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SAMMANFATTNING

Detta Notat beskriver planer för genomförande av ett projekt "Storskalig modell för stu-

dium av trañkbullerstömingar". Dokumentet är ett resultat av ett planprojekt med samma

namn vilket har finansierats av Miljösekretariatet vid Vägverket och sedan utförts av VTI i
samråd med Miljösekretariatet.

Befintliga trafikbullermodeller har varit gjorda för bedömning av enskilda objekt (väg-

avsnitt) och är ej lämpade för studium av hela regioner eller på nationell nivå. Syftet med
planprojektet har varit att utforma en plan för hur enmodell skall utvecklas för beräkning

av trañkbullerstörningar i övergripande skala samt (om möjligt) förenskilda objekt, med

utnyttjande av vid Vägverket befintliga och planerade modeller för trafik och bostäder.
Förstudien skall kunna utgöra underlag för strategiska beslut för Vägverkets fortsatta arbete
med modeller för storskalig beräkning av bullerstömingar.

I Notatet beskrivs bl a motsvarande modellutveckling i andra länder. Framför allt har en

modell alldeles nyligen presenterats i Australien vilken i huvudsak uppfyller de mål som fö-

religgande projekt har. Erfarenheterna därifrån visar vikten av att vid trañkbullerkartlägg-

ningar utgå från bullerimmissionen (bullerexponeringen som mottages av de potentiellt

störda) snarare än bulleremissionen (bullernivåer nära väg/gata). I det senare fallet erhålls

oftast överskattningar av bullerstörningarna eftersom stadsplaneringen oftast söker undvika

att placera bostäder och andra bullerkänsliga fastigheter intill de trafikleder som har värst

bulleremission och vice versa.

I planen föreslås två alternativ till modellutveckling. I det första fallet förutsätts modellut-

vecklingen ske hos VTI men i samråd med Vägverket. I det andra alternativet förutsätts

Vägverket utföra modellarbetet med bistånd av VTI endast vad gäller att ta fram den del av

modellen som avser dels korrektion för vägbeläggningens inverkan, dels separering av bi-

drag från däck/vägbana från övrigt fordonsbuller. Det senare alternativet kommer troligen

att väljas av Vägverket eftersom man redan har påbörjat en sådan utveckling.

Bulleremissionen förutsätts beräknas med hjälp av den nordiska trañkbullermodellen, kom-
pletterad med ovan nämnda vägbeläggningskorrektion och separeringsprocedur för däck/

vägbanebuller. Som indata används huvudsakligen data från Vägdatabanken vad avser olika

väglänkars utformning och trañkdataläge.

Bullerimmissionen beräknas sedan med hjälp av data som beskriver hur bullret dämpas från
den vägnära miljön till utsatta fastigheter. Indata beträffande fastighetens läge, boende samt
eventuella bullerskyddsåtgärder förutsätts här insamlas genom kartläggningar som utförs
successivt av Vägverket. Slutligen används schablonsamband för att beräkna antalet av

vägtrañkbuller störda människor.

Den färdiga modellen kan bli ett värdefullt och unikt verktyg för bedömning av konsekven-

ser av bullerreduktionsåtgärder, vägprojekt, framtida trañkutveckling och samhällspla-

nering. Vidare kommer såväl omfattande och storskaliga som detaljerade bullerkart-

läggningar att bli möjliga.





1. INTRODUKTION

Detta Notat beskriver planer för genomförande av ett projekt "Storskalig modell för

studium av trañkbullerstörningar". Dokumentet är ett resultat av ett planprojekt med samma

namn vilket har finansierats av Vägverket(Miljösekretariatet) och sedan utförts av VTI i
samråd med Miljösekretariatet. Åsikterna som presenteras står för författaren och omfattas
inte nödvändigtvis även av Vägverket.

Syftet med planprojektet är att utföra en plan för hur en modell skall utvecklas för
beräkning av trafikbullerstörningar i övergripande skala samt (om möjligt) för enskilda
objekt, med utnyttjande av vid Vägverket befintliga och planerade modeller för trafik och
bostäder. Förstudien skall kunna utgöra underlag för strategiska beslut för Vägverkets
fortsatta arbete med modeller för storskalig beräkning av bullerstömingar.

Befintliga trañkbullermodeller har varit gjorda för bedömning av enskilda objekt
(vägavsnitt) och är ej lämpade för studium av hela regioner eller på nationell nivå. I här

föreslaget projekt vidareutvecklas beñntlig(a) modell(er) till "makronivä". Projektet ingår i

programmet för "Fordonsbullergruppen" i vilken Vägverket deltar.

2. HISTORIK

En modell för beräkning av trañkbuller utvecklades i Sverige 1971-76 av Hans Jonasson

(Ref. 1). Denna vidareutvecklades senare till en gemensam nordisk trañkbullermodell

(NTM) vilken blev färdig 1979 och därefter har modifierats en gång. Den senaste modellen

beskrivs i Ref. 2. Vägverket har sedan ett antal år använt sig av den nordiska

trañkbullermodellen i sina kalkyler av trañkbullerstörningar (Ref. 3). Utomlands har

motsvarande utveckling pågåttoch så gott som varje "industrialiserat" land har en egen

modell.

Modeller av detta slag har visat sig ge så noggranna data att de oftast i befintliga situationer

stämmer bättre med verkligheten än en bullermätning, eftersom mätningar ofta påverkas i
alltför hög grad av de särskilda trañk- och mätförhållanden som råder vid mättillfållet.

Bullerberäkningsmodeller för vägtrafik har därför fått stor användning inte endast för

planering utan även för beskrivning av befintlig miljö.

Det finns dock tre brister hos den beskrivna nordiska modellen som begränsar dess

användning jämfört med dagens krav på allt bättre miljöbeskrivning och -planering. De är:

1. Modellen omfattar ej beräkning av hur många lägenheter eller boende som utsätts för

olämpliga bullernivåer utan den "stannar" vid en beräkning av bullernivån utanför

fasaden på en byggnad. Det är således i huvudsak fråga om en emissionsmodell.

2. Modellen är avsedd för beräkning på vägobjektnivå och ej lämpad för beräkningar på
"makronivå", dvs den är olämplig för större områden, hela regioner eller tom. hela
riksvägnätet.



3. Modellen har sämre noggrannhet för trafikbuller frän trafik som ej flyter fritt med

konstant hastighet, dvs vid eller nära korsningar och trafikljus eller i intensiv

stadstrañk.

Här föreslaget projekt avser att undanröja bristerna nr 1 och 2 ovan. En sådan modell kan
bl.a. sägas vara en immissionsmodell.

År 1987 utvecklade VTI, med konsulthjälp av A. C. Stewart från State Pollution Control
Commission (SPCC) i Sydney, Australien, en immissionsmodell för storskaliga studier av
trañkbuller (Ref. 4). Den nordiska trañkbullermodellen ingick som en del i denna. På

grund av mycket stor tidspress och en mycket avgränsad uppgift vid detta tillfälle kunde

endast den avsedda uppgiften lösas och tid fanns aldrig att omvandla modellen så att den

blev praktiskt användbar i en vidare bemärkelse och för mer generella indata. Den fyllde sin
funktion bra för uppgiften, men fordrade helt enkelt upphovsmannens specialkunskaper om

ämnet och om datorprogrammet.

Modellen bygger på indata i form av statistik över fordon, trafikintensitet, hastigheter,
avstånd mellan väg och bostäder, antal lägenheter mm., och ej på specifika data för

enskilda objekt. Se vidare Fig. 1 betr indatakraven. En sammanfattning av arbetet finns i

Bilaga 1 i detta Notat.
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Fig. 1 Grov skiss av den australisk-svenska modellen med angivande av typ av indata
som fordras (Ref. 6)



En utförligare diskussion av problemet med beräkningsmodeller av olika komplexitet samt

en beskrivning av modellen kan även studeras i Ref. 5 vilken samtidigt utgör Bilaga 2. Så

sent som 1987 då dessa dokument producerades gjorde författarna bedömningen att den
australisk-svenska modellen (SPCC) var den lämpligaste kompromissen mellan å enasidan

övergripande, icke-detaljerade modeller till å andra sidan modeller som bygger på indata
från alla enskilda vägobjekt. Se Fig. 2 som jämför fyra olika altemativmodeller av olika
komplexitetsgrad. Figuren kommer från ett trañkmiljöseminarium 1987 (Ref. 6).

Författaren till detta Notat har därefter utformat en projektbeskrivning för ett projekt som
går ut på att omvandla den australisk-svenska modellen till en mer generellt användbar
storskalig modell, bl.a. med försök till separation av bulleremissionen från fordonens
kraftpaket och däck/vägbanebullret. Detta projektförslag har prioriterats högt av

"Fordonsbullergruppen" och ingår numera i dess projektprogram.

Sedan 1987 har utvecklingen med att utforma datoriserade modeller för väg- och

samhällsplanering gått rasande fort och nu anser Vägverket att läget är sådant att det är

realistiskt att använda sig av enmodell som bygger på indata från enskilda objekt. Sådana
indata skulle i så fall inhämtas från olika databaser. Följaktligen har arbetet med den

storskaliga modellen nu fått en delvis annan inriktning än vad som tidigare var meningen.
Konsekvensen av att utveckla den australisk-svenska modellen för storskalig bullerberåkning

kan vara dubbelarbete, dvs två helt skilda modeller tas fram för delvis samma syfte.
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Fig. 2 Egenskaper hos beräkningsmodeller av olika komplexitetsgrad. SPCC-modellen

är den som användes 1987 (Ref. 4 och 5) medan "Batelle-modellen" idag närmast

motsvaras av den som planprojektet föreslår.



3. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

Modeller för storskalig beräkning av vägtrafikbuller kan konstrueras utifrån två skilda förut-
sättningar. Antingen kan en mycket schematisk modell användas som bygger på någon form
av statistisk fördelning av vägar, trafik och boende samt grova schabloner för ljudutbred-
ning (dvs den australisk-svenska modellen enligt ovan). Analyser av enskilda objekt, dvs
som kräver geografiskt läge för störning eller väg, kan inte göras med denna typ av modell.
Det andra sättet är att aggregera detaljerad kunskap (t. ex. enligt de modeller i "EVA" som
beskrivs nedan) till högre nivåer varvid en rad olika analyser kan göras. Dessutom kan data

föras över till mer detaljerade beräkningssteg såsom identifiering av "problemvägar" etc.
Man kan alltså skapa en kontinuitet i dataflödet vilket får anses mycket angeläget.

Därför föreslås följande syfte med projektet.

Syftet är att utarbeta en beräkningsmodell för storskalig beräkning av bullerimmission från
vägtrañk. Givna förutsättningar skall vara: .

Bullernivån uttryckt i dBA och såsom ekvivalentnivå beskrivs per väglänk
Emission och immission (där så är möjligt) beräknas enligt nordiska beräkningsmodellen
Bullret skall även beskrivas med maximalnivåer (så långt kunskapsläget tillåter detta)

Modellen skall passa in i den strategi som VV valt i "EVA-projektet" beskrivet nedan

Schabloner för beräkning av hur många människor som anser sig störda bör ingå

Separering av bulleremission från fordonens kraftpaket (motor, insug, avgas,

transmission) samt från däck/vägbana bör ingå så långt det är möjligt.

*
*
*
*
*
*

Vissa avgränsningar bör nämnas. F 11 syns det vara alltför svårt och tidsödande att få indata
betr icke-statliga vägnätet. Vad gäller enskilda vägar är knappast vägtrañkbuller något

nämnvärt problem, även om det för vissa fastigheter mycket nära vägen kan förekomma
problem med maximalnivåer från förbipasserande tunga fordon nattetid. De enskilda vä-
garna kan således utan nämnvärd nackdel förbises. Värre är det med de kommunala vägarna
och gatorna, längs vilka vägtrafikbuller mycket ofta är ett stort problem.

Ovanstående hindrar inte att det för någon särskild tätort kan finnas data tillgängliga som

möjliggör att använda modellen för denna orts kommunala väg- och gatunät. I så fall bör

detta prövas inom projektets ram eller som en naturlig uppföljning. Tids- och kostnadsbe-
räkningarna har dock utgått från att endast det statliga vägnätet ingår i projektet. En upp-

följning av detta slag blir starkt beroende av vilket stöd projektet kan få av den kommunala

väghållaren med att få indata i lämplig form.

4. ANVÄNDNING AV MODELLEN

På översiktlig nivå finns behov av beslutsunderlag kring strategiska överväganden, t. ex.

vilken effekt ger ändrad hastighetsgräns, ändrade bulleremissionskrav på fordon, regler för
däck/vägbanebuller, etc. Dessutom finns behov av att översiktligt kunna bedöma kostnad

och nytta för strategier för bullerbekämpning. Kunder är Kommunikationsdepartementet,



Naturvårdsverket och Vägverket. Det kanske bästa exemplet utgörs av departementsprome-

morian Ds K 1987:5 (Ref. 4). Det finns också behov av att bedöma alternativa investering-
ars/investeringsinriktningars konsekvenser för vägtrañkbuller. Ett system för sådan analys
måste ta hänsyn till störningens och vägavsnittets geografiska läge. Exempel är de modeller
som beskrivs under "EVA-projektet" nedan (i regional skala). Kunder är dels Vägverket
centralt för nationella analyser och dels Vägverkets väghållningsregioner.

Information som fås av modellen är även av intresse för enskilda kommuner i sin samhälls-

planering och miljökartläggning.

Tidigare använda bullermodeller har i huvudsak beräknat trañkbulleremission, dvs
bullemivåer längs med vägarna. Sällan har dessa data i annat än mycket lokala fall kopplats
ihop med boendet längs med vägen för att få immissionen. Att göra det senare är mycket

viktigt för att i några tänkta alternativa situationer kunna dirigera om trafiken till länkar där
den gör minst skada, dvs ger minst immission. Den här skisserade modellen ger sådana

möjligheter.

I förlängningen kan man även tänka sig att koppla modellen till motsvarande som kan

tänkas utvecklas för att beräkna avgasemissioner. Då kan man för första gången göra en

(nästan) total miljökonsekvensbeskrivning för ett godtyckligt område. Detta torde vara ett

för trañkplaneraren mycket angenämt framtidsscenario.

5. GENOMFÖRDA ELLER PLANERADE STUDIER UTOMLANDS

Vid Systemvetenskapliga institutionen, KTH, Stockholm, pågår ett doktorandarbete (av

Mikael Leduc, tel 08-163690) där en bullermodell utarbetas vilken utgår från information
lagrad i kartor för Sollentuna. Kontakt med doktoranden bör sökas i projektets

inledningsskede.

Såvitt känt av författaren finns två studier utomlands av stort intresse i sammanhanget.

Den första är en beräkningsmodell som nyligen utförts i Queensland, Australien, av Lex

Brown och som även använts för att demonstrera hur trañkbullret påverkas av framtida

samhällsbyggnad (Ref. 7). Medförfattare är Neville Patterson vid transportministeriet i

Queensland som bl.a. en tid har arbetat i någon form vid Vägverket i Sverige och som fn.
befinner sig i Sverige. Modellen synes vara av i stort sett samma slag som den planprojektet
föreslår. Här har alltså en sådan studie redan genomförts - om än för andra förhållanden än
de svenska. Arbetet har vunnit sådan respekt att det belönats med ett pris för att det "bäst

översätter forskningsarbete till praktisk nytta".

Arbetet är så intressant att en kort sammanfattning bifogas i Bilaga 3. V. g. läs denna.

Därutöver kan det nämnas här att vad gäller indata i form av lägenheter och deras avstånd

till väg/gata gjordes där manuella inmatningar från kart- och flygfotostudier kompletterade

med observationer längs med fasaderna. På detta sätt behandlades totalt nästan 5 000

lägenheter såsom indata. Det studerade området omfattade en förort till Brisbane med

140 0000 invånare och 40 000 lägenheter. Genom att först köra ut bulleremissionsdata längs



med vägnätet kunde arbetet sedan koncentreras på de vägar där bullerproblem (immission)

kunde befaras och resten kunde lämnas därhän. Bulleremissionsdata erhölls genom att
kombinera väg- och trafikdata som erhölls från datoriserade databaser med den i Australien
utnyttjade brittiska bullerprediktionsmodellen.

Browns modell visade tydligt den stora skillnaden mellan bulleremission och -immission,
dvs att väsentliga överskattningar av buller fås om man förenklat antar att det finns

recipienter längs med alla vägar/gator. Bullret är ett problem endast där hög bulleremission

är kopplat till förekomst av bostäder, skolor eller sjukhus som ligger gm vägen. Han anser

därför att den koppling som han gjort med bostadsdata och vägavståndsdata, och som

planeras ske i detta projekt, är alldeles nödvändig för att få en bra modell.

Brown gjorde en hel del förenklingar. Det kan nämnas att han inte tog hänsyn till
väglutning, topografi, markdämpning (endast schablon), höjd över mark (våningsplan),
skärmar eller till husrader som inte låg närmast vägen. Beträffande andel tunga fordon
användes schablonmässigt värdet 10 % på grund av brist på data, ehuru modellen mycket
väl kan hantera denna parameter.

Den andra studien som är av intresse här är ett projekt liknande Queenslandmodellen som
alldeles nyligen har initierats i Nya Zeeland. Syfte och status tycks likna här föreliggande
planprojekt. Personen som troligtvis kommer att leda arbetet är Malcolm Hunt från

Wellington, med vilken författaren har haft långvariga kontakter.

Man kan med rätta fråga sig varför så många modeller för trañkbuller har utvecklats i just
Australien. Svaret är troligen att man under de australiska staternas uppbyggnad länge

förbisåg eller inte hade tid och resurser att genomföra en planerad samhällsuppbyggnad.

Resultatet har blivit att de flesta städer har fått en trafikbullermiljö som är alldeles

oacceptabel. P.g.a. samhällsstrukturen är det exceptionellt många (jämfört med t.ex.

Sverige) som bor vid gator där ekvivalentnivåema Överstiger 70 dBA. Man har nu insett det

ohållbara i detta och tycks satsa stora resurser på att dels beskriva nuvarande förhållanden

både i stort och smått, dels beskriva effekter av den planerade samhällsbyggnaden. Detta

kräver tillgång till modeller av olika slag och de skickligaste forskarnas resurser tycks ha

tagits i anspråk för att lösa problemen.

Därutöver kan nämnas en studie från Sapporo i Japan som presenterats alldeles nyligen
(Ref. 8). I denna har en modell utvecklats som beräknar bullerexponering i större städer

med antagande om att trafiken och boendet är "homogent" inom stora områden. Man skiljer

på buller från "trunk roads" och access roads". Modellen är i sig intressant men bedöms ha
begränsat intresse här, dels för att den är utförd för större städer, dels för att den förutsätter

homogenitet som nog inte finns i samma utsträckning i Sverige som i Japan och dels för att

den sannolikt inte förmår identifiera enskilda "problemvägar" med någon större precision,

beroende på den höga graden av schablonisering.



6. PROJEKTETS ANKNYTNING TILL VÄGVERKETS DATABASER

Inom Vägverket finns i de flesta län omfattande inventeringar Över bullerstömingamas

omfattning. Det är oftast möjligt att identifiera enskilda fastigheter på grundval av

inventeringarna. Inventeringar har i många fall skett för hand och data finns således lagrade

som papper i pärmar. Typexempel på insamlade uppgifter per fastighet (eller
lägenhet/bostad) är avstånd till väg, typfall, antal boende (eller lägenheter) samt vissa

kommentarer om fasadens skick eller antal fönster.

Som en del av konsekvensanalyssystemet "EVA", som tas fram för mälardalsregionen i ett
första steg, planeras en bullermodell som utnyttjar inventeringsresultaten i länen. Till
modellen har också planerats en mindre modell/databas för hantering/lagring av
inventeringsresultat i digital form.

Dataflödet för dessa modeller kan beskrivas så här:

Modell "Registrering av trafikbullerstörningar"

Indata: Användaren matar in:

Vägnummer, länknummer, antal lägenheter med samma typfallsnummer,

vinkelrätt avstånd till väg, våningsplan, fasaddämpning samt avstånd på
länk från nod (alternativt koordinater)

Dessa data kan lagras i en speciell "miljödatabas"

Beräkning: Programmet beräknar en sammanlagd dämpningsfaktor, dvs skillnad i

ljudnivå nära vägen och intill lägenhet, både för ekvivalentnivå och för

maximalnivå för lägenheter utefter länken. Resultatet ställs upp som

vektorer NLGHeq(i), resp NLGHmaxG), där NLGH står för antalet

lägenheter och eq resp max anger ekvivalent- resp maximalnivå. Index i

resp j står för en dämpfaktor (summa dämpning i heltal enligt typfall)

Utdata: länkvis:
NLGHeq(i)

NLGHmaxG)

Planeringsdatabas "PDB"

Här lagras utdata länkvis enligt ovan. Här ligger också länkvisa data för trafik och väg.

Bullermodell i "EVA"

Indata: Från PDB hämtas länkvis:

Skyltad hastighet, antal lastbilar (Lb) resp personbilar (Pb), NLGHeq(i)

samt NLGHmaxG) enligt ovan.



Beräkning: För varje länk beräknas utgångsvärde (dBA) för ekvivalent- resp

maximalnivå, antal bullertoppar under natt samt bullemivån för varje
lägenhetsgrupp. Indelning av bullemivåer i intervall görs samt vid behov
beräkning av antalet störda människor (utgående från särskild schablon).

Utdata: Länkvis: antalet lägenheter fördelade på olika intervall av ekvivalenta resp
maximala bullemivåer, samt antalet störda.

Detta sätt att beräkna bullerstömingar i ett vägnåt har både fördelar och nackdelar.
Fördelarna är att omgivningsdata i form av antalet utsatta lägenheter hämtas från verkliga
inventeringar vilka troligen är de säkraste källorna som kan uppbringas. Det är också

möjligt att uppdatera databasen när någon bullerpåverkande åtgärd genomförts. Nackdelarna
är (förstås) den stora arbetsinsatsen och svårigheterna att uppdatera data med rimlig insats.

Övrigt

Inom Vägverket pågår också arbete i form av en förstudie för en vidareutveckling av

bullerprogrammet inom projekteringssystemet "DRD". En del av förstudien behandlar
förutsättningar för en storskalig bullermodell som dels ska kunna beräkna ljudutbredning

från en väg eller ett vägavsnitt (isosonlinjer) och dels någon högre nivå som bör kunna söka

fram vägavsnitt med bullerproblem. Förstudien tittar på förutsättningarna för att utnyttja en
digital terrängmodell fullt ut. De problemställningar som berörs i detta projekt handlar bl.a.

om hur man på ett översiktligt sätt skall kunna beräkna ljudutbredningen med hjälp av

nordiska beräkningsmodellen.

Utöver dessa kommer data om vägbeläggningar att behövas. En del beläggningsdata finns i

Vägdatabanken men i vissa fall är dessa alltför odetaljerade för att vara till nytta. I dessa

fall behöver man utnyttja Beläggningsregistret.

I övrigt finns ett särskilt RST-register (RST = Road Surface Tester) över vägars kondition

uppmätta med RST-bilar, varifrån data om vägbeläggningarnas texturdjup skulle kunna
hämtas. Detta skulle ge information om hur slitna vägbeläggningarna år vilket i viss mån
påverkar bulleremissionen; särskilt för bullerreducerande dränasfaltytor. Emellertid kan det
vara enklare att här istället utnyttja data om år försenaste beläggningsfömyelse samt om
Skyltad hastighet och trañkvolym. Detta bör prövas i första hand.

Se vidare kap. 7.2.



7.

7.1

PROJEKTETS ETAPPINDELNING OCH ÖVRIGA UTFÖRANDE

Alternativ 1. Utförande av VTI

Nedanstående alternativ utgår från att VTI utför arbetet i samråd med VV.

Etapp A: Förberedelser för huvuduppgiften

A.l

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9
A.10
A.11
A.12
A.13

A. 14

Anskaffning av kraftfull PC (snabb och extra stort minne)

Anskaffning av den nordiska trañkbullermodellen (NTM) i PC-form

Icke-akustiker i projektet lär sig elementa om trañkbuller och om NTM
Studium av Browns modell samt övr. litteraturstudier

Kontakter med andra som sysslar med liknande projekt (bl a Leduc)

Studium av VV:s modeller och databaser av vikt för projektet (bl a besökes VV)

Ingående analys av tillgänglighet hos behövliga indata (i "datoriserad" eller

"manuell" databas?)

Ingående analys av hur data skall överföras från "manuell" till "datoriserad" form
(vem skall göra vad och när?)

Besök i Brisbane för att lära om hur australiema löste problemen

Fundera över speciella svårigheter (enligt lista i nästa kapitel)

Detaljplanera arbetet (etapp 2+3)
Återkoppling
Anlitande av konsult som granskare och idégivare (Lex Brown, Brisbane, besöker

VTI samt VV. Han håller föredrag om sin modell)

Revidering av detaljplan med anledning av A.11 och A. 12

Etapp B: Utförande av huvuduppgiften

B.1
B.2
B.3
B.4

B.5

B.6

B.7
B.8
B.9

B. 10

B. 11

B. 12

B.13

Anpassning av NTM till denna modell
Komplettering/uppdatering av NTM vad avser maximalnivåberäkning
Komplettering av NTM vad avser vägbeläggningskorrektion
Övrig komplettering/uppdatering av NTM som kan finnas "tillgänglig" vid
tidpunkten

Komplettering av modellen vad avser beräkning av antal störda människor

Konstruktion av modell för separering av däck/vägbanebuller från övrigt
fordonsbuller

Programmering av ovanstående

Ingående studium av VV:s modeller, bl a EVA

Skrivning av program för överföring av data från VV:s beläggningsregister till den

nya modellen
Skrivning av program för överföring av data från VV:s övriga modeller till den nya
modellen

Inmatning av event. saknade indata (dvs de som ej finns i "datoriserad" form) för ett
visst vägavsnitt (dvs data om bostäders belägenhet och "beskaffenhet")

Provinhämtning av erforderliga data (begränsad mängd, för 5-10 olika typvägar

endast) från VV:s befintliga modeller till nya modellen
Beräkning av bullerexponering och antal bullerstörda längs det testade vågavsnittet



B.14
B.15
B.16

B.17
B. 18
B. 19

B20
B.21

B.22
B.23
B.24

B.25
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Kontroll av rimligheten i dzo (stickprov som kollas manuellt)

Eventuella modifieringar föranledda av resultaten

Inmatning av event. saknade indata för ett helt område (omfattande åtskilliga

vägar/gator men ej hel region, kanske kan Norrköping väljas?)
Ny provkörning av modellen för det testade området (motsv. p. B. 12-B. 14 ovan)

Eventuella modifieringar föranledda av resultaten

Provkörning av modellen vad avser separationen av buller på däck/vägbana och
övriga källor, samt av vägbeläggningskorrektionen
Eventuella modifieringar föranledda av resultaten
Provkörning av hela modellen för hel region (omfattande minst helt län eller t ex
Mälardalsregionen)

Eventuella modiñeringar föranledda av resultaten

Validering, för begränsade, utvalda områden

Provkörning av hela modellen för hela landet (statliga vägnätet); om möjligt m.a.p.

indata

Förbereda för regelbunden uppdatering av indata

Etapp C: Slutförande av projektet, inkl rapportering

C.l
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Finputsning av programmet/modellen

Skrivning av manual (preliminär)

Uppläming av ett antal personer som skall behärska modellen

Skrivning av manual (slutlig)

Seminarium om modellen

Skrivning av uppsats om modellen

Slutrapportering

Ett blockschema över den fullständiga modellen visas i Fig. 3. Detta är en preliminär

utformning och det kan visa sig att väsentliga avvikelser måste göras när projektarbetet väl

har igångsatts.

Särskilt måste bedömas om insamlingen av fastighetsdata skall ske med parametrar som
våningsplan, skärm, jordvall, typ av mark och topograñ eller om detta skall ersättas med en

s k typfallsbeskrivning. I det senare fallet får inventeraren välja mellan 23 st typfall (där
parametrarna enligt ovan varierar) som finns beskrivna i NTM (Ref. 2). Det typfall som

bäst liknar den aktuella situationen väljes och sedan får typfallsnumret i datorprogrammet
omsättas i ett bullerdämpningstal väg--lägenhet.
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(från Vägverkets databaser, en gång per år)
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Fig. 3 Blockschema som visar hur den färdiga modellen kan vara uppbyggd enligt den

variant som skulle utföras av VTI (alternativ 1).



Fi . 4. Blockschema för den modell som Vägverket håller på att arbeta fram (alternativ 2).
Vägbeläggningskorrektion och separeringsmodell ingår i emissionsblocket (nr 1).
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7.2 Alternativ 2. Utförande av Vägverket och VTI

I detta alternativ förutsätts att Vägverket utför huvuddelen av arbetet, dvs att ta fram
programmeringsunderlag, genomföra programmering samt göra provkörningar och

valideringar. Däremot förutsätts VTI utföra de delar som gäller korrektion för
vägbeläggning och separering av däck/vägbanebuller från övrigt fordonsbuller.

Detta alternativ blir antaglingen det som Vägverket väljer eftersom arbete med att ta fram

programmeringsunderlag redan har startat vid Vägverket. En skiss över hur denna variant
av modellen är tänkt att utformas framgår av Fig. 4 (Ref: personlig kommunikation med
Ingemar Halvorsen, VV).

I modellskissen i Fig. 4 finns ej arbetet med vägbeläggningskorrektion och separering av

bullerkällor medtagna. Dessa delar förutsätts dock ingå i blocket "Beräkning av emission ".

Modellerna i Fig. 3 och Fig. 4 verkar vid första anblicken vara mycket olika. Detta beror

dock i huvudsak på hur de är ritade; inte så mycket på grundkonstruktionen. I Fig. 4 har

nämligen eftersträvats att med ñguren illustrera hur beräkningar, databaser och filer skiljer
sig åt, liksom att tydliggöra att emissionsbiten är skild från bakgrundsdatabiten.

Några skillnader av betydelse finns dock. I Fig. 4 förutsätts immissionsberäkning göras

genom att utgå ifrån typfallsurval, dvs insamlade data bygger på en schablonmässig

klassificering av väg--fastighetsmiljö i typfall, medan i Fig. 3 har förutsatts att data

insamlas för varje ingående parameter för varje fastighet/lägenhet. Det är dock inget som

hindrar att man även i modellen i Fig. 3 istället utnyttjar typfallsberäkning.

En annan skillnad är att i Fig. 4 förutsätts delbullerbidrag från flera än en väg till samma

fastighet summeras till en totalbullernivå. Detta är orsaken till förekomsten av blocken 3, 4

och 5 samt "Fastighetsregister", eftersom det är besvärligt att identifiera dessa fall samt att

se till att de ej dubbelräknas. I Fig. 3 förutsätts däremot störda lägenheter räknas för varje

väg, även om detta innebär att en lägenhet räknas två gånger p g a att den störs från två
vägar. Några beräkningar som författaren utfört visar att felet i det senare fallet blir i stort

sett försumbart.

Här följer en lista på aktiviteter som gäller VTI:s del av modellarbetet:

Etapp A: Förberedelser för huvuduppgiften

A.1 Anskaffning av den nordiska trañkbullermodellen (NTM) i PC-form

A.2 Analys av tillgänglighet hos behövliga indata (i "datoriserad" eller "manuell"

databas?)

A.3 Anlitande av konsult som granskare och idégivare för modellen som helhet (Lex

Brown, Brisbane, besöker VTI samt VV. Han håller föredrag om sin modell)



14

Etapp B: Utförande av huvuduppgiften

B.1 Komplettering av NTM vad avser vägbeläggningskorrektion
B.2 Konstruktion av modell för separering av däck/vägbanebuller från Övrigt

fordonsbuller
B.3 Provkörning av modellen vad avser separationen av buller på däck/vägbana och

Övriga källor, samt av vägbeläggningskorrektionen
B.4 Eventuella modifieringar föranledda av resultaten

B.5 Programmeringsunderlag till VV (resultat av Bl-B4)

B.6 Provkörning av hela modellen för helregion (omfattande minst helt län eller t ex

Mälardalsregionen). Utförs av VV i samråd med VTI

B.7 Eventuella modifieringar föranledda av resultaten

Etapp C: Slutförande av projektet, inkl rapportering

C.1 Skrivning av del av manual

C.2 Skrivning av uppsats om modellen

C.3 Slutrapportering

8. SPECIELLA SVÃR|GHETER

8.1 Överföringar av data mellan register/databaser

Överföringar av data mellan de olika aktuella databaserna är ej prövat i full utsträckning.

Det är således inte helt klart vilka problem som kan uppstå. Till exempel finns f n ej

program för överföring av data från vägbeläggningsregistret.

8.2 Tillgång till indata

Indata finns ej i "datoriserad" form betr storheter som avstånd mellan väg och bostäder,

markdämpning, antal boende i lägenheterna, lägenhetens våningsnummer (höjd över

marknivån), fasadens skick eller fönstertyp samt huruvida trañkbullerskärm eller jordvall
finns eller ej. Dessa data måste plockas från inventeringar som har gjorts eller pågår och

som oftast ñnns samlade i pärmar eller andra typer av register och vars data fordrar
inmatning i någon datoriserad modell. Arbete med detta pågår inom Vägverket.

Det bör även undersökas i vad mån Lantmäteriets data kan bli tillgängliga för projektet,

såvida inte alla relevanta data därifrån redan används av Vägverket.

8.3 Topografi, vegetation och avskärmning

Ej heller finns topograñdata tillgängliga i erforderlig utsträckning även om det endast torde
vara en tidsfråga innan så är fallet för en stor del av vägnätet. Topograñn påverkar

trañkbullret på främst två sätt: Dels påverkar vägens lutning fordonsbullret (vilket ökar vid
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motlut men knappast påverkas vid nedförslut), dels påverkas ljudets utbredning genom
skärmningsverkan. Den förstnämnda effekten är ej så komplicerad och bör därför tas med i
den utsträckning som data finns tillgängliga. Vägens längslutning håller på att matas in i nya

Vägdatabanken och blir då tillgänglig. För vägnätet t.o.m. mitten av 80-talet finns data i
linjeföringsregistret, från vilket det dock är alltför besvärligt att överföra data här.

Skärmningseffekten av topografin är emellertid utomordentligt komplicerad, även om NTM

har rutiner för effekt av skärmning. Detta i kombination med att data är svårtillgängliga gör
att det här rekommenderas att i modellen f n inte ta hänsyn till topografins eventuella

skärmningsverkan.

Detta kommer att ha den effekten att trañkbullemivåerna i terräng som innehåller mycket
bergskämingar och avskärmande kullar kommer att i någon mån överskattas. För större
områden eller regioner torde dessa effekter vara i stort sett försumbara men då det gäller att
identifiera bostäder med svåra trañkbullerförhällanden torde en del fall bli överskattade.
Detta är dock en effekt som går i "rätt riktning " ur den eventuellt bullerstördes synvinkel.
Nämnas kan att det även undantagsvis kan ske underskattningar av bullret, typ när en bostad

får en extra ljudreflex från en bergsskärning på andra sidan av vägen. I en storskalig modell

är det emellertid ogörligt att ta hänsyn till sådana detaljer.

Vegetation, i form av trädridåer, täta buskage, e.d. , samt markdämpningen påverkar

ljudutbredningen. På längre avstånd från vägen kan denna inverkan vara mycket stor. För
markdämpningen har NTM (komplicerade) beräkningsrutiner. Det är i dagsläget inte

realistiskt att från inventeringar få fullständig information om markdämpning och
vegetation. Därför föreslås att en variabel "mark" införs, med schabloner som innebär att i

tätortsbebyggelse antas marken vara akustiskt hård (parkeringsytor o.d.) medan den i övrigt
förutsätts vara akustiskt mjuk om ej annan information finns. Vegetationen 'beaktas ej i

övrigt.

Vad som skrivits om topografin gäller i lika hög grad för bostäder som skärmas av

byggnader mellan väg och bostad, t ex garage eller förråd. I den mån data finns tillgängliga

kan man dock förenklat anse att ett garage eller förråd ärekvivalent med en

trañkbullerskärm och därmed ger sammabullerdämpning.

8.4 Lägenheter som skärmas av andra lägenheter

Ett särskilt svårt problem är att erhålla rätt immission för lägenheter eller villor av två slag:

* Lägenheter som ej har fönster mot vägen/gatan, utan som skärmas av andra lägenheter i

samma byggnad. Ref. 7 har visat att detta är mycket viktigt för att inte överskatta

bullerstörningarna.

* Lägenheter eller villor som ligger i en rad av byggnader vilken ligger skyddad av en
annan rad av byggnader närmare vägen/gatan.

I det förra fallet kan en lösning vara att en viss andel av alla lägenheter i flerfamiljshus
förutsätts ha en "fasadisolering" som är betydligt högre än normalt, vilken ökning
motsvarar den extra skärmningen.
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I det andra fallet kan man göra ungefär likadant, dvs man anger schablonmässigt en extra
dämpning som läggs in i "fasadisoleringen". Detta blir en rätt imprecis korrektion, men f.n.
är det svårt att se hur problemet kan lösas på ett annat praktiskt sätt.

8.5 Uppdatering

Det föreslås att en uppdatering av modellen sker en gång per år (förutsatt att någon
uppdragsgivare har behov av detta). Detta är en kompromiss mellan kraven på att alltid ha
färskt underlag för modellen samt besväret att utföra uppdateringen. Uppdateringen tillgär

så att relevanta data överförs från Vägverkets databaser till den databas som är inbyggd i
modellen. Därvid är tanken att "gamla" data skall finnas tillgängliga även fortsättningsvis

(dock kanske inte på hårddisk) så att man så småningom får möjlighet att studera hur

trañkbullersituationen förändras över tiden.

Det förutsätts att inventeringsdata betr bostäders belägenhet och beskaffenhet kontinuerligt

tillförs Vägverkets databas i den takt de blir tillgängliga. Ibland kan det sannolikt innebära

att data i detta avseende inte är särskilt aktuella. Bl a detta gör att modellen inte kommer att

vara så aktuell som det kan förefalla med en uppdateringsfrekvens av en gång per år.

Kostnaden och arbetsinsatsen för uppdateringen är omöjlig att beräkna innan projektet har

igångsatts.

8.6 Separering av bulleremission från fordonens kraftpaket och

däck/vägbana

Om man med modellens hjälp skall kunna bedöma effekten av en viss vägbeläggnings-

strategi krävs att man separerar effekterna av buller från däck/vägbana från övriga fordons-

bullerkällor. Man skall alltså kunna säga att av en total trañkbullemivå av X dB utgör
bidraget från däck/vägbana Y dB och bidraget från övrigt fordonsbuller Z dB. VTI har
under åren samlat in så mycket data att det i princip är möjligt att dela upp NTM:s
bulleremissionsdata på de båda delbidragen. En sådan uppdelning är emellertid beroende av
fordonens hastighet och typ, vägbeläggning samt väglag (torrt eller vått) och eventuell
användning av dubbdäck. Därför måste det underlag i form av emissionsdata som finns i

NTM göras om till en delmodell som skiljer delbidragen åt.

Denna delmodell blir rätt komplicerad att ta fram och det är möjligt att det finns svårigheter

som inte kan förutses förrän man har börjat arbeta med problemet. Emellertid får man om
problemen blir alltför stora acceptera att en del förenklingar och approximeringar görs så att

modellen inte blir onödigt fördyrad eller fördröjd på grund av detta.
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8.7 Av Vägverket nyligen övertagna kommunala vägar/gator

En icke ovåsentlig del av vägnätet där trañkintensiteten är sådan att stora bullerstörningar
alstras utgörs av de vågar vilka Vägverket nyligen har övertagit från kommunerna. För
dessa vägar och gator finns ej alltid data tillgängliga hos Vägverket t ex betr väsentliga
parametrar såsom ÅDT och andel tunga fordon. Det kan inte uteslutas att detta i ett
övergångsskede kan leda till att bullerproblemen underskattas i några områden. Se vidare
nedan betr Vägavsnitt med saknade indata.

8.8 Vägavsnitt där indata saknas

De första åren av modellenslivslängd kommer avsevärda våglängder att sakna indata så att

,trañkbullret inte kan beräknas. Om data som saknas år av sådan typ att de inte radikalt
påverkar resultatet får man acceptera bristen och istället använda schablonvården. Detta kan
gälla saker som huruvida skärm/jordvall finns (antages att så ej är fallet) och typ av

vägbeläggning (antas att det är en HAB12T e d). Det kan även gälla hur många våningar

bostäderna har (ansats = 2 våningar) eller hur vägens lutning är (ansats = noll).

I många fall är emellertid indata så bristfälliga att det är meningslöst att beräkna bullret. Det

föreslås att Vägavsnitt med sådana data antas motsvara medelvärdet av alla övriga Vägavsnitt

tillsammans (från bullersynvinkel). Därigenom kommer det givetvis att finns risker för

systematiska fel vid extrapoleringar men det finns knappast någon möjlighet att undvika

detta. Man får emellertid ett mått på bristerna genom att man alltid vid resultatutskrifter
anger hur stor andel av vägnätet (i våglängd) som data saknas för. Eventuellt kan detta
kombineras med det (nästan) alltid förekommande måttet på ÅDT varför man kan göra en
bedömning av hur stor inverkan på bullerstörningarna bristerna i indata kan åstadkomma,
eftersom det endast torde vara för höga ÅDT som bullret är viktigt.

8.9 Typfallsberäkning

Se avsnitt 7.1.

8.10 Beräkning av immission för lägenheter som störs från flera vägar

Se avsnitt 7.2.

8.11 Validering

Validering av modellen kan ske för mycket begränsade områden där andra har gjort
manuella trañkbullerkartlåggningar. Det finns exempel på statliga och kommunala

kartläggningar som är värda att använda som jämförelsematerial (dock här användbara

endast i delar som omfattar statliga vågar/gator) men vilka som slutligen väljs ut bör

bestämmas först senare då man dels vet var indata finns tillgängliga i så komplett form som
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möjligt, dels har kännedom om de allra senaste kartläggningarna (kan tillkomma nya under

projekttiden).

En validering av modellen som helhet kan ej göras eftersom detta kräver oerhörda resurser.

9. PERSONAL OCH UTRUSTNING

Modellen förutsätts bli uppbyggd med hjälp av en PC. Därvid fordras extra stor kapacitet i

form av hastighet och minnesutrymme eftersom de datamängder som skall hanteras är
stora. Våra ADB-experter anser emellertid att en PC av modernaste slag kan ges tillräcklig

kapacitet för uppgiften samt bli mest praktisk för handhavande av modellen.

Personalfrägan är mycket kritisk eftersom uppgifterna kräver insatser av personal med

följande specialkunskaper, eller som har möjlighet att på kort tid lära sig detta:

Trañkbuller och NTM

Vägverkets olika databaser och beräkningsmodeller

Programmering

Överföring av data mellan olika databaser*
*
*
*

Det har övervägts att anlita Lex Brown för en del av uppgifterna eftersom han alldeles

nyligen har genomfört ett projekt i Australien med liknande inriktning. Emellertid är det i

detta fall opraktiskt om projektdeltagaren inte kan svenska och dessutom Brown inte

villig att göra alltför stor insats i projektet p g a andra uppgifter. Han har emellertid

preliminärt förklarat sig villig att ställa upp som konsult under kortare tid. Detta erbjudande

avses utnyttjas.

Den personal vid VTI som skulle kunna lösa uppgiften bedöms vara följande:

* Rein Schandersson, T-avd. Han har mycket stor erfarenhet av att arbeta med
Vägverkets olika databaser och med ADB-frågor av alla slag. Problemet är att Schandersson
f n har ett något oklart anställningsförhällande för den aktuella tiden. Om han kommer att

vara engagerad av VTI under 1992-93, vilket bör vara beslutat ca mars-april 1992, kan han

arbeta med projektet.

* Urban Björketun, T-avd. Björketun har även han erfarenhet av Vägverkets databaser

samt gedigna kunskaper i ADB och arbete med beräkningsmodeller. Om inte Schandersson

kan äta sig uppgiften, kan Björketun högst eventuellt göra detta.

* Jörgen Larsson, T-avd. Se kommentarer betr Björketun. Larsson har större

möjligheter än Björketun att få tid för projektet.

* Anne Bolling, T-avd. Bolling förutsätts anlitas såsom programmeringsexpert och är
den som kommer att arbeta flest timmar i projektet.
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* Ulf Sandberg, TF-avd. Sandberg förutsätts stå för den akustiska expertisen, dvs betr.
trañkbuller och NTM. Detta gäller särskilt utformningen av vägbeläggningskorrektionen

och separeringsmodellen.

* Meiying Dong, TF-avd. Dong förutsätts lära upp sig att använda modellen så att den

inte blir beroende av endast en eller ett par personers kompetens och vana. Dong har
kunskaper om såväl trafikbuller som om programmering.

Vem av Björketun och Larsson som skulle rycka in som ersättare för Schandersson får
beslutas senare med avseende på deras Övriga arbetsuppgifter.

Utanför VTI förutsätts Ingemar Halvorsen vid Vägverket följa projektarbetet översiktligt

samt utgöra en samtalspartner betr anpassningen till Vägverkets databaser och speciella

behov. Vidare kommer bl a Björn Finnhammar vid Vägdatabanken att behöva konsulteras.

Om modellen utförs enligt alternativ 2, kommer vid VTI i huvudsak Ulf Sandberg samt i
någon mån även Meiying Dong att jobba med modellen.

10. TIDPLAN

10.1 Alternativ 1. Utförande av VTI

Aug 1992 Projektet startar. Aktiviteterna A1-A3
Sep 1992 A4-A8
Okt 1992 A9
Nov-dec 1992 A10-A12

Här finns möjlighet att ha en kontrollstation, dvs om alltför svåra oförutsedda problem har

uppstått kan projektet avbrytas efter A13-Al4 eller fördröjas.

Jan-feb 1993 Al3-A14

Mars-juni 1993 Bl-B6, B8-B10
Juli-dec 1993 B7, Bll-B15

Jan-juni 1994 B16-B25

Juli-dec 1994 C1-C7

10.2 Alternativ 2. Utförande av Vägverket och VTI

Aug-dec 1992 Projektet startar för VTI:s del. Aktiviteterna Al-A3, 131-132
1993 Aktiviteterna B3-B7, C1-C3 (dock beroende av Vägverkets arbete med

modellen)
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1 1. KOSTNADER

11.1 Alternativ 1. Utförande av VTI

Ett projekt av detta slag, där många osäkerhetsmoment finns, är synnerligen svårt att
kostnadsberäkna. Man måste vara medveten om att en del oförutsedda problem kan uppstå.

Följande är emellertiden kostnadsuppskattning som grundar sig på dagens kunskaper om
problemen:

1992 1993 1994 Totalt

Kostnader för hård- & mjukvara: 120 10 10 140 kkr

Kostnader för konsulthjälp: - 50 - 50 kkr
Kostnader för resor: 50 20 20 90 kkr

Kostnader för personal: 350 600 660 1610 kkr
Kostnader för övrigt: _10_ E_ Al_ 50 kr

Totalt 530 700 710 1940 kkr

Personalinsatsen ovan motsvarar ca 21 manmänader.

Ovanstående innefattar ej kostnader för att utnyttja Vägverkets olika tjänster i form av
tillgång till indata och beräkningsmodeller samt erforderlig konsulthjälp från Vägverket vid

utnyttjande av dessa. Ej heller är inräknat inmatning av inventeringsdata från pärmar och

register till Vägverkets "datoriserade" databaser enligt behoven. Detta förutsätts utföras av

Vägverket eftersom det även finns andra behov hos Vägverket som kräver detta.

Som jämförelse kan nämnas att Brown beräknade att en modell av den omfattning som han

utvecklade, dvs för en förort till Brisbane, kostar ca 1 000 000 kr att utarbeta (Ref. 7).

11.2 Alternativ 2. Utförande av Vägverket och VTI

Kostnaderna nedan avser VTI:s insats för att utarbeta vägbeläggningskorrektion och

separeringsmodell:

192 1993 Totalt

Kostnader för mjukvara (A1): 10 10 kkr

Kostnader för konsulthjälp (A3): 40 40 kkr
Kostnader för resor: 10 10 20 kkr

Kostnader för personal: 150 150 300 kkr
Kostnader för övrigt: ;Q ;9 20 kkr

Totalt 220 170 390 kkr
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12. TYP AV SLUTPRODUKT

12.1 Alternativ 1. Utförande av VTI

Modellen avses finnas tillgänglig i form av ett program på en IBM-kompatibel PC. En
uppdaterad version förutsätts göras varje år (förutsatt att medel för detta finns tillgängliga).
Krav på hårdvaran (förmodade i nuläget): PC typ 486 med minst 6 MB primärminne och
hårddisk 2 GB.

Målsättningen skall vara att följande typer av resultat skall kunna presenteras med hjälp av
den fullt utvecklade modellen:

* Antal och/eller andel bullerexponerade lägenheter och/eller boende i olika

bullemivåintervall, t ex <55 dBA, 55-60 dBA, 60-65 dBA, 65-70 dBA, >70 dBA

(eventuth med indelning i steg om 1 dBA) i ett visst område/region eller för ett visst

vägavsnitt (väglänk). Här avses ekvivalentnivå.

Dzo, betr maximalnivä (eller motsv.)

* Som ovan, men om endast däck/vägbanebuller avses (möjligen endast för

ekvivalentnivå)

* Som ovan, men om däck/vägbanebuller ej tas med
* Andel av vägnätet ifråga som nödvändiga indata saknas för (eventuth uppdelat i

intervall om olika ÅDT)
* Antal (eller andel) människor som beräknas vara störda av vägtrañkbuller

* För ett visst begränsat vägavsnitt: Var lägenheter är belägna som är störda av en viss

minsta vägtrañkbullernivå (tröskelnivå väljes)

* För en viss region: Var de mest bullerstörda områdena ñnns (trösklar väljes betr

bullemivå och antal exponerade lägenheter per km väglängd)

* Senaste uppdatering av modellen samt (om möjligt) årtal då de indata som den bygger

på senast uppdaterades

* Det skall vara möjligt att ändra vissa indata (t ex fordonens bulleremission eller att en

viss typ av vägbeläggning ersätts med en annan i ett visst område och för en viss

hastighet, eller att hastighetsgränserna ändras) och sedan få ut nya resultat enligt ovan.

Den föreslagna modellen är avsevärt mer avancerad än den modell som skisserades 1987-
88, dvs som avsägs bygga på den översiktliga australisk-svenska modellen. Den senare

avsågs ej vara så detaljerad i sina indatabehov och därigenom ej ge möjlighet att studera

trañkbullret på väglänknivå utan endast för generaliserade tätorter och större områden.

När modellen är färdig torde den utgöra ett världsunikt instrument för identifiering och

prognosticering av vägtrañkbullerstörningar samt för olika konsekvensstudier.

12.2 Alternativ 2. Utförande av Vägverket och VTI

Målsättningen för modellen som helhet kan i princip vara likadan som i alternativ 1, men
huvuddelen av projektet utförs av VV.
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V'st slutprodukt blir programunderlag vad beträffar vägbeläggningskorrektion och

separen'ngsmodell, samt delbidrag till manual och slutrapport som beskriver arbetet.

13. RAPPORTERING

Följande skriftliga rapportering föreslås (för alternativ 1 tillkommer lägesrapport för 1993):

*
*
*
*

14.

Lägesrapport för 1992

Manual som beskriver handhavande av modellen (VTI:s del)

Slutrapport för projektet (VTI: 3 del)
Uppsats som i förkortad form beskriver modellen ur vetenskaplig synvinkel

REFERENSER

JONASSON HANS; PERSSON, JENS: Beräkning av vägtrafikbuller. Slutrapport
740473-0, Lunds tekniska högskola, avd för byggnadsakustik (1976)

Beräkningsmodell för vägtrafikbuller. Del 1 och 2 (Reviderad 1989). Rapport i två
volymer från Statens Naturvårdsverk, Solna (1989)

Vägverkets effektkatalog 1989:16. Väg- och gatuinvesteringar. Statens vägverk,

Borlänge (1989).

Trafik, luftföroreningar och buller. Olika åtgärder för att minska

transportsektorns avgasutsläpp och buller i framtiden (bokens andra halva handlar

om buller). Rapport Ds K 1987:5, Kommunikationsdepartementet, Stockholm

STEWART, A.C.; SANDBERG, U.: Predicting Swedish Traffic Noise Using a

Modified Australian Model. Proceedings of the 1987 Conference of the Australian
Acoustical Society, Hobart, Tasmania (1987).

VHS och Kommunikationsdepartementets Trafikmili ödagar. Dokumentation av
föredrag och diskussion vid seminarium på Arlandia hotell 1987-03-09--10 (sid 40-46).
Meddelande 535, Statens väg- och trafikinstitut, Linköping (1987).

BROWN, A.L.; PATTERSON, N.S.: Noise Assessment when it Matters:

Environmental Evaluation Integrated with Road Network Planning. Proceedings of
the 15th ARRB Conference, Part 7, pp 61-77, Australian Road Research Board,
Nunawading, Victoria (1991).

HASEBE, M.; KANEYASU, K.: Prediction of Traffic Noise from Trunk Roads

and Access Roads in Urban Areas. Noise Control Engineering Journal, September-
October 1991, sid. 71-76.
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Bilaga 1 Utdrag ur slutrapport från arbete med storskalig modell som utfördes

1987 (ur Ref. 4)

Vägtrafikbuller 1965-2015 - Scenarier och åtgärder

 

av och
Ulf Sandberg A.C. Stewart
Statens väg- och trafikinstitut State Pollution Control Commission
581 01 LINKÖPING GPO Box l+036, Sydney, N.S.W. 2001

Australien

SAMMANFATTNING

Föreliggande rapport utgör ett delunderlag för en översyn av miljöfrågor-

na i 1979 års trafikpolitiska beslut. Med hjälp av en i Australien

ursprungligen utvecklad modell för beräkning av antalet av vägtrafikbuller

exponerade personer redovisas hur andelen bullerstörda personer i tre

olika typområden i Sverige utvecklats och antas utvecklas under tidsperio-

den 1965-2015. De studerade områdena är landsbygd (Östergötland), liten

tätort (Kisa) och stor tätort (Linköping). Beräkningsmodellen har inom

projektramen anpassats och utvecklats för svenska förhållanden, bla

genom att införa en beräkning av fordonsbulleremissionen och -sprid-

ningen med hjälp av den nordiska trafikbullermodellen.

Som utdata från modellen erhålls en utförligt strukturerad sammanställ-

ning av antalet för mer än 55 dB(A) exponerade personer (ljudnivå utanför

bostaden). Emellertid har, för att få en rimlig datareduktion som medger

en god helhetssyn, valts att omräkna bullerexponeringarna till antalet

störda personer. Förutsättningarna för detta diskuteras i rapporten.

Förutom att modellens utformning och validitet diskuteras redovisar

rapporten även i korthet vilka bullerreduktionsåtgärder som är tänkbara

och/eller som kan bli genomförbara efter ytterligare FoU under tidsperio-

den.

Utöver att ett scenario skisseras som innebär att inga åtgärder vidtas för

att reducera trafikbullret visas i ett antal andra scenarios olika utveck-

lingsvägar för bullret beroende på vilka reduktionsåtgärder som genom-

förs.
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De framtidsscenarier som skisseras har haft två huvudsakliga utgångs-

punkter. För det första har ett av dem inneburit åtgärder som vidtas för

att reducera kväveoxidutsläppen från trafiken med 30 % till år 1995 och

50 % till år 2000, varvid 1980 års nivåer har utgjort referens. För det

andra har scenarierna haft utgångspunkten att åskådliggöra möjligheterna

att reducera även vägtrafikbullerstörningarna år 2000 till ca 50 % av 1980

års nivå.

Modellen beräknar att om inga åtgärder för bullerreduktion vidtas kom-

mer antalet störda människor (i sitt permanentboende) att öka med 10-

20 % under perioden 1980-2000 i här studerade områden, med ca 15 % som

uppskattat medelvärde för landet. Studeras perioden 1980-2015 innebär

scenariet "Ingen åtgärd" att antalet störda ökar med 20-30 %.

Enligt en uppskattning, som bl a bygger på trafikbullerutredningens under-

lag, skulle antalet för vägtrafikbuller exponerade personer i Sverige (3_ 55

dB(A) utanför bostad) vara ca 3 400 000 år 2000 och ca 3 600 000 år 2015.

Åtgärder mot kväveoxidutsläpp från trafiken av den typ som skisseras i

ett scenario har relativt begränsad effekt. Åtgärderna mot avgas- och

bulleremissionerna är dock samverkande. De förbättringar i bullersituatio-

nen som sker är dock endast av sådan storlek att de förmår kompensera

för den allmänna trafikökning som annars sker.

En hypotetisk, radikal hastighetssänkning, i detta fall med 20 km/h från

110, 90 och 70 km/h, skulle ha ungefär samma effekt som ett scenario

med en lågbullrande vägbeläggning.

Av beräkningarna framgår att emissionsbegränsande åtgärder på fordon,

däck och vägbana ger stora förbättringspotentialer genom att de har

effekter överallt. Ett villkor är emellertid att begränsningarna gäller båd_e

drivenheter och däck/vägbana, om ej stora "effektivitetsförluster" skall

göras. Beräkningarna förutsätter att den s k ekvivalenta ljudnivån används

för att karakterisera bullret. Emellertid kan emissionsbegränsningarna

förväntas ha ännu större betydelse för att reducera maximalnivåerna.

VTI
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Immissionsbegränsande åtgärder såsom fönsterbyte och uppförande av

skärmar och vallar måste vara utomordentligt omfattande för att ha

samma totaleffekt som de emissionsbegränsande scenarierna.

För att åtgärder av typ nya fordon, dvs de på sikt effektivaste, skall få

effekt inom rimlig tid fordras att beslut fattas snarast möjligt.

Det förefaller möjligt att åstadkomma en 50 % reduktion av trafikbullret

mellan år 1980 och 2000, uttryckt i antalet störda enligt här använd

princip, men då krävs att en rad åtgärder genomförs i samverkan.

På något längre sikt än till år 2000 skulle emellertid ett scenario som

innebär fordonsbullerbegränsningar till 80 dB(A) för tunga och 75 dB(A)

för lätta fordon med motsvarande däck/vägbanebullerreduktioner, kunna

vara tillfyllest efter vissa kompletteringar.

VTI
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Bilaga 2 Uppsats från 1987 som beskriver arbetet med beräkningsmodell från

Australien som anpassats till svenska förhållanden (ur Ref. 5).
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PREDICTING SWEDISH TRAFFIC NOISE

'USING A MODIFIED AUSTRALIAN MODEL

A.C STEWART, B.E.

Senior Engineer Motor Vehicles,

NSW State Pollution Control Commission

U. SANDBERG, Ph. D.

Senior Research Scientist,

Swedish Road and Traffic Research Institute

ABSTRACT

3rder to estimate on regional or national scales historical changes in road

ffic noise exposure, as well as future predicted exposures, it is wise to use

:mputer model. This paper describes the adaptation to Swedish conditions, and

rovement, of a model originally developed to predict traffic noise in Sydney

r the years 1965 to 2015. In most computer models there is a conflict between

iving for rigorous accuracy on the one hand and keeping the data input

Jirements and model's complexity down to manageable proportions on the other

i; this model strikes a good balance and the trade-offs in its design and

station are discussed. Results are presented of the application of this model

three areas in Sweden representing fairly well the cases of rural, small town

city areas. It seems possible to restore the noise environment by the year

7 to that of the early 19609 but only if a number of measures are used

ather such as EEC vehicle noise standards in 1990, bypass roads and low noise

i surfaces. The model was validated in that its results gave fairly good

aement with manual calculations and previously published work.
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1. INTRODUCTION

Traffic noise is one of the major environmental problems of developed countries

(OECD 1985) and desire for its control has been growing, as has the problem, over

many years during which society has come to rely on a great deal of mobility.

The form of this mobility (bicycle, car, bus, railway etc) and its

spatial/temporal distribution (town planning issues etc) determine the

environmental effects, such as air and noise pollution. In order to quantify

these effects it is often desirable to have computer models, which can not only

predict scenarios into the future (how bad will it be? what if we did this or

that?) but also estimate backwards in time (how bad was it? what were the major
factors involved in bringing the problem up to its current dimensions?).

This paper reports the application to Sweden of a traffic noise model developed

in Sydney (Stewart, Reardon-Small and Scott 1986). It covers results, the trade-

off between simplicity and accuracy in these sorts of models and the factors in

improvement of the model and adaptation to Swedish conditions.

2. CONSIDERATIONS IN CHOICE AND DESIGN OF MODEL

2.1 FREQUENCY OF USE AND SIZE OF MODEL

For a single estimation of noise impact in an area a manual calculation using

nomograms is to be preferred. For many estimations a computer model is best

used. The Batelle Institute (1985) developed an extremely sophisticated model

for the West German Environment Department, while Wyle Research (1977) developed

a model for the US Environmental Protection Agency. In Sydney a massive computer

model was developed (SPA 1974) for estimation of many transport parameters (trip

times, accident rates, traffic air and noise pollution etc). Because the size and

complexity of a model and the extent of its data input requirements affect the

cost to develop and operate it, it is unlikely that the SPA model or the West

German model could be readily used again. The model of Stewart et al (1986) was

developed to be reasonably sophisticated but not too large.

2.2 ACCURACY

A high degree of accuracy is desirable, but the realities of the limitations in

input data often constrain precision in the output results. The accuracy of a

model may be tested in absolute terms by 'validation' (i.e comparison with

results from an independent source - see section 4.2 ) but, even if a model

cannot deliver absolute accuracy, it may still be useful in relative terms (e.g.

the fact that answers are, say, always 10 to 20% too low compared to the 'true'

situation, if we know it, does not prevent a meaningful comparison being made

between two scenarios with results differing by 60 to 70%).

2.3 AVAILABILITY OF INPUT DATA

It is rare to have sufficient data to enable a fully accurate estimation of

traffic noise even in the 'one-off' situation calculated by hand, so computer

modelling over a region, of necessity, requires assumptions and simplifications to

be made. This is particularly the case with data on traffic counts usually

expressed as annual average daily traffic or 'AADT'. For the year of interest

perhaps the AADTs were not even measured for half the streets in the study area, so

judgements have to be made in terms of what traffic flows had been measured



290 30 ACOUSTICS IN THE EIGHnEs

previously etc. The form and availability of AADT data usually dictate the choice

of road Classification system - see section 3.1.

2.4 UNCERTAINTY OF INPUT DATA

Sampling errors on input parameters such as AADT, vehicle kilometres travelled

(VKT) and percent heavy vehicles need to be considered, especially when one is

projecting growth rates into the future.

For the computer model developed by Stewart et al (1986) the AADTs are "lumped"

into frequency distributions and the shapes of these distribution curves are

observed historically. It is thus possible to not only reduce the uncertainty of

existing AADT data but also to make better estimates of AADT on streets where they

are unavailable (see section 2.3 above) and to predict AADTs into the future. This

is a powerful and unique feature of the model, especially as these AADT frequency

distributions are 'kept on track' by being made to agree with data on VKT, these
usually being more reliable than AADT data.

In order to test the likely sampling errors in AADT data the frequency

distributions of AADT for Linköping for 1984 were derived in two ways a) by
"lumping" data together, b) by detailed analysis of each segment of road assessing
historical trends and avoiding double-counting of AADT measurements.

The frequency distribution curves fitted to the lumped and detailed data were found

to be almost identical; errors due to lumping seem to be very small.

2.5 ADVANTAGES OF VARIOUS MODELS AND CHOICE OF MODEL

The above discussion shows the inherent conflict between accuracy of a model on the

one hand and the availability of data and ease of use of the model on the other

hand. Such factors are summarised in Table I.

TABLE I

PROPERTIES OF VARIOUS METHODS AND MODELS FOR

CALCULATION OF TRAFFIC NOISE IMPACT IN REGIONS

 

    

TYPE OF VERY COMPLEX COMPLEX BUT BY HAND SIMPLE

CALCULATION NOT TOO MUCH

EXAMPLE: Batelle, The Current Manual Stewart and

(1985) SPCC Model Calculation Rogers(l984)

ACCURACY Very Good Adequgte Very Good Rough

COST:- Very High Moderate High Low

- TO DEVELOP - A51.5 m - 1 Man Year - Done - 1 Month

- TO OP§RAT§§ - Hiqh - A Few Week§__i - Days - Days

DATA INPUT Immense Manageable High Easy

REQUIREMENTS

ABLE TO DO:- 

- SCENARIOS x # x #

- LOCAL AREAS # s # X

- REGIONS * 3 x *

 

X = difficult * = good # = ideal
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In consideration of many factors such as these, the Swedish Road and Traffic

Research Institute sought the NSW State Pollution Control Commission's model for

use in Sweden, but the model required adaptation as described below.

3. ADAPTATION OF HODEL

3.1 CHOICE OF ROAD CLASSIFICATION SYSTEM

The computer model is flexible and can handle any number, n, of road types. There
are two opposite ends of a 'spectrum' of characterising a road system:

a) n is very large, where each small segment of road is a different road type with

a single AADT value assigned to it. For Sydney if this approach were to be used n

would be about 104 to 105 and thus it can be understood why the SPA (1974) model

was so cumbersome that it has not been used since.

b) n is small and AADTs are grouped into a single frequency distribution. This

approach was successfully used in Stewart et al (1986) for Sydney where n was 4,

and for Adelaide (unpublished) where n was 2 (due to data limitations).

In Sweden the AADT data were so comprehensive that it was possible to choose a

road Classification system towards the middle of the 'spectrum', with n=lO, as

listed in Table II. It was found that the AADT frequency distributions for two-

lane roads followed the same exponentially decaying shape of curve used in Stewart

et al (1986). However the distributions for four-lane roads were found to fit to a

statistically 'normal' distribution. In some cases, such as freeway links with no
entry or exit of traffic, the frequency distribution had, of course, a standard

deviation of zero.

3.2 ALGORITHM FOR TRAFFIC NOISE CALCULATION

The Nordic Traffic Noise Model (Statens Planverk 1980), yielding results in 24 hour

Le , was written into the computer program instead of the 'Welsh Office' method (UK

DoE, 1975), which gives results as Llo (18 hour).

3.3 ADJUSTMENT OF PERCENT HEAVY VEHICLES

There is usually less information on heavy vehicle counts than on overall AADTs, so

sometimes arbitrary judgements have to be made about the percent heavy vehicles,

whether 5, 10, 15 or 20%. When data are available on truck and bus VKTs then heavy

vehicle percentages can be adjusted accordingly.

3.4 HARD AND SOFT GROUND CORRECTIONS

In order to cope with the range of ground types that occur, two further factors

were introduced: firstly the percentage of distance that is fully hard (this figure

is usually small, 0 to 5%, but allows for the not infrequent occurrence of a paved

car park between a block of home units and a road) and secondly the proportion of

soft ground correction to be applied (less than 1.00 to allow for the fact that

soft ground does not always comprise the entire distance from noise source to

receiver; a figure of .85 to .95 was usually used).
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3.5 DISTRIBUTION OF DISTANCES BETWEEN DWELLINGS AND ROADS

Because of the importance of attenuation of noise with distance over snow and due

to non-uniform geometrical location of dwellings in the mixed residential areas in

Sweden it was found necessary to use a distribution of distances between dwellings

and roads rather than a single average distance used in Sydney. The proportions

of dwellings at various distances for Linköping, plus other road type data, are

listed in Table II. Other distance distributions were used for Kisa and

Östergötland. The distance distribution factors were also adjusted to take account

.of the change in noise levels for higher floors of dwellings close to streets in

central districts.

TABLE II

TRAFFIC AND LOCAL CONDITIONS FOR EACH ROAD

TYPE USED AS MODEL INPUTS FOR LINKÖPING

 

  

 

ROAD SPEED No.OF HEAVY PEOPLE DISTANCE DISTRIBUTION
TYPE LIMIT LANES VEH. PER (metres)

km/hr % KM 10 20 30 50 70 100 150

1 Local 2 3 300 .45 .40 .10 .05 - - _
2 50 2 5 350 .25 .60 .10 .05 - - -

3 70 2 15 250 - - .15 .25 .20 .20 .20
4 90 2 10 13 - - - - - - 1.0
5 110 2 10 13 - - - - - - 1.0
6 50 4 15 350 .25 .60 .10 .05 - - _
7 70 4 15 250 - .40 .25 .10 .05 .20 -
8 90 4 10 100 - - - - - - 1.0
9 110 4 10 13 - - - - - - 1.0

10 Any >4 10 13 - - - - - - 1.0

 

3.6 OPTIONAL SMOOTHING

Noise levels are stored after being rounded to the nearest decibel. In some

situations where a significant segment of the road network has a uniform AADT which

grows year by year, the number of people exposed to above 65 dBA can increase

suddenly because in one year the calculated noise level is, say, 64.49 dBA while

the next year it is, say, 64.51 dBA. An optional averaging procedure was

introduced to smooth out what, at first sight, might have been regarded as

anomalies.

3.7 TRANSFORMATION OF RESULTS

As output data one receives a detailed distribution of the numbers of people

exposed to each noise level above 50 dBA (24 hour average outside the house). In

order to simplify these results in a more general way these noise exposures were

transformed into the number (or percent) of annoyed persons using a dose/response

relationship (Kommunikationsdepartmentet 1980) which may be expressed as:

Percent annoyed persons: 3(Leq - 46) for 55 < Leq < 80
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4. RESULTS

4.1 NUMBERS OF PEOPLE ANNOYED

Detailed results, an explanation of the Scenarios and discussion of future policy
possibilities are available in a full report in Swedish

(Kommunikationsdepartementet 1987).

In the figures below it is seen how the percentages of persons annoyed by road
traffic noise in three different types of area in Sweden have changed from 1965 to
the present and are projected to change from now until 2015. The studied areas are
a rural area (the province of Östergötland of about 400,000 people), a small town
(Kisa of 4,000 inhabitants with a major highway throughit) and a provincial
capital city (Linköping of 100,000 inhabitants of which 20,000 are in surrounding
districts).

Fig. 1. Rural Åreo (östergötland) Fig. 2. SMO Town (KiSO)
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4.2 VALIDATION OF RESULTS

The results of the model were validated by comparison with some manual calculations

and previously published estimates, where available.

TABLE II
COMPARISONS or PERCENTAGES OF POPULATIONS EXPOSED

T0 NOISE LEVELS FOR ÖSTERGÖTLAND, KISA AND LINKÖPING

 

REGION SOURCE OF Noige Levelg dBA. 24 hr L
NUMBERS *r-åg

55-59 60-64 65-69 70

  

   

ÖSTER- 1985 estimate from

GÖTLAND road construction authority - - 0.6 0.1

Model: 1985 5.9 3.4 0.8 0.1

KISA Manual calculation for 1985 9.2 4.6 1.0 0

Model: 1985 9.3 3.2 1.3 0

KISA 1973 rough estimate from

SOU (1974) for a small town 9 4 0 O

Model: 1975 9.6 2.9 0.9 0

LINKÖPING 1981 estimate from - - - 0.5
Linköping Municipality to 1 1

Model: 1980 9.9 7.2 4.6 1.0

LINKÖPING 1973 rough estimate from
SOU (1974) for a medium city 24 15 11 2

Model: 1975 9.4 6.7 4.4 1.3

 

5. CONCLUSIONS

The model has demonstrated its utility and flexibility, being applied first to

Sydney then in Sweden, after adaptation, to a city (100,000 people), a small town

(4,000 people) and a rural area (400,000 people). Now that the model has been

improved it could be applied to a new area in about 4 weeks.

Interpretation of the model's results should be made with an understanding of the

considerations involved in the choice and design of these sorts of computer models

as described in Section 2.

.The computer model was validated insofar as its results gave fairly good agreement

with manual calculations and previously published work.

The model estimates that, if no measures for noise reduction are made, the number

of annoyed persons (in their permanent residences) will increase by 20 to 30% from

1980 to 2015 in the studied areas, having increased strongly (30 to 60%) since the

early 19609.
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It seems possible to restore the noise quality by the year 2000 to that of the

early 19608 but a number of measures would be needed together, such as EEC vehicle

standards in 1990, bypass roads and low noise road surfaces.

Looking beyond 2000 a scenario achieving technologically achievable vehicle noise
goals of from 75 dBA for cars to 80 dBA for the heaviest vehicles plus

corresponding reductions in tyre/road noise and some supplementary measures would

bring the traffic noise problem well under control.
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Bilaga 3 Sammanfattande beskrivningar av beräkningsmodell som utförts 1991
i Brisbane, Australien (Ref. 7).

NOISE ASSESSMENT WHEN IT MATTERS: ENVIRONMENTAL
EVALUATION INTEGRATED WITH ROAD NETWORK
PLANNING '

A.L. Brown, B.E., M.U.S., Ph.D., M.A.A.S., M.R.A.P.I., M.E.I.A.,
Senior Lecturer,
School of Auscralian Environmental Studies,
Griffith University, Nathan

and

N.S. Patterson, B.E., B.Econ., M.Eng.Sc., M.I.E.Au3t.,
Traffic Services Engineer,
Department of Transport, Queensland

SUMMARY

The paper reports the application of a novel approach to the assessment of the environmental
impact of a road network concurrently with the development and teSting of alternative
roadway systems in a transportation planning study. While the application of traffic noise
prediction models in assessing proposed new road facilities is now almost standard practice,
most applications are restricted to a single route, or sometimes several alternative routes, for
which need has been identified through network modelling. By contrast, the trafñc noise
modelling described here shifts the traffic noise evaluation several Steps earlier into the
planning process by assessing the noise impact of the network while it is Still being
developed, modelled and tested. An important feature of the procedure is that it predicts
noise imission to dwellings rather than noise emission from the roadways to provide an
unambiguous measure of impact. The procedure means that the road planner can routinely
have immediate feedback, each time a new network is trialled, as to whether the network as a
whole has adverse noise consequences and which particular links contribute to noise impact.
The utility of this approach has been demonstrated in a practical study and it is recommended
that it should be incorporated as standard practice in network modelling studies.
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Noise Assessment paper is a winner
with an innovative approach to trajjfi'c noise assessment

Thewinners ofthe ARRB Directors Prize
at the 15th ARRB Conference were Lex
Brown and Neville Patterson, with their
paper Noise Assessment When lt
Matters: Environmental Evaluation
integrated With Road Network
Planning. Dr Brown is a Senior Lecturer
in Environmental Planning and is currently
the Head of the School of Australian
Environmental Studies at Griffrth University
in Queensland. MrPatterson is the Traffic
Services Engineer in the Queensland
Department of Transport.

ln their paper, which documents a novel
approach to noise impact assessment,

the authors recommend the practical
step of assessing the noise impact of a
planned road network while the network
is still being developed, modelled and
tested, rather than after the preferred
route or potential alternative routes have
been selected. ' '

The approach is based on the idea that
traffic noise is only a problem when the
land use adjacent to the road is sensitive
to noise. For example, high noise
emissions from a heavin trafñcked road
may be a problem 'rfthe road runs through
a residential area or past a hospital, but

-it may not cause concern through an
industrial area.

The distance of the land use from the
road is also an important factor. ln fact,
severe and high noise exposures occur
where three conditions are met: the
roadway link carries sufficie nt traffic flow
to generate high noise levels, the adjacent
land uses are sensitive to noise and
distances from the roadway to the land
uses are short. Therefore, assessment
of noise impact requires a distinction
between noise emissions (sound being
emittedl and noise immissions (sound
being received). Noise immissions to
adjacent. noise-sensitive land uses must
be predicted, ratherthan noise emissions
from roadway links, to determine the
impact of the traffic noise.

This change in method requires the
collection of additional land use data, but
the authors feel this extra effort is justified
by the rewards of being able to routinely
examine the environmental impact of

/4 ?på BMVC/#6' 45 :5-77

 

Presentation of the Directors Prize
to Neville Patterson by Bill Upton,
Chairman of ARRB. Lex Brown was
unable to attend the award ceremony.

network proposals while future road
networks are still being developed.
Additional labour costs forthe collection
of dwelling location data would only be a
small fraction of the cost of a traffic
modelling study. They also point out the
effects of delays caused by community
reaction to proposals and the high costs
of belated environmental impact
statements or abandoned projects.
These could be avoided if noise impact

assessment is carried out early in the
planning process. -

Their recommendations are based on a
pilot study carried out in Logan City,
which is on the Southern outskirts of the
Brisbane metropolitan area. This site
was chosen because a road network
study was already in progress. Noise
levels were analysed for 1989 and two
noise sensitive land uses (residential
dwellings and schools) were studied.
Noise levels were also predicted for 1996
traffic flows, using information about
existing and committed works to 1996.
The noise exposure of buildings yetto be
constructed required forecasting of
changes in land use along the'

network links.

In the conclusion, the authors recommend
that the methodology developed during
the study should become a routine part
of road network studies.

55/07' /99/

                             

For more information about this
paper, see the Proceedings of the
15th ARRB Conference, Volume 7,
pp 51-78.




