomponenten på höjden 10 meter i strålens riktning. 
Krökningen är starkt förknippad med ljudnivån då fall med samma markegenskaper och 
avstånd mellan källa och mottagare studeras [Larsson et al. 1979]. Om effekten av vinden 
bortses från, är krökningsradien negativ vid neutral skiktning, vilket innebär uppåtböjning av 
ljudet. Minskar temperaturgradienten kommer radien att öka och krökningen gå mot 0 vilket 
betyder linjär utbredning. Formel (12) visar vindgradientens och temperaturgradientens 
inflytande på ljudutbredningen. Vindens inverkan är oftast viktigast hävdar Wayson, som 
visar att refraktionens totala påverkan på 122 m avstånd är 7,7 dBA i hans studie [Wayson et 
al. 1990]. Denna studie använder statistiska metoder för att utvärdera data, som bygger på 
antagandet att för ett konstant avstånd borde ljudavtagandet vara konstant också. Alltså, 
studeras korrelationen mellan en referensmikrofon precis vid vägkanten och en mikrofon på 
visst avstånd. Avvikelser från den väntade nivån tillskrivs atmosfärisk påverkan [Wayson et 
al. 1990]: 
 

refabsgrdrbgeoxtotal AAALAALLA +++++=−= 0   (12) 
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där xL är ljudnivån på visst avstånd, 0L ljudnivån vid referensmikrofon, geoA  försvagning på 
grund av geometrisk spridning, bA  påverkan av diffraktion, rL  ökning på grund av 
reflektion, grdA  påverkan av marken, absA försvagning på grund av atmosfärisk absorption, 

refA  påverkan av refraktion och turbulens.  
 
 
3.3.3.1 Skuggzoner 
 
I en atmosfär med temperatur och vindgradient kan böjningseffekterna ta ut varandra. Detta 
sker då [Larsson, 2008]: 
 

dz
dT

dz
du 6,0=    (13) 

 
Då vindgradienten är minst 0,6 gånger större än temperaturgradienten sker alltid en 
nedåtböjning, vilket gör det omöjligt för en skuggzon att byggas upp. När krökningsradien är 
negativ kan dock ett område med ljudskugga uppträda. Avstånd till skuggzonen på 100 meter 
är inte ovanliga, speciellt inte då atmosfären är instabil och ljudet breder ut sig mot vinden. 
Då samverkar vind- och temperaturgradienten. I verkligheten kan ljud ändå höras i 
skuggzonen, vilket beror på att ljudet sprids av turbulens i atmosfären (se avsnitt 3.2) och 
även på grund av diffraktion. Nivån är dock starkt dämpad i skuggzonen då inga direkt 
ljudstrålar kan penetrera. Det mest negativa värdet på krökningen i mätstudien i detta arbete 

är 131042,01 −−⋅−= m
R

 vilket inträffade i motvindsutbredning. Detta ger 2386≈R  meter 

vilket skulle inbära att en normallång person hamnar i ljudskugga på avståndet 97 meter. 
 
 
3.4 Reflektion av ljudvågor 
 
I atmosfären förekommer temperaturinversioner, områden med kraftiga temperatur-
gradienter. Tropopausen på cirka 10 km höjd är en sådan men även närmare marken uppstår 
inversioner. Temperaturgradienter gör att ljudet böjs av, då gradienten är väldigt stor kan 
totalreflektion av ljudet ske. Den kritiska vinkeln γ   för total reflektion fås ur [Snells lag]: 
 

ab cc
1sin

=
γ      (15) 

 
där ac  är ljudhastigheten ovan temperaturinversionen och bc  ljudhastigheten under 
inversionen. Totalreflektion kommer endast att inträffa när vinkeln är kring 85°. det vill säga 
när ljudstrålen går parallellt med markytan. Är inversionsytan däremot vågformad, kan helt 
andra vinklar ge totalreflektion. Sådana reflektioner i inversionskikt kan ge upphov till 
onormalt höga ljudnivåer på långa avstånd från källan, så kallad anomal ljudutbredning. 
Temperatur- och vindrefraktionen sammanvägt kan också ge likartad effekt. Under speciella 
vädersituationer kan ljudet transporteras väldigt lång väg utan nämnvärd försvagning. Detta 
på grund av att ljudet transporterats större delen av tiden i högre skikt utan turbulens som 
sprider ljudet. I figur 10 ses exempel på en sådan långdistanseffekt. En vindgradient i skiktet 
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under 1 km orsakar en nedåtböjning av ljudet. Ovan 1 km ökar inte vinden längre med 
höjden. En temperaturinversion kan dock göra att ljudet fortsatt böjer av nedåt, dock svagare 
än tidigare. En skuggzon uppkommer närmast marken på avståndet 68,4 meter till 137,4 
meter. Längre bort från källan kommer ljudet att höras igen. Figuren visar att de atmosfäriska 
förhållandena lätt kan ge ljudbanorna ett komplicerat utseende.   

 
Figur 10. Ljudbanor kan vid speciella atmosfäriska förhållanden, få ett mycket komplext utseende. σ  
är källan och u  är den horisontella vinden. (Efter Ingård, 1953).  
 
 
3.5 Nord 2000- modellbeskrivning   
 
Det finns sedan 1 juli 2004 nya enhetliga riktlinjer för hur omgivningsbuller bör beräknas 
och hanteras inom EU. Man har fastslagit att DENL  är det bullermått som skall användas. 
Detta skiljer sig mot 24L  som Sverige använder idag, som endast anger ekvivalenta ljudnivån 
under ett dygn. DENL  definieras på följande sätt: 
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och nyheten är att en ljudhändelse är viktat efter vilken tid på dygnet den sker. Större vikt 
läggs på en ljudhändelse som sker under natten eller kvällen, då den stör mer. Jämförelse 
mellan DENL  och 24L  visar att DENL  i genomsnitt ger cirka 3 dB högre värden 
[Naturvårdsverket, 2001]. 
 
År 1996 beslutade Nordiska ministerrådet att en ny omgivningsbullermodell skulle tas fram. 
Denna skulle inkludera all ny forskning som framkommit sedan de tidigare modellerna 
byggts under 1970- och 1980-talet. Den nya modellen ska kunna förutsäga ljudtrycksnivåer i 
1/3 oktavband från 25 Hz till 10 kHz. De två stora utmaningarna är att Nord 2000 ska kunna 
ta hänsyn till komplex terräng och olika väderförhållanden. Dessutom ska anpassningen till 
nya bullerdirektivet underlättas av modellen, förutsatt att meteorologiska data finns 
tillgängligt [Jonasson och Storeheier, 2001]. 
 
Programvaran som testats heter Exsound2000 och bygger helt på Nord 2000 modellen. 
Företaget som ger ut programvaran är danskt och heter Delta. I programmet byggs 
terrängen upp av olika segment som ges olika akustiska egenskaper. På detta vis kan även 
komplexa dalgångar skapas (se figur 11). En av de stora fördelarna med Nord 2000 är att 
modellen säger sig ta hänsyn till meteorologisk påverkan på ljudutbredningen.  
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Figur 11. Exempel på terräng som kan skapas i Nord 2000 modellen. S är ljudkällan och R 
mottagaren. 
 
 

 
Figur 12. Meny i Exsound2000 där de meteorologiska parametrar väljs.  
 
Figur 12 visar menyn då vädersituationen väljs. De meteorologiska parametrarna som går att 
ställa in är: 
 
Höjd av vind: Höjden i meter, där vindens storlek och riktning mäts. 
Vindhastighet: Medelvinden på viss höjd. 
Skrovlighetsparameter: Ett mått på hur ojämn markytan är. Skrovlighetsparametern är 
ungefär en tiondel av hindrens höjd. 
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Vindriktning: Medelvindriktningen på viss höjd. 
Standardavvikelsen av vinden: Denna kvantitet är svår att få från en väderstation. En bra 
uppskattning ges av: 
 

uku ⋅=σ     (17)   
 
där uσ  är vindens standardavvikelse, k  mått på markens skrovlighet och u  är vinden. För 
plan terräng är 15,0≈k , medan för terräng med buskar bör 3,0≈k  användas.  
Marktemperatur: Om inte temperaturen på marken är tillgänglig, går temperaturen på 1,5 m, 
som ofta är tillgänglig från synoptiska väderstationer, att använda. 
Temperaturgradient: Medeltemperaturgradienten i (°C /m). För neutrala förhållanden gäller 
det torradiabatiska temperaturavtagandet -0,01 °C/m.  
Standardavvikelse av temperaturgradient: Denna parameter är vanligtvis inte känd och har 
en liten betydelse för uträkningen, därför rekommenderas av Nord 2000 att denna sätts till 0.  
Turbulens styrka, vind: Denna strukturparameter är oftast inte tillgängligt, men 12,0  23/4 −sm  
rekommenderas av Nord 2000.   
Turbulens styrka, temperatur: Denna strukturparameter är oftast inte tillgängligt, men 008,0  

2−Ks  rekommenderas av Nord 2000.  
Relativ fuktighet: Den relativa fuktigheten i %, används för att beräkna den atmosfäriska 
absorptionen. 
 
Strukturparametrarna som rör turbulens styrka är oklara och behöver definieras av 
modellskaparna. Idag ges användaren endast standardvärden för dessa och parametrarna går 
därför inte att variera. Tre typer av fordon går att välja i programmet, lätta fordon (personbil), 
tungt fordon med två axlar och tungt fordon med fler än två axlar. Antal av varje kategori per 
tidsenhet och fart kan också anges. 
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4 Resultat 
 
 
Resultatet från mätstudien presenteras i 5 olika delar: 
 
Del 1. En översiktlig bild ges av tydliga  motvinds- och medvindsfall.  
Del 2. Vind och temperaturgradienters påverkan på ljudnivåerna på 132 meters avstånd 
studeras i tur och ordning.  
Del 3. Sammanvägda effekten av vind- och temperaturgradienter studeras och uttrycks 
genom krökningen. Krökningen visar sig ha ett starkt samband med ljudnivåerna.  
Del 4. Turbulensen påverkan på ljudbilden berörs, genom att studera ljudnivåerna i den så 
kallade skuggzonen.  
Del 5. Egenskaper hos trafikbullret studeras, exempelvis frekvensspektrum, hur ljudnivån 
och kumulativa fördelningar under olika mätningar kan variera.  
Del 6. Analys av hur väl Nord 2000 modellen och verkliga uppmätta bullernivåer stämmer 
överens.  
 
Alla värden presenterade här gäller för 1000 personbilsekvivalenta fordon, omräknat med 
hjälp av ekvation (4). Avståndet till vägen har hela tiden varit 132 meter. Under alla 
mätningar har marken varit snötäckt. Snödjupet har hela tiden varit kring 1 dm. Totalt sett 
har 28 stycken mätserier som klassats som godkända utförts.  
 
 
4.1 Översiktligt resultat 
 
Figur 13 visar omfattningen av meteorologisk påverkan på bullernivåerna ( eqL ). På vänstra 
sidan i figuren visas fallen då ljudet utbreder sig mot vindens riktning och på högra sidan då 
ljudet utbreder sig i samma riktning som vinden. I de olika situationerna har skillnader på 
nästan 18 dBA uppmätts vilket stämmer väl överens med tidigare studier [Alberola et al. 
2005; Larsson et al. 1979].  
 

132 0   132 
45

50

55

60

65

70

Avstånd från vägen (m)

Lj
ud

ni
vå

 (d
B

A
)

Motvind Medvind
 

Figur 13. Ljudnivåer i tydliga med- och motvindsförhållanden på avståndet 132 meter från väg.  
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Spridningen i figur 13 är större i motvindsutbredningsfallen då medelljudtrycksnivån är 53,6 
dBA med standardavvikelse 17,09. I medvindsutbredning är medelljudtrycksnivån 63,1 dBA 
med standardavvikelse 7,58. Att nivåerna fluktuerar mer i motvindsutbredning beror på 
markdämpningens varierande effekt vid olika stark uppåtböjning. Uppkomsten av en skugg-
zon i dessa fall och att turbulensen ibland sprider ljud in i denna kan också variera nivåerna. I 
medvindsfallet uppkommer ej någon skuggzon då strålarna böjs av nedåt och 
markdämpningen har mindre betydelse vid nedåtböjning av ljudet. Nivåerna blir då alltid 
högre och stabilare.  
 
Spridningen i de olika vindsituationerna visar på olämpligheten av att använda sig av endast 
medelvärden. Med ett medelvärde tappas informationen om spridningen och medelvärdet är 
kanske inte alls representativt för alla situationer.    
 
 
4.2 Ljudnivåer vid olika vind- och temperaturgradienter  
 
Mätdata har indelats efter olika meteorologiska situationer för att försöka se påverkan av 
olika atmosfäriska effekter var och en för sig. Temperaturgradienten har beräknas genom 
finita differenser mellan 10,1 meter och 1,95 meters nivåerna. Vindgradienterna vinkelrätt 
mot vägens riktning är också beräknade med hjälp av finita differenser mellan samma nivåer. 
För snötäckt mark är yttemperaturen aldrig över 0 °C och några instabila situationer 
förekommer inte. Data är indelat i två intervall: 0,1 °C < dT/dz < 0,1 °C och dT/dz > 0,1. 
Sistnämnda kategorin innehåller mätningar som utförts vid väldigt stabil skiktning. I figur 14 
visas data för 0,1 °C < dT/dz < 0,1 °C , här väntas temperaturgradientens inverkan på 
refraktionen vara mindre än vindgradientens.  
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Figur 14. Ljudnivåer vid fall med   C 0,1dT/dz °<  och varierande vindgradienter. Linjen är en linjär 
anpassning med minsta kvadrat metoden till punkterna. 
 
Figur 14 visar att ljudnivåerna är som högst i medvindsfallen då vi har en stor vindgradient 
och kraftig nedåtböjning av ljudet. Lägst ljudnivå fås i motvindsfallen då vindgradienten är 
stor. Ljudvågen kommer då att möta på ett större vindmotstånd ju högre upp den kommer 
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medan vågen närmare marken utbreder sig lättare. Ljudstrålen böjs av uppåt. En tendens till 
att spridningen av data är större ses också i motvindsfallen. För nära neutrala fall utan större 
vindgradient, alltså approximativt rätlinjig utbredning, är ljudnivåerna runt 55 dBA. Vilket 
precis tangerar Naturvårdsverkets riktlinjer för ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 
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Figur 15. Ljudnivåer vid stabila förhållanden och varierande vindgradienter. Linjen är en linjär 
anpassning med minsta kvadratmetoden till punkterna. 
 
Mätningarna under kraftigt stabila situationer dT/dz > 0,1 visas i figur 15. Här är slutsatser 
svårare att dra, då temperaturgradienter och vindgradienter kan motverka varandra. De fyra 
punkterna utan vindgradient representerar morgonen söndagen den 1/3 då markinversionen 
var extremt kraftig. Dessa sticker därför ut och gav väldigt höga ljudnivåer. För resterande 
punkter kan samma trend som i figur 14 ses, dock inte lika tydligt. När vindgradienten är stor 
fås något lägre nivåer i motvind och något högre nivåer i medvind. 
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Figur 16. Ljudnivåer i situationer med 05,0/ <dzdu  vid varierande temperaturgradienter. Linjen är 
en linjär anpassning med minsta kvadratmetoden till punkterna. 
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Figur 16 visar fall då vindgradienten varit liten, du/dz < 0,05. Då temperaturgradienten är 
stor blir ljudnivåerna förhöjda. Data visar god samstämmighet med den linjära anpassningen. 
Korrelationskoefficienten är 0,83.  
   
 
4.3 Sammanlagd effekt av vind- och temperaturgradienter på 
ljudnivån 
 
Den sammanvägda effekten av vind- och temperaturgradienter går att beskriva med 
krökningen, ekvation (12). En negativ krökning motsvarar en uppåtböjning av ljudstrålar 
medan en positiv krökning en nedåtböjning. I figur 17 visas alla mätningar som gjorts. För 
negativa värden på krökningen fås lägre ljudnivåer och positiva krökningar ger högre nivåer. 
Grafen visar väldigt god samstämmighet med en tidigare studie över likadan marktyp 
[Larsson et al. 1979].  
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Figur 17. Ljudnivåer vid varierande krökning. Linjen är en tredjegradsanpassning till punkterna. 
 
Att ljudnivåerna inte verkar gå upp då krökningen passerar 13105,0 −−⋅ m  kan förklaras med 
att ljud med ursprungligen orientering snett uppåt, efter att ha böjts av nedåt, reflekteras 
tillbaka uppåt då ljudet försöker penetrera något av de lägre luftskikten (se avsnitt 3.4). Då 
ljudet kraftigt böjs av nedåt kan också varje reflektion mot marken dämpa ljudet något. 
  
 
4.4 Ljudnivåer i skuggzonen 
 
Då krökningen är negativ uppkommer en skuggzon på ett visst avstånd från trafikleden. I 
figur 18 redovisas detta avstånd för alla mätningar med uttalad negativ krökning. Skugg-
zonen uppkommer enligt denna undersökning, som tidigast vid 97 meter i en situation med 
kraftig motvindsutbredning. Då avståndet till skuggzonen ökar, ökar även ljudnivån. Detta 
eftersom mer direkt ljud då kan nå ljudnivåmätaren.  
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Figur 18. Ljudnivåer i motvindsutbredning då avståndet till skuggzonen varierat.  
 
Mätningarna är utförda på avståndet 132 meter och det innebär att vid fyra av tillfällena stod 
mikrofonen i verklig ljudskugga. Vid dessa fyra tillfällen (punkterna längst till vänster i figur 
18) bör ljudnivåerna vara högst när det är som mest turbulent. Inget direkt ljud kan penetrera 
skuggzonen, bidraget kommer till största delen från atmosfärisk spridning på grund av 
turbulens. Då nivåerna fluktuerar med cirka 2 dBA, kan detta grovt anses vara turbulensens 
inverkan.   
 
 
4.5 Frekvensspektrum och variationen av ljudet under mätningar 
 
Figur 19 visar hur ljudnivån varierar under tre olika mätningar. Dessa är ej normaliserade till 
1000 ekvivalenta fordon, men en del slutsatser kan ändå dras. I delfigur a, mätningar från 
gryningen den 1 mars, är ljudbilden speciell. Trafikintensiteten är mycket låg, endast ungefär 
40 stycken bilar passerar. Ljudnivåerna är oftast mycket låga, men varje enskild passage 
resulterar i mycket höga värden, då markinversionen gör att ljudet böjs nedåt. Delfigur b, 
visar hur ljudnivån varierar i motvindsutbredning den 6 mars. Antalet bilpassager är här cirka 
240. Nivåerna är hela tiden låga och fluktuerar inte så mycket. Delfigur c, härrör från 
mätningar samma dag under eftermiddagen i medvindsutbredning. Mönstret är detsamma 
som i delfigur b, men ljudnivån är hela tiden högre då ljudet böjs nedåt. I figur 20 ges en 
kumulativ fördelning för dessa tre situationer.  
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Figur 19. Hur ljudnivåer kan variera under olika mätningar a, b, c är situationerna omnämnda i texten 
och figur 20.  
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Figur 20. Kumulativ fördelning av ljudnivåerna vid 3 olika tillfällen.  
 
Frekvensspektra från trafik har en karaktäristisk topp på 1000 Hz då vägen är av asfalt 
[Sandberg, 1987]. Bullret kommer både från motorljud (luftintag, avgasutsläpp och kraft-
överföringen) och från däckens kontakt med vägbanan. Ju högre hastighet desto större andel 
av ljudet kommer från däckens kontakt med vägbanan [Peeters, 2007]. Det forskas mycket på 
olika tysta vägbeläggningar, dessa ska vara så släta som möjligt. En yta med mycket 
håligheter leder till högre bullernivåer.  
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Figur 21. Frekvensspektra från trafikbuller, uppdelade i fall med positiv- och negativ krökning. 
 
Figur 21 visar frekvensspektra från alla mätningar uppdelade i positiv och negativ krökning. 
Formen ser i grunden rätt lika ut. Vid negativ krökning verkar andelen lågfrekvent ljud 
ibland kunna vara högre än vid positiv krökning. Studeras högre frekvenser än 100 Hz verkar 
variationen vara något större i fallen med positiv krökning. De flesta mätningarna vid negativ 
krökning hamnar inom ett snävare intervall. Vid uppåtböjning så har ljudvågen färre möjliga 
vägar att nå mikrofonen än vid nedåtböjning, detta skulle kunna förklara att spridningen av 
linjer vid positiva krökningar i figur 21 är större. Vissa mätningar har en mindre topp vid 
frekvenser kring 10 kHz. Källan är troligen olika missljud i bilmotorer eller slitna 
kamremmar som tjuter. Även ett fåtal sådana passager kan slå igenom i en 10 minuters 
mätning. 
 
 
4.6 Utvärdering av Nord 2000- beräkningsmodell för trafikbuller 
 
Totalt sett under fältstudien gjordes 28 stycken mätningar  under varierande meteorologiska 
förhållanden. Var och en av dessa utvärderas mot datormodellen. De för tillfället rådande 
meteorologiska parametrarna och trafikintensitet används som indata. Jämförelsen mellan de 
beräknade och uppmätta AeqL  värdena redovisas i kommande figurer.  
 
Figur 22 visar resultatet av jämförelsen mellan mätta värden och beräknade värden i Nord 
2000 modellen. Punkter på den heldragna linjen visar på perfekt överensstämmelse. 
Modellen förutspår låga ljudnivåer sämst, i det värsta fallet så långt som 8,1 dBA under de 
riktiga värdet. 8 dBA uppfattas av mänskliga örat som en halvering av ljudnivån. Överens-
stämmelsen för högre ljudnivåer är något bättre, felen varierar, men är sällan större än 4 
dBA. Ett fel som kan relateras genom jämförelsen att en avståndsdubblering från vägen 
minskar ljudnivån med 3 dBA. Medelfelet för alla modellkörningarna är 2,93 dBA med 
standardavvikelse 2,15. 
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Figur 22. Jämförelse mellan mätta värden (punkter) och modellens värden för samtliga mätningar 
under varierande meteorologiska förhållanden på avstånd 132 m. Linjen indikerar 1:1 förhållande 
mellan mätning och modell, alltså perfekt överensstämmelse.  
 
I figur 23 visas modellens fel vid varierande krökning. Negativa skillnader betyder att Nord 
2000 ger lägre ljudnivåer än verkligheten. Ur figur 23 ses att felen är störst vid negativ 
krökning, det vill säga vid uppåtböjning av ljudet. En förklaring till detta borde vara att Nord 
2000 modellerar turbulensen för dåligt. Modellen underskattar mängden ljud som penetrerar 
skuggzonen som uppstår vid negativa krökningar. Även vid linjär ljudutbredning och måttlig 
positiv krökning verkar felen vara ansenliga, vilket är mer förvånande. Närmast verkligheten 
är modellen vid starkt positiv krökning, då felet understiger 2 dBA. För exakta avvikelser för 
varje mätning, se bilaga A.    
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Figur 23. Skillnaden mellan modell och verklighet vid varierande krökning på 132 m avstånd.  
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Figur 24. Jämförelse mellan mätta värden (linje) och modellens värden (punkter) för situationer med 
lika stor trafikintensitet och samma meteorologiska förhållanden.  
 
Figur 24 visar oviktade frekvensspektrum från 6 olika situationer med varierade 
meteorologiska förhållanden. Modellens värden (punkter) jämförs med mätningarnas 
(heldragna linjer). Den för trafikbuller karakteristiska toppen kring 1000 Hz syns i alla 
figurer. Nord 2000 lyckas pricka in denna i de flesta fall, undantaget då krökningen är starkt 
negativ. Formen på  frekvensspektrumet stämmer i detta fall bra, men nivån är hela tiden för 
låg. Överens-stämmelsen i de lågfrekventa delarna av spektrumet är överlag sämre. Här gör 
modellen ganska grova fel.    
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5 Slutsatser och diskussion 
 
I detta arbete har meteorologisk påverkan på trafikbullernivåer studerats. Mätningar av 
trafikbullernivåer har gjorts norr om Uppsala då marken varit snötäckt. Då trafikmängden 
normaliserats visar resultat att ljudnivåerna varierar kraftigt beroende av vädersituation. Den 
atmosfäriska påverkan på ljudet delas in i refraktion, turbulens och fuktdämpning. Dessa 
effekter verkar samtidigt och kan vara svåra att skilja åt.   
 
Då ljudets hastighet varierar med höjden på grund av temperatur- och vindgradienter, 
kommer ljudutbredningen att övergå från rätlinjig till krökt. Denna mätstudie har visat att 
meteorologiska parametrars totala inverkan på trafikbullernivån över snötäckt mark på 
avståndet 132 m kan vara så stor som 18 dBA. Tidigare studier har gett nästan identiskt 
resultat [Larsson et al. 1979]. Temperaturgradientens påverkan bedöms till 6 dBA då 
situationer med liten vindgradient har studerats. Ju högre positiv temperaturgradient desto 
högre ljudnivå. Då endast fall med  C 0,1dT/dz °< studeras, fås skillnader på nära 18 dBA, 
mest till följd av vindgradienter. Klart är att vindgradienten är en viktig faktor som orsakar 
refraktion, vilket man också kan se ur ekvation (12). 
 
Spridningen av ljudnivåer är större i motvinds- än i medvindutbredning. I motvinds-
utbredning uppkommer på grund av uppåtböjning av ljudet en skuggzon som gör att inget 
direkt ljud når mottagaren. Detta resulterar i mycket låga ljudnivåer som till stor del kan 
tillskrivas den atmosfäriska spridningen av ljudet. Nivåerna i skuggzonen varierade under 
denna studie på 132 meter med cirka 2 dBA till följd av turbulent spridning. 
 
Trafikbullrets frekvensspektrum verkar inte variera till formen när det studeras vid olika 
meteorologiska förhållanden. Möjligen kan en större spridning ses i fallen med positiv 
krökning. Detta skulle kunna förklaras med att ljudet vid positiv krökning har fler alternativa 
vägar till målet, vilket resulterar i ett något bredare spektrum.  
 
Då ljudbilden kring en väg ska kartläggas räcker inte enskilda mätningar. Trafikintensitetens 
variation under dygnet ger olika ljudnivåer. Dessutom ändras ljudnivåerna då de meteoro-
logiska parametrarna varieras. Det är glädjande att myndigheter i Sverige och Europa börjat 
inse att meteorologin har stor betydelse. Tyvärr är omfattande mätstudier dyra men nya 
datormodeller som sägs ta hänsyn till meteorologisk påverkan har börjat dyka upp. En av 
dessa är Nord 2000 modellen. 
 
Nord 2000 modellen förutsägelser har analyserats mot verkligt uppmätta ljudnivåer i denna 
studie. Resultatet visar att modellen har stora brister. Sämst överensstämmelse med 
verkligheten visar modellen för negativa krökningar det vill säga uppåtböjning av ljudet. 
Modellen underskattar då ljudnivåerna, i värsta fall med så mycket som 8 dBA, vilket kan 
relateras till en halvering av upplevd ljudnivå! Bristen hos modellen ligger troligen i en för 
dålig modellering av turbulensen. Medelfelet är 2,93 dBA med standardavvikelse 2,15. 
Något överraskande fås bättre överensstämmelse för de mest positiva krökningarna än vid 
rätlinjig utbredning. Samma effekt syns i en annan utvärdering av en snarlik modell 
[Harmonoise, 2005]. Tidigare utvärderingar av Nord 2000 är fåtaliga då modellen är ny. 
Utvärdering av Nord 2000 mot den tidigare nordiska beräkningsmodellen från 1996 visar att 
Nord 2000 har mindre spridning av ljudnivåer på längre avstånd, vilket indikerar en 
förbättring [Jonasson et al. 2001]. En annan utvärdering av Nord 2000 finner att modellen 
visar i medeltal små fel av DENL  på årlig basis [Delta, 2006]. Om programmet kör under en 



 34 

längre tid är det möjligt att medelljudnivån fångas bra. En överskattning av ljudnivån ena 
stunden tas ut av en underskattning andra. Detta är dock ett farligt sätt att tänka, då 
variationen i ljudnivån är väldigt viktig att modellera rätt, då det ofta är topparna i ljudbilden 
som stör mest. Harmonoise utbredningsmodell är väldig lik Nord 2000. Utvärderingen av 
denna ger slutsatsen att modellen stämmer ”perfekt” överens med mätningar [Harmonoise, 
2005]. Studeras avvikelserna mellan ljudnivåerna för 30 minuters mätningarna och 
modellens värden i samma rapport är skillnader på 10 dBA inte ovanliga alls, högsta 
skillnaden är över 20 dBA för avstånd under 150 meter! Det är häpnadsväckande att detta 
resultat anses vara ”perfekt”. 
 
Under jämförelsen i detta examensarbete har endast enkel plan terrängen använts och man 
kan tänka sig och felen lär växa i en mer komplex miljö. En förbättring av Nord 2000 behövs 
om även variationer under dygnet vill fångas.  
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8 Appendix A- Data från mätningar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Datum 

Vind-
hastighet 
vinkelrätt 
mot väg, 
höjd 10m 
(m/s) 

Temperatur 
0,84 m 
(۫۫ C ) 

Temperatur-
gradient     
( 1−°Cm ) 

Krökning  
( 1310 −− m ) 

Antal bil-
passager 
(lätta) 

Uppmätt 
ljudnivå 
(dBA) 

Modellens 
ljudnivå 
(dBA) 

Differens 
(dBA) 

12-feb -1 -2,9 0,01 -0,398 118 58,4 59,8 1,4 
19-feb 1,3 -7,3 0,012 0,175 144 58,9 59,2 0,3 
  1,1 -7 0,003 0,249 135 58 58,8 0,8 
24-feb 1,3 -6 0,189 0,655 160 60,4 62,4 2 
  1 -3 0,104 0,311 114 56,3 58,3 2 
  -1,6 -4,5 0,121 -0,169 105 56 49,6 -6,4 
  -2,3 -4,3 0,151 -0,083 135 57,5 54 -3,5 
25-feb 1,3 1,3 0,051 0,139 161 56,7 60,4 3,7 
  -1,2 0,5 0,146 0,234 207 60,1 60,4 0,3 
28-feb -1,8 -5,3 0,18 -0,092 168 61 55,2 -5,8 
  -1,8 -5,1 0,164 -0,097 173 61,1 54,9 -6,2 

01-
mar 0 -18,4 0,556 1,113 35 57,2 55 -2,2 

  0 -18,5 0,57 1,115 34 56,2 54,9 -1,3 
  0 -17,3 0,528 1,030 55 57,1 56,3 -0,8 
  0 -17,3 0,672 1,315 58 57,5 56,7 -0,8 

05-
mar -4,4 1,6 0,035 -0,231 183 50,8 51,9 1,1 

  4,5 1,6 0,044 0,441 131 64,7 60,6 -4,1 
  4,2 1,4 0,052 0,386 203 67 62,4 -4,6 
  4,3 1,4 0,047 0,406 220 64 62,8 -1,2 
  -4,7 1,2 0,055 -0,284 231 49,7 53,2 3,5 

06-
mar -6,4 0,8 0,026 -0,419 236 50,6 42,5 -8,1 

  -6 0,7 0,023 -0,378 233 50,1 42,6 -7,5 
  6,7 0,6 0,022 0,513 237 64,9 63,9 -1 
  5,3 0,6 0,02 0,408 261 64,8 63,8 -1 

07-
mar -3,4 1,1 0,068 -0,193 173 49,8 47 -2,8 

  -3,3 1,2 0,069 -0,178 171 50,5 47,1 -3,4 
  3,5 1,1 0,057 0,391 162 64,1 61,2 -2,9 
  3,3 1,1 0,05 0,305 163 64,3 61,3 -3 
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