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l BAKGRUND OCH SYFTE

Den nordiska trafikbullermodellen utvecklades ursprungligen med fordons-

bulleremissionsdata för fritt flytande trafik 50-100 km/h som huvudsaklig

grund. Emellertid har det tyckts som om den med rimlig noggrannhet även

predikterar trafikbuller vid lägre hastigheter och med accelererande/-

retarderande trafik. I den pågående revisionen av bullermodellen har även

beräkningen av maximalbullernivån ifrågasatts.

Detta notat redovisar för det första mätningar som utförts i syfte att ge

mer basdata till trafikbullermodellen vid låga hastigheter och med accel-

ererande såväl som konstantfartshållande trafik. Därmed kan bedömas om

modellen har tillräcklig noggrannhet.

För det andra, redovisas data om hur maximalvärden vid enskilda fordons-

passager fördelar sig för olika fordonstyper, hastigheter och körsätt.

Detta ger bättre underlag för revisionen av maximalbullerberäkningar i

modellen.



2 MÃTMETOD

På ett avstånd av 7,5 m från närmaste körfälts mitt och med mikrofonen

1,2 m över vägplanet har en ljudnivåmätare typ B öc K 2209 med mikrofon

B <5: K 4165 varit monterad. Ljudet har även inspelats på band för senare

analys. Då enstaka fordon har passerat mikrofonen har maximala ljudnivån

(toppnivån) avlästs samtidigt som fordonstyp (i åtta olika klasser) och

hastighet har registrerats. Genom att sammanställa dessa data kan

statistik på maximalnivån hos fordonen inom vissa fordonsklasser som

funktion av hastigheten erhållas. Därigenom kan totala trafikbullret

beräknas för godtycklig trafiksammansättning och hastighet. Inte endast

A-vägda ljudnivåer utan även andra frekvensviktade värden kan tas fram,

liksom frekvensspektra. Tidkonstanten är 0,25 5 (motsv "Fast" på

ljudnivåmätare). Mätningen omfattar 100-150 personbilar och 50-100

tunga fordon per väg. Hastigheten har avlästs med en mätare av radartyp

vid det tillfälle då fordonet har befunnit sig mitt för mikrofonen.

Totalt har ca 6000 fordonspassager uppmätts. Fordonstyp, körsätt, hastig-

het, frekvensspektrum samt A- och C-vägda ljudnivåer har registrerats

för varje fordonspassage.

Observera att samtliga här redovisade värden avser mätavståndet 7,5 m.

För att få motsvarande värden vid 10 m mätavstånd från ljudkällans mitt

skall 2,5 dB subtraheras.



3 RESULTAT: JÄMFÖRELSE AV FORDONSBULLER 1974 OCH

1983-86

Trots att detta inte ingick i uppdraget redovisas här en jämförelse mellan

fordonsbullermätningar som gjordes av Jonasson 197% och som låg till

grund för trafikbullermodellen, och motsvarande mätningar av VTI 1983-

86. Det är intressant att se vilken effekt lagstiftningen om gränsvärden

för fordonsbulleremission har haft på trafikbullret i verklig trafik.

Såvitt har kunnat utrönas vid diskussioner mellan projektledarna har

mätningarna utförts på ett jämförbart sätt, med undantag för att Jonas-

son inkluderade inte endast "asfaltytor" i sitt vägbeläggningsval utan

också cementbetongytor. De senare har visat sig ge ett onormalt högt i

däck/vägbanebuller och är inte heller typiska för nordiska förhållanden

längre (de var vanliga tidigare). Därför har Jonassons data bearbetats så

att effekten av cementbetongytorna elimineras och jämförelsen kan avse

endast täta, släta asfaltbetongytor.

Resultaten framgår av tabell 1 samt figur 1. Den stora skillnaden vid

90 km/h för tunga fordon beror till stor del på att fordonsurvalet inom

gruppen tunga fordon förändrats vid denna hastighet eftersom de allra

tyngsta fordonen ej får köra så fort. Därför är det av VTI uppmätta värdet

vid 90 km/h lägre än "väntat". Jonassons data är delvis extrapolerade till

denna hastighet och är dessutom ritade i form av en regressionslinje. Det

kan dock ligga en viss "sanning" i skillnaden om vilket resoneras nedan.

Som synes av kurvorna och tabellvärdena har de lätta fordonen blivit ca 2

dB(A) tystare vid l;0-60 km/h men är oförändrat bullriga vid högre

hastigheter. Detta beror på att fordonsbullergränsvärdena under tiden

1973-1981 har skärpts 4 dB(A) vilket ger viss effekt då däck/vägbanebuller

inte är dominerande. Vid höga hastigheter (> 60 km/h) var dock däck/väg-

banebullret redan 1974 så starkt att en sänkning av det buller som

påverkas av gränsvärdena, dvs motor-, fläkt- och avgasbuller, inte har

någon nämnvärd effekt.

De förändringar som har skett rörande däck/vägbanebuller är marginella,

eller i vart fall balanserade.



För tunga fordon tycks emissonsgränsvärdeskärpningen vid första påseen-

det ha varit verkningslös. Emellertid är det troligt att effekten har varit

hygglig men att den har balanserats av att inom den tunga gruppen har de

tyngre fordonens antal ökat på bekostnad av de lättare. Detta kan

studeras i registreringsstatistiken för fordon. En viss ändring vid höga

hastigheter kan ha uppkommit 'av att diagonaldäcken under perioden

(inköpsär ca 1968-73 resp ca 1980-86) har ersatts helt med radialdäck

vilka är tystare. Motsvarande utveckling på personbilssidan ägde rum

några år tidigare.

Tabell 1 Fordonsbuller uttryckt som A-vägd ljudtrycksnivå (toppvärde
vid förbipassage, 7,5 m avstånd) uppmätt dels av Jonasson
1974 som underlag för nordiska trafikbullermodellen, dels av
Sandberg VTI, 1983-86. Vid jämförelse av ljudnivåerna bör
endast "asfaltvägytorna" beaktas. I Jonassons ursprungliga
data ingår även de bullrigare cementbetongvägarna.

    

LAmax vid 7,5 m (effektivmedelvärde), enligt:

For- Hast. . Jonasson 1974 Sandberg 1983-.86 Buller-
dons- reduktion
typ km/h Alla Endast Endast

vägar asfalt asfalt 1 974-83/86

Lätta 40 70,2 70,6 69,0 1,6 dB(A)
" 50 ' 73,4 73,5 71,7 1,8 dB(A)
" 60 76 1 75,9 74,2 1,7 dB(A)
" 70 78,3 77,9 77,3 0,6 dB(A)
" 90 82,0 81,3 81,1 0,2 dB(A)
" 110 84,9 83,9 83,2 0,7 dB(A)

Tunga 40 80,7 80,1 80,5 -0,4 dB(A)
" 50 83,4 83,0 82,6 0,4 dB(A)
" 60 85,6 85,4 85,0 0,4 dB(A)
" 70 87,5 87,4 87,1 0,3 dB(A)
" 90 90,6 90,6 88,8 1,8 dB(A)

      

Anm.: Med "effektivmedelvärde" menas att alla toppvärden först har
"antilogaritmerats" till motsv effektvärden, att sedan medelvärdet för
dessa har beräknats och att slutligen en återgång till logaritm har gjorts.
På detta vis tas större hänsyn till de högre toppnivåerna än om endast
aritmetiskt medelvärde av alla toppnivâer hade beräknats; på liknande
sätt som vid beräkning av ekvivalent ljudnivå.
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Figurl Fordonsbuller (toppnivâ, effektivmedelvärde) för lätta och
tunga fordon enligt mätningar av Jonasson 1974 resp. Sand-
berg, VTI, 1983-86. Vägyta: Tät, slät asfaltbetong, minst ett
år gammal. Den punkterade kurvan gäller det hypotetiska
fallet att 1974L års värden skulle ha reducerats med så mycket
som motsvarar skärpningen i fordonsbullergränsvärden under
perioden.

   

Antal lätta Antal tunga
fordon fordon

1974 1152 939

1983-86 475 247

   



4 RESULTAT: MAXIMALNIVÅER

I föregående kapitel redovisades effektivmedelvärden för en fordonspopu-

lation av de enskilda fordonens toppnivåer vid förbipassage. Dessa värden

kan t ex läggas till grund för en beräkning av ekvivalenta ljudnivån från

trafiken. I detta kapitel redovisas för Olika fordonspopulationer, körsätt

och hastighetsintervall istället de aritmetiska medelvärdena samt

percentilnivåerna L90, L 10, L5 och Lj. De senare tre percentilnivåerna

kan sägas representera de maximala toppnivåerna från en viss fordons-

ström, vilka beaktas i den nordiska trafikbullermodellen vid beräkning av

maximal ljudnivå från enstaka fordon.

För de vägar som var belagda med tät, slät asfaltbetong (minst ett år

gamla) har således resultaten av maximalnivåmätningarna vid förbifart

slagits samman och statistiska fördelningar av ljudnivåerna beräknats med

uppdelning på fordonstyp, hastighetsintervall och typ av körning (fritt

flytande trafik d v 5 konstant hastighet, acceleration eller en blandning

av båda). Resultaten kan redovisas på många sätt och med olika finindel-

ningar. Här redovisas dock endast en sammanfattning i tabell 2.

L 1 är den ljudnivå i dB(A) som överskrids av 1% av fordonen, L5 den nivå

som överskrids av 5% av fordonen, osv. Lmedej är det aritmetiska

medelvärdet av alla maximalnivåerna och är i regel 0,5-l,5 dB(A) lägre än

den på medeleffektbasis uträknade ljudnivån som redovisas i tabell i och

figur 1. Gränsen mellan lätta och tunga fordon går vid 3,5 ton. Motor-

cyklar har ej alls beaktats eftersom de är relativt få, säsongberoende och

ofta ger extrema bullernivåer. Istället planeras en särskild utredning om

dem.

Ljudnivåerna i tabellen är avrundade till närmaste heltal, d v 5 de är ej

trunkerade. Angivna hastighetsintervall är de inom vilka fordonen passe-

rat mikrofonen. 46-55 km/h acceleration betyder således att de accelere-

rande fordonen har haft hastigheter inom detta intervall just vid mikro-

fonpassagen och ej att accelerationen har skett från 46 till 55 km/h.



           

Tabell 2 A-vägda toppnivâer för fordonen vid 7,5 m mätavstånd.
Vägytan är torr, slät, tät asfaltbetong.

Fordons- Typ av Hast. A-vägd ljudnivå (toppvärde), dB(A)

typ trafik km/h I»90 I-medel L10 Iv5 L1

Lätta Fritt 0-55 65 69 , 7 73 75 76
fordon flytande 36-45 66 68 , 8 72 72 73

46-55 70 71,5 74 75 ' 76
66-75 75 77,5 80 81 82
86-95 79 81,2 84 85 88
106-115 81 82,7 85 85 89

791 st 0-200 70 78,0 84 85 88

Lätta Accel. 0-55 69 73 , 1 77 80 83
fordon 36-45 71 73 , 3 ' 76 79 83

46-55 72 75,3 80 81 83
66-75 75 76 , 7 79 79 79
86-95 - - - - -
106-115 - - - - -

335 st 0-200 69 73,3 78 80 83

Lätta Blandat 0-55 68 71, 9 76 78 82
fordon 36-45 68 72,3 76 78 83

46-55 70 72,8 76 78 82
66-75 75 77,4 80 81 82
86-95 79 81, 2 84 85 88
106-115 81 82,7 85 85 89

1126 st 0-200 70 76, 6 83 85 87

Tunga Fritt 0-55 78 81 ,3 85 86 87
fordon flytande 36-45 76 80 , 2 84 84 84

46-55 79 82,0 86 86 87
66-75 84 86,8 90 90 93
86-95 85 88,0 92 93 93

368 st 0-200 81 85,8 90 91 93

Tunga Accel. 0-55 79 82,5 86 88 91
fordon 36-45 80 83,4 87 88 91

46-55 81 84,3 90 90 90
66-75 ' - - - - -
86-95 - - - - -

158 st 0-200 79 82,7 86 88 93

Tunga Blandat 0-55 78 82,2 86 87 91
fordon 36-45 79 82,9 87 88 91

46-55 79 82,3 86 86 90
66-75 84 86,8 90 90 93
86-95 85 88,0 92 93 93

526 st 0-200 80 84,8 89 90 93

  



Av resultaten framgår bl a följande:

0 Maximalnivån är hastighetsberoende vid fritt flytande trafik (konstant

hastighet) men i stort sett hastighetsoberoende vid accelererande

trafik.

o Maximalnivâerna vid höga, konstanta hastigheter är oftast högre än de

som uppnås vid acceleration vid låga hastigheter.

0 Om man utgår från L5 och beaktar "blandat" körsätt blir maximalnivån

för lätta fordon 78 dB(A) inom intervallet 0-55 km/h, 81 dB(A) vid ca

70 km/h och 85 dB(A) vid 85-115 km/h. För tunga fordon blir

maximalnivån ca 87 dB(A) vid 0-55 km/h, 90 dB(A) vid ca 70 km/h och

93 dB(A) vid ca 90 km/h.

0 För lätta fordon ger hela 10% av fordonen ljudnivåer på 80 dB(A) eller

högre vid acceleration inom intervallet 46-55 km/h. Detta körsätt

motsvarar eller är lindrigare än det som används vid mätningar enligt

fastställd norm för maximal bulleremission (ISO 362). Alltså är minst

10% av fordonen bullrigare än vad de får vara i nyskick, trots att

majoriteten av fordonen kördes lugnare än vid provning enligt ISO.

Vid jämförelse med den nordiska trafikbullermodellen (NTM) som anger 90

dB(A) vid 10 m som utgångsvärde, vilket motsvarar 92,5 dB(A) vid 7,5 m,

oberoende av hastighet och trafikmängd och vid "normal trafik", finner

man att NTM överskattar maximalnivån betydligt vid låga hastigheter. I

stadstrafik. 50 km/h med endast lätta fordon skulle vid accelererande

fordon L5 bli 81 dB(A) enligt våra mätningar. Här anger NTM 80 dB(A) vid

10 m, d v 5 82,5 vid 7,5 m, vilket alltså är 1,5 dB för högt. Vid 10% tunga

fordon torde de tunga fordonen bli dimensionerande för maximalnivån och

ungefär mediannivån för de tunga fordonen bli lika med totala maximal-

nivån L5. Denna torde då bli ca 81+ dB(A), således även i detta fall

betydligt lägre än vad NTM föreskriver (92,5 dB(A)).

 

Anledningen till överskattningarna kan delvis vara att införandet av

gränsvärden för bulleremission sedan 1974 har kapat de högsta

ljudnivåerna.



Det bör slutligen påpekas att maximalnivån hos de tunga fordonen

egentligen är beroende av fördelningen av olika fordonstyper inom den

tunga gruppen.
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5 RESULTAT: BULLEREMISSION VID LÅG HASTIGHET

Ljudnivåerna i detta kapitel avser "effektivmedelvärden" av toppnivåerna

vid mikrofonpassage för resp fordonspopulation, se sid 4,

I figuren och tabellerna i detta kapitel är "NTM-värden" inkluderade.

Dessa har erhållits från utgångsvärdena 68 dB(A) för personbilar och 78

dB(A) för tunga fordon vid 0-50 km/h på vilka ekvivalentnivåberäkningen i

NTM bygger. För jämförelsens skull har dessa ekvivalentnivåer här

omräknats till motsvarande toppnivåer från enstaka fordon vid 7,5 m

mikrofonavstånd och varierande hastigheter enligt formeln:

Ltøpp = LeCI - 12,5 + 10 - log v

där v = hastighet i km/h

Formeln kommer ursprungligen (?) från Ullrich (Der Einfluss von Fahrge-

schwindigkeit und Strassenbelag auf den energieäquivalenten Dauerschall-

pegel des Lärmes von Strassen, Acustica Vol. 30 (1974)).

Orsaken till att Leq'förutsätts vara oberoende av hastigheten inom

intervallet 0-50 km/h medan Ltopp ökar med hastigheten är den Ökade

varaktigheten hos ljudet vid lägre hastigheter:

Resultaten presenteras i tabellerna 3-4 och i figur 2. Man kan se att för

konstant hastighet är sambandet mellan buller och logaritmisk hastighet

ungefär linjärt ner till ca 30 km/h för lätta fordon och till 50 km/h för

tunga fordon. Detta speglar nog i huvudsak att vid konstant hastighet är

däck/vägbanebullret dominerande, eller åtminstone betydelsefullt, ner till

dessa hastigheter.

Vid acceleration däremot visar hastighetsberoendet helt andra egenskap-

er. Här är i normalfall däck/vägbanebullret ej betydelsefullt vid låga

hastigheter för närvarande. "Acceleration" innebär "typiskt" körbeteende

efter stopp vid trafikljus, efter passage av 900 gathörn eller Vid Utgång U1'

rondell och 90° kurva.



ll

Följande kan noteras:

o För konstant hastighet överskattar NTM bullret med 1-6 dB(A) för

personbilar. Emellertid torde konstanta medelhastigheter på 20-30

km/h vara så sällsynta attde nästan kan försummas. Vid 40-50 km/h är

felet max 2,5 dB(A).

0 För 100% accelererande trafik underskattar NTM bullret med 3-4

dB(A). I praktiken är dock aldrig alla fordon i en trafiksituation

accelererande. I ett fall då ca 50% accelererar och 50% kör med

konstant hastighet torde underskattningen uppgå till ca 2 dB(A).

Slutsatsen är alltså att i de flesta situationer överskattar NTM bullret vid

konstanta, låga hastigheter med 0-2,5 dB(A), men underskattar det med 1-

2 dB(A) då en stor del av fordonen accelererar. Man borde därför lägga in

en korrektion i NTM som tar hänsyn till dessa varierande körsätt. För att

kunna beräkna denna korrektion behövs dock lite mer bearbetning av våra

data. Vill man emellertid fortsätta att ej särskilja på körsätten framstår

dock nuvarande utgångsvärden i NTM som en god kompromiss.

Det skall också nämnas att de tunga fordonens bulleremission beror starkt

av storleken på fordonen. Eftersom fordonstyperna varierar starkt från

ort till ort; t ex har Norge väsentligt mindre andel av de allra tyngsta

fordonen än Sverige, borde dessutom en ovan nämnd korrektion vara olika

för olika platser eller länder. Det är osäkert om man skall anse detta vara

lämpligt f n.

Ljudnivåerna vid låg hastighet som redovisas här har visat sig överens-

stämma utmärkt, både till absolutnivå och hastighetsberoende, med

resultat från omfattande västtyska mätningar (av Umweltbundesamt i

Berlin och FIGE i Aachen).
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Fordonsbuller (effektivmedelvärde för t0ppnivåer hos for-
donspopulation) för lätta och tunga fordon vid konstant
hastighet resp acceleration enligt mätningar 1983-86. Vägyta:
Tät, slät asfaltbetong, minst ett år gammal. Den streckade
kurvan gäller omräknade värden på vilka den nordiska trafik-
bullermodellen (NTM) bygger.

"Acceleration" innebär "typiskt" körbeteende efter stopp vid
trafikljus, efter passage av 90° gathörn eller vid utgång ur
rondell och 90° kurva.

 



Tabell 3

Tabell 4
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Fordonsbulleremission för lätta fordon (toppvärde vid förbi-
fart) vid olika hastigheter i dB(A) vid 7,5 m mätavstând.
Värdena gäller effektivmedelvärde för fordonspopulationen.

Värden predikterade från den nordiska trafikbullermodellen
(NTM) redovisas som jämförelse. .

     

Medel- Enligt Enligt mätningar
hastighet NTM Konstant Acceleration

hastighet
km/h dB(A) dB(A) dB(A)

20 68,5 62,4 72,2

30 70,3 64,9 74,2

40 71 , 5 69 , 0 74 , 3

50 72 , 5 71 , 7 76 , 8

Antal 175 321
fordon

   

Fordonsbulleremission för tunga fordon (toppvärde vid förbi-
fart) vid olika hastigheter i dB(A) vid 7,5 m mätavstând.

     

Medel- Enligt Enligt mätningar
hastighet NTM Konstant Acceleration

hastighet
km/h dB(A) dB(A) dB(A)

20 78,5 - 81,6

30 80 , 3 78 , 5 84 , 5

40 81,5 80,5 84,5

50 82 , 5 82 , 6 85 , 5

Antal 61 151
fordon

   




