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Sammanfattning 

Buller är ofta ett problem i samhället på grund av den snabba urbaniseringen. 

Det är något som måste tas hänsyn till vid ny- och ombyggnation men även 

generellt i samhället. Det byggs mycket och med en ökande befolkningsmängd 

och förtätning av stadsregioner blir det mer trafik för varje dag vilket leder till 

att det blir ett bullrigt samhälle. Vid konstant buller över 45 dBA utvecklas 

stressfaktorer vilket i längden ger hjärt- och kärlproblem. Bullerberäkningar 

görs idag av kommunen och Trafikverket med hjälp av Nordiska 

beräkningsmodellen från 1996. I den här studien undersöks hur buller kan 

beräknas vid befintlig bullervall. Bullervallen är belägen intill E4:an vid Gävle 

och på andra sidan bullervallen ligger ett bostadsområde. Enligt de boendes 

upplevelse har bullret från E4:an ökat sedan färdigställandet av 

bostadsområdet på 1980-talet.  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur bullermätningarna kan 

beräknas i geografiska informationssystem (GIS) utifrån mätningar av 

trafikbuller vid befintlig bullervall i studieområdet bostadsrättsföreningen 

Gävle 36 vid E4:an i Gävle.  

I den här studien undersöks om interpolation av bullermätningar i GIS får med 

alla nödvändiga fakta och ger lika säkra resultat som Nordisk 

beräkningsmodell. Bullermätningar utfördes med en ljudnivåmätning på 34 

platser. Datat bearbetades i GIS med olika interpolationsmetoder. Det gjordes 

även en enkätundersökning bland invånarna i bostadsområdet för att se hur väl 

datat överenstämmer med invånarnas åsikter.  

En jämförelse av bullermätningarna och enkätundersökningen visade att 

invånarnas upplevelser av bullernivån överensstämde med bullermätningarna. 

Resultatet visar att bullermätning vid en befintlig bullervall tillsammans med 

interpolation i GIS är ett verktyg som fungerar väl. Det går att se hur bullret 

fördelar sig över ett område med hjälp av kartor och diagram och det går att 

utläsa bullret på en specifik plats. För att säkerhetställa svaret gjordes även 

undersökning med hjälp av restvärden, uppskattade värden och 

spridningsvvikelser från interpolationerna. 

Rekommendationen utifrån denna studie är att använda 

interpolationsmetoden kriging vid bullerberäkning.Av de undersökta 

metoderna var spridningsavvikelsen minst på kriging och har bland det lägsta i 

restvärdet. Något som studien dessutom visar är att vindens riktning har stor 

betydelse för hur mycket det bullrar i ett området, vilket inte Nordisk 

beräkningsmodell tar i beaktning vid bullerberäkning. 

Nyckelord: Bullervall, bullerberäkning, GIS, interpolation 
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Abstract 

Noise is often a problem in society due to the fast urbanization. This is something that 

has to be taken into account in new and rebuilding, but also generally in society. It is 

being built a lot and with increasing population and densification of urban areas, there 

is more traffic for each day, which leads to a noisy society. At constant noise above 45 

dBA, stress factors develop, which in the long run causes cardiovascular problems. Noise 

calculations are made today by the municipality and the Swedish Transport 

Administration using the Nordic calculation model from 1996. This study examines 

how noise can be calculated at the existing noise barrier. The noise barrier is located 

next to the E4 in Gävle and on the other side the noise barrier is a residential area. 

According to the residents' experience, the noise from the E4 has increased since the 

completion of the residential area in the 1980s. 

The purpose of the study is to increase the understanding of how noise measurements can 

be calculated in Geographical Information Systems (GIS) based on measurements of 

traffic noise at existing noise levels in the study area Gävle 36 housing association at 

the E4 in Gävle. 

This study examines whether interpolation of noise measurements in GIS is provided 

with all the necessary facts and provides as reliable results as the Nordic calculation 

model. Noise measurements were performed with a 34 points noise level measurement. 

Data was processed in GIS using different interpolation methods. A survey was 

conducted among residents in the residential area to see how well that complies with the 

residents' views. 

A comparison of the noise measurements and the questionnaire survey showed that 

residents' perceptions of noise levels were consistent with noise measurements. The result 

shows that noise measurement at an existing noise barrier along with GIS interpolation 

is a tool that works well. In order to see how the noise differs across an area using maps 

and charts and that it is possible to read the noise at a specific location. In order to 

secure the response, surveys were also made using residual values, estimates and diffusion 

deviations from the interpolations. 

The recommendation based on this study is to use the interpolation method kriging and 

when calculating noise. Of the studied methods kriging showed the least spread in 

deviation and one the lowest in the residual value. Something that the study also shows 

is that the wind's direction is very important for how much noise it is in an area, which 

does not take into account the calculation of the Nordic calculation model for noise 

calculation. 

Keyword: Noise barrier, noise calculation, GIS, interpolation 
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1 Inledning 

I och med den snabba urbanisering som sker i samhället är buller ett snabbt växande problem 

(Kumar, Mukherjee, & Singh, 2017). Buller beskrivs som oönskat ljud som ibland kan vara 

störande och oönskat i sammanhang då behovet av tystnad och lugn är stort (Trafikverket, 

2014). En droppande kran kan räknas som buller för en del personer, däremot kan trafikljud i 

en urban miljö inte alls störa vissa personer. Generellt är trafikbuller ett störande ljud, men 

trafikljudet kan vara en del av platsen och människor förväntar sig därmed detta  ljud i 

omgivningen (Pallin, 2010).  

Ljudnivån mäts i decibel (dBA) och en ökning med 10 dBA innebär en tiodubbling av effekten 

och  medför en upplevelse av dubbel ljudstyrka (Figur 1). Som exempel, vid ett normalt samtal 

är decibelvärdet 60 dBA, stadstrafik 75 dBA och smärtgränsen ligger på ca 125 dBA, vilket 

kännetecknar den volymen det känns obehag i innerörat (Paroc, 2017). 

 

Figur 1 Bullerkurva som visar en logaritmisk skala med stigande dBA-värden (Trafikverket, 2017a) 

Bostadsområden med trafikbuller över 45 dBA är ett hälsoproblem och det bidrar till stress och 

dålig hälsa (Bodin, Björk, Öhrström, Ardö, & Albin, 2012). Vid befintliga bostäder utomhus 

bör inte bullervärdet för vägtrafikbuller överstiga 65 dBA. Nybyggda områden får inte ha ett 

högre bullervärde än 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (Miljöbalken, SFS 2015:216). 

Bullerskydd byggs i dessa fall som en jordvall och plank för att avskärma mot störande buller 

(Trafikverket, 2016a). 

Trafikbuller beräknas enligt Trafikverket av Nordisk beräkningsmodell, vilken tar hänsyn till 

trafikmängder, trafikslag, bebyggelse, terrängförhållanden och hastighet (Naturvårdsverket, 

1996). Svårigheten med att göra beräkningen med Nordisk beräkningsmodell är att det tar tid 

att samla in data och att det behövs ta hänsyn till dessa aspekter.  

Bullermätningar görs sällan fysiskt på platsen där bullerproblemet är, utan oftast med hjälp av 

Nordisk beräkningsmodell. Det är endast i specifika fall Trafikverket åker ut på fältet och 

mäter med utrustning, t.ex. vid nybyggnation (Trafikverket, 2017b). 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med den här studien är att ansvariga som arbetar med bullerfrågor ska få en förståelse för 

hur GIS kan användas vid bullerberäkning. Planen är att visa utifrån en fallstudie att det finns 

andra mindre komplicerade beräkningssätt att beräkna trafikbuller vid befintliga bullervallar. I 

Nordisk beräkningsmodell som används i Sverige tas det hänsyn till olika parametrar i form av 

kunskap kring bl.a. trafikmängd, hastighet och växtlighet. Däremot tas det inte hänsyn till 

vädret och dess inverkan på buller i form av vindar och temperatur. Målet med studien är att 

påverka kunskapen inom bullerberäkning, för att kunna rekommendera ett sätt som beräknar 

buller i bostadsområdet kring en befintlig bullervall. Undersökningen görs med hjälp av GIS-

analys och ett frågeformulär till invånarna i ett bostadsområdet på Vinbärsvägen i Gävle.  

 

Frågeställningarna som studien ämnar besvara är: 

 Vilken metod är optimal för att beräkna buller vid en befintlig bullervall?  

 Vilken av kriging, närmaste granne, avståndsviktakt medelvärde interpolationsmetod är 

lämpligast att använda för att beräkna buller vid en befintlig bullervall?  

 Hur överensstämmer invånarnas uppfattning om buller i bostadsområdet med GIS-

studiens resultat?  

 Vilka andra orsaker kan ligga bakom de upplevda bullernivåerna i bostadsområdet?  

 

Resultatet av studien kommer ge en indikation på hur mätningar av buller bör utföras för att få 

ett så representativt resultat som möjligt vid befintliga bullervallar. Förhoppningen är att det  i 

framtiden kommer att bli lättare att beräkna buller vid befintliga bullervallar.  

Idag används Nordisk beräkningsmodell som är en komplicerad beräkning med många 

parametrar. Metoden är trasslig eftersom mycket data måste insamlas från flera olika källor och 

informationen måste uppdateras hela tiden, jämfört med att interpolera bullermätningen i GIS 

som ger en dagsaktuell information. Dessutom ger bullermätningen ett säkrare resultat i form 

av konkreta värden. Om studien visar att interpolation av bullermätning ger ett avgörande 

svar, skulle kommunerna och Trafikverket få en förståelse för att även andra parametrar bör tas 

hänsyn till vid bullerberäkning vid bland annat befintliga bullervallar. 

1.2    Avgränsningar  

Studieområdet utgörs av bostadsrättsföreningen Gävlehus 36 (Figur 2) med en area på cirka 

1250 m2. Bostadsrättsföreningen består av sammanbyggda rad- och parhus med 1–2 våningar i 

ett bilfritt område på Vinbärsvägen i Sätra i nordvästra Gävle. Perioden som undersökningen 

gjordes med bullermätaren var under tre eftermiddagar i april 2017. Geografiskt avgränsades 

studien att gälla ett radhusområde med 60 lägenheter. Motivet till att valet föll på det här 

bostadsområdet är att enligt invånarna har de haft problem med buller från E4:an i 
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bostadsområdet under en längre tid. Upplevelsen med att bullervallarna inte hjälper mot 

bullret finns på flera ställen vid större trafikleder, där trafiken har ökat sedan bullervallarna 

byggdes. 

  

Figur 2 Vägkarta över nordvästra Gävle. Den blå rutan längst upp till vänster visar studieområdet  
Vinbärsvägen i Sätra, den röda lodräta linjen är E4:an. Licens nummer: © Lantmäteriet [i2017/00561] 

Studieområdet befinner sig  topografiskt i ett peneplanlandskap (Sveriges nationalatlas, 2002) 

med en jordart av sandig morän (Sverige geologiska undersökning, u.å.). Vegetationen utgörs 

till mestadels av fullvuxen barrskog med inslag av gallrad lövskog på och vid bullervallen. 

Studieområdet ligger mindre än 1 mil från Östersjökusten vilket gör att det ibland har 

känningar av pålandsvind på eftermiddagen (SMHI, 2013). Detta gör att vinden kommer från 

ost och då upplevs det inte som något problem med buller i bostadsområdet. Enligt statistik 

från åren 1961–2004 var den vanligaste vindriktningen i Gävle sydvästlig (21,8%)  (SMHI, 

2017a). Problemet uppstår när det är västliga vindar som går över E4:an då vinden tar med sig 

trafikbullret över bostadsområdet. 
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2 Litteratur om trafikbuller  

I detta kapitel behandlas buller med avseende på hur det beräknas i olika områden med hjälp av 

GIS. Dessutom behandlas vilken påverkan buller har på människan och vad en bullervall har för 

effekt för att minska bullret i bostadsområdet. 

2.1 Ljudstyrkan och hörseln 

Ljud som det mänskliga örat hör kommer i olika ljudstyrkor och frekvenser som avgörs av hur 

höga ljudvågor det är. Frekvens, som mäts i hertz, visar hur många tryckvågor som träffar 

trumhinnan per sekund. Ljudstyrkan mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal på 65 dBA känns 

inte lika störande som storstadstrafik på 75 dBA, även om skillnaden bara är 10 dBA. 

Skillnaden beror på att ljudtrycket mäts i en logaritmisk skala som inte direkt går att addera 

eller subtrahera. Det vill säga att 50 dBA + 50 dBA är inte = 100 dBA, det blir 53 dBA 

(Ljudskolan, u.å.). Styrkan vägs olika och den vanligaste är A-vägning vilket ger dBA.  I 

beräkningen med A-vägning tas inte ljud med som inte hörs med mänskliga örat, tex låga 

frekvenser dämpas. Vid beräkning av vägbuller används A-vägning (Liljewalch-Fogelmark, 

2006). 

Hörsel förändras med åren. Från 50 års ålder avtar hörseln, vilket gör att det blir svårare att 

höra i en bullrande omgivning. Utsätts människan för konstant buller kan hörseln försämras 

genom att nervcellerna i örats snäcka skadas (Vårdguiden, 2016).   

2.2 Hälsopåverkan av buller  

Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt sju begreppsklasser av hälsoeffekter av 

buller: psykiska problem, påverkan av talad kommunikation, hörselnedsättning, 

sömnstörningar, försämrad kognition, negativa sociala beteenden och kardiovaskulära 

störningar (Halperin, 2014). 

Att ständigt och framför allt nattetid bli utsatt för buller i sin hemmamiljö bidrar till att 

personen får svårt att sova, vilket i sin tur leder till en stressad vardag. Störd sömn i form av 

oljud orsakar nervproblem och nedsatt ämnesomsättning, som oftast associeras med fetma, 

bukfetma, blodfettsrubbningar och högt blodtryck, hos både barn och vuxna (Halperin, 2014).  

Bodin m.fl. (2012) genomförde två undersökningar på personer i åldern 18–79 år i Skåne. 

Första studiens deltagare delades in i tre grupper efter hur mycket buller som det är i 

projektområdet: <40 dBA, 40–60 dBA och >60 dBA. Den tillhörande enkäten handlande om 

levnadsförhållanden, social status och hälsoförhållanden. Den andra studien var en 

folkhälsoenkät som gjordes i hela Skåneregionen, med frågor som handlade om buller och 

ohälsa. Resultatet av båda studierna gav likvärdiga resultat för de som utsattes för trafikbuller, 

förutom att personerna från första studien mådde sämre eftersom dessa utsattes för konstant 

trafikbuller i sitt hem. Studien visade att de som hade buller över 45 dBA i sin närhet blev mer 

stresskänsliga (Bodin m.fl., 2012).  
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I sin studie om hur invånarna upplever buller i Malaysia, konstaterade Nadaraja (2010) att  

buller ger hälsoproblem. Studien visar att även om bullervärdet låg högre än den 

rekommenderade ljudnivån, tyckte de flesta invånarna att det inte störde nämnvärt. Däremot 

visade det sig att några av invånarna hade sömnsvårigheter och irritation (Nadaraja, 2010).  

Biltrafik upplevs störande vid utomhusvistelse på t.ex. en altan. Även extremt mycket tågtrafik 

blir en störande faktor. När det gäller sömnsvårighet hade de med sovrumsfönstret mot 

biltrafiken betydligt mer sömnsvårigheter, jämfört med personer som hade fönstret mot 

tågtrafiken (Öhrström, Gidlöf-Gunnarsson, Ögren & Jerson,2011).  

2.3 Trafikbuller internationellt 

Inom EU används bullerdirektivet som förklarar hur buller ska beräknas inom EU-länderna. 

Direktivet förklarar vilka olika parametrar som ska tas hänsyn till i form av vägunderlag, 

topografi, hastighet på vägen, trafikmängd, dubbdäck, vägtemperatur och fordonsklass (Europa 

kommissionen, 2015). 

USAs beräkningsmodell Federal Highway administration Trafik noise model (FHWA TNM) är 

ett dataprogram som beräkna ljud i närheten av motorvägen. Programmet beräknar 

trafikljudnivåer med hjälp av algoritmer och uppmätta bullernivåer för fem 

standardfordonstyper. Den kan beräkna ljudnivåer för områden med och utan bullervallar. 

FHWA TNM  gör analyser av bullertrafik, samt bestämmer effekterna på ljudnivåer på olika 

trottoarer, vägar, byggnader, tät vegetation och parallella barriärer. 

 

2.4 Trafikbuller nationellt 

För att Trafikverket ska göra en åtgärd vid befintliga bostäder behöver minst ett av 

nedanstående kriterier uppfyllas (Trafikverket, 2016a).   

 Ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus 

 De maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt 

 Ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser. 

 Vibrationsnivåer är över 1,4 mm/s 

Enligt Boverket (2017) finns det inte några regler över hur en bullerutredning ska redovisas, 

däremot bör bullerutredningen uppfylla följande parametrar: vad är bullerkällan, bullernivå vid 

fasad, bullernivå vid uteplats, ljudmiljö i grannskapet samt att mätningen ska vara på en höjd av 

1,50 meter över marken. Det som även ska framgå i utredningen är hastighet på väg, 

vägbeläggning, trafikmängd och andel tung trafik.  

Grundmodellen för hur Trafikverket (Figur 3 ) beräknar trafikbuller är Nordisk 

beräkningsmodell från Naturvårdsverket (1996) och bullerdirektivet från EU. I modellens 
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beräkningstabell (Bilaga C) tas hänsyn till olika paramentrar som hastighet, trafikslag, 

bebyggelse, trafikmängd, avstånd från väg och terrängförhållanden (Boverket, 2016). Enligt ett 

telefonsamtal den 17 maj 2017 med Trafikverket används programvaran ”Buller väg II” 

(Trivector). Programmet bygger på att grunderna från den Nordiska beräkningsmodellens 

olika parametrar registreras in och ett färdigt resultat visar vilken decibel det är i området. 

 

Figur 3 Utsnitt av bullerkarta över Gävle kommun. Markerade ytan visar på E4:an där det är >55 dBA   
(Trafikverket, 2015a) 

Trafikverket använder databasen ”Effekter vid väganalyser” (EVA) för att beräkna effekter och 

samhällsekonomi i den fysiska miljön (Trafikverket, 2016b). När det gäller bullereffekterna 

över platsen används Excel-dokumentet ”Bullereffekter vid vägobjektanalyser” (BEVA) vid 

beräkning för ombyggnad eller investeringsåtgärd (Trafikverket, 2016c). 

Enligt Marie Wallström (personlig kommunikation, 9 maj 2017), trafikplanerare på 

Samhällsbyggnad i Gävle kommun, görs bullerberäkningar med hjälp av dataprogrammet 

”Buller väg II” (Trivector). Vid en eventuell osäkerhet kan även ett konsultföretag hjälpa till 

med specifika mätningar inomhus, men det är ytterst ovanligt. Enligt Marie Wallström 

(personlig kommunikation, 9 maj 2017) visar oftast en fysisk ljudnivåmätare lägre bullervärden 

än kommunens dataprogram. 

Enligt Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller ska Trafikverket göra en ny 

bullerkartläggning vart femte år och göra en strategisk plan för att minska bullret. Kommunen 

har även ett ansvar att göra en bullerkartläggning när invånarantalet överstiger 100 000 

personer (Naturvårdsverket, 2016). Gävle kommunen har en gällande bullerkarta (Figur 4) 

över kommunen (Gävle, 2017). Kartan kommer att göras om under hösten 2017 eftersom 

kommunen har överstigit 100 000 invånare (Gävle, 2016).  
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Figur 4: Utsnitt från bullerkartläggning av Gävle kommun (Gävle, 2017) 

 

Vägträckan på E4:an vid studieområdet har en hastighet av 110 km/h, med en trafikmängd på 

10 000 fordon per dygn mellan Gävle och Hamrånge, varav den tunga trafiken utgörs av 

1 400–2 500 fordon (Region Gävleborg, 2017).  

2.5 Studier kring beräkning av bullernivåer med hjälp av GIS 

GIS är ett dataverktyg som idag används i flera delar av samhället, t.ex. inom 

samhällsplanering, kommersiella tjänster och miljöövervakning (Harrie & Eklundh, 2013). GIS 

är ett datasystem uppbyggd för att kunna använda funktioner för insamling, lagring, 

bearbetning, analys och visualisering av geografisk data, till exempel i form av satellitbilder 

(Harrie & Eklundh, 2013). 

Svenssons (2000) examensarbete var att identifiera tysta områden med hjälp av GIS och att ta 

reda på hur mycket flygbuller det är i ett område. Svenssons (2000) studie visar hur GIS 

fungerar och vilken potential GIS har i arbete kring bland annat flygbuller i en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Yilmaz och Hocanli (2006) behandlar buller inom stadsmiljö i Sanliurfa, Turkiet. 

Studieområdet består av höghus, är 3×4 km och det mättes med elva ljudmätare under juni–

december 2003. Ljudmätaren placerades 3 meter över marken och mätvärden togs var 5:e 

minut under 7 dagar. Datat interpolerades linjärt i GIS med en pixelstorlek på 10×10 meter. 

Studien visade att interpolation är ett bra verktyg för att beräkna buller, samt att resultatet lätt 

kan visualiseras på en karta. 

Pamanikabud och Tansatcha (2003) undersökte möjligheten att beräkna buller i GIS med hjälp 

av två olika metoder. Beräkningsmodellerna är från Storbrittaniens UK Calculation of road 

trafic noise (CORTN) och America US Federal Highway administration (FHWA). Modellen 

från UK CORTN följer parametrarna enligt  EU-direktivet för buller och beräknas i form av 

olika buffrar. FHWA beräknas däremot med hjälp av interpolation. Studien görs för att 
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undersöka skillnaden mellan metoderna och för att avgöra vilken av modellerna som beräknar 

buller bäst. Resultatet visar att interpolationen från US FHWA tar med fler parametrar i 

beräkningen jämfört med UK CORTN. 

Asensio, Recuero, Ruiz, Ausejo och Pavón (2011) beräknar buller med interpolation, men ur 

ett beräkningsperspektiv. Deras forskning går ut på hur lätt det är att hitta mätpunkter i form 

av ett rutnät, samt att de sedan använder interpolation i olika beräkningar för att hitta den 

optimala isolinjen, det vill säga linjen mellan likvärdiga bullernivåer.  

När höjddata, klimatdata eller markdata ska beräknas för ett studieområde utfrån 

punktmätningar, kan interpolation användas. Funktionen gör att ytan mellan punkterna 

beräknas med ett gradvis förändrat värde från punkt till punkt. Eftersom insamling av 

mätpunkter oftast är både kostsamt och tidskrävande är interpolation en vanligt förekommande 

metod (Eklundh & Harrie, 2013). Det finns olika typer av metoder inom interpolation 

exempelvis avståndsviktad medelvärde, bilinjär, närmaste granne, triangulär och kriging 

(Eklundh & Harrie, 2013). 

 Avståndsviktat medelvärde är den mest använda metoden inom interpolation. Den 

bygger på ett viktat medelvärde mellan punkterna. Punkter som är närmast cellen ska 

ha högre inflytande på resultatet än de som är längre bort och punkternas vikt minskas 

därför med avståndet till cellen (Eklundh & Harrie, 2013). 

 Bilinjär interpolation innebär att punkterna ligger i ett regelbundet rutnät. 

Mätpunkterna interpoleras utifrån de närmaste fyra punkterna i en form av en ruta 

(Eklundh & Harrie, 2013). 

 Närmaste granne-metoden bildar polygoner och dessa definierar en specifik yta som 

finns i närheten av en av punkterna som interpolerats. En polygon har samma värde 

som dess mest närliggande punkter (Eklundh & Harrie, 2013). 

 Triangulär interpolation bildas i form av ett triangelnät (eng. Triangular Irregular 

Network, TIN) och anpassas för att bilda ett mönster format av terrängen. Arbetet går 

snabbt och kräver inte mycket minne i datorn (Eklundh & Pilesjö, 2013). 

 Kriging är en statistisk metod som har fått namnet av en sydafrikansk man vid namnet 

D. G. Krige. Metoden är framtagen för att ange det maximala avståndet inom vilket 

punkten har inflytande på interpolationen och för att utjämna modellens yta. Det är 

mervärdet på den variabel som interpoleras och vikten som bestämmer inflytandet av 

varje punkt (Eklundh & Harrie, 2013). 

2.6 Åtgärder för att minska buller 

Det finns olika sätt att minska bullernivåerna och därmed förbättra boendemiljön för 

invånarna. Det finns bland annat trafikreglering, vegetation i form av buskar eller träd, 

betongblock, staket, bullervallar och bullerdämpande beläggning (Trafikverket, 2015b). 
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Halim, Abdullah, Ali och Nors (2015) jämför skillnaden mellan vegetation, betongblock och 

staket som bullerskydd och kom fram till att vegetation utgjorde ett dåligt skydd mot buller.  

En annan infallsvinkel i området är Ow och Ghosh (2017) som undersökte skillnaden om 

vegetation skyddar mot trafikbuller. På en väg med ljudnivåerna 75 dBA var det fem meter 

bred vegetation mellan vägen och bostadsområdet. Bredden av vegetation visade sig vara ett 

optimalt avstånd, eftersom bullret minskade med 9–11 dBA. Däremot visade sig att det inte 

var någon skillnad i resultatet med avseende på tätheten av vegetationen vid passage av bland 

annat tunga fordon.  

2.7 Vädrets inverkan på upplevelser av buller 

Ett problem som kommer märkas mer är att klimatet förändras i alla avseenden. Det kommer 

bli extremare regn- och snöoväder, starkare stormvindar och extremare värme för varje år i 

Europa och för vart femte år i Skandinavien (SMHI, 2017b). De svenska vintrarna blir kortare 

på grund av globala uppvärmningen, vilket leder till att det snöar mindre (Moen m.fl., 2007). 

Det i sin tur leder till att det blir mer barmark, vilket gör att ljudet transporteras snabbare 

(Trafikverket, 2004). Växtligheten som finns på sommaren och som dämpar ljudet, saknas på 

vinterhalvåret. I och med att vädret ändras kommer det även märkas mera i form av att det 

kommer bullra mer vid bristen av växtlighet (Ow & Ghosh, 2017). 
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3 Metod och material 

3.1 Bullermätning 

Bullermätningarna gjordes med en ljudmätare Velleman DEM202 (Figur 5a) som placerades på 

ett hemmabyggt stativ på 1,50 cm från marken (Figur 5b). Anledning till att just den höjden 

valdes var för att komma i samma höjd som en normallång sittande människa. Mätningarna 

gjordes i 10 minuter vardera mellan klockan 14.00 –17.00 under tre dagar: måndag 24/4, 

tisdag 25/4 och onsdag 26/4 2017.  

Anledning till att testet valdes att göras på eftermiddagen var för att då är det relativt lugnt i 

bostadsområdet (Figur 5c) och då hörs enbart ljudet från E4:an (Figur 5d). Hade testet gjorts 

senare under eftermiddagen/kvällen skulle det vara mer trafik och människor i rörelse i 

bostadsområdet, vilket skulle störa mottagaren och ge felaktigt resultat. Vid testperioderna var 

det barmark och uppehållsväder. Vinden kom från norr och syd de första två dagarna och från 

öster den sista dagen, med en hastighet på 2–3 meter per sekund alla testdagarna. 

  

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figur 5: Bilder från studieområdet. a) Ljudmätare Wellman DEM2020, b) Hemmabyggt stativ, c) Bostadsområdet, d) 
Bullervall vid E4:an 
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Mätpunkterna togs ut genom att mäta med steg ca 50 meter mellan punkterna. Avståndet 

mellan punkterna blev lite olika beroende på hur topografin såg ut i studieområdet. Antal 

mätpunkter blev 34 stycken (Figur 6), med en kontrollpunkt mitt i bostadsområdet. Därefter 

togs koordinaterna (Bilaga B) på platsen med hjälp av GPS-applikation Karta Koordinater, Soft 

track dev, som hade laddadats ner till mobiltelefonen. Koordinat-systemet som användes var 

SWEREF 99 lat long. 

 

 Figur 6: Ortofoto över studieområdet med 34 mätpunkter, den röd markerade punkten visar testpunkt 8 och de 7 blå 
markerade punkter visar mätpunkterna på bullervallen.  Licens nummer: © Lantmäteriet [i2014/00655] 

När mätningen i ljudnivåmätningn var klar efter 10 minuter laddades data till dataprogrammet 

Sound lever meter datalogger 2.1.7. I programmet visades information från bullermätningen 
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om maxvärde, minivärde och medelvärde. Informationen exporterades till ett Exceldokument 

för att bearbetas till ett linjediagram, men även för att senare kunna registrera informationen i 

GIS-programmet. 

För att säkerhetsställa att resultatet från ett 10 minuters test överensstämmer med verkligheten 

gjordes även ett ljudtest under en timme. Bullermätningen utfördes i Trödje norr om Gävle 

vid riksväg 583 där det stundtals går tungtrafik. Anledningen till att det blev en annan mätplats 

beror på att det var lättare att kontrollera att mätningen gick rätt tillväga och att det inte var 

några andra störande ljud förutom biltrafiken i närheten. Ljudmätaren placerades på det 

hemmabyggda stativet som stod 100 meter från riksvägen uppe på en rullstensås. Mätningen 

gjordes klockan 10.10 den 27 april 2017 under 60 minuter och även ytterliggare ett test på 10 

minuters intervall en timme senare. Väder- och vindförhållanderna var liknande som vid 

mätningarna i studieområdet, det vill säga svag vind och uppehåll.  

Det gjordes även en andra kontroll för att säkerhetställa om vinden har någon inverkan på 

varför det bullrar mer i bostadsområdet visa dagar. Testet gjordes fredagen den 12 maj klockan 

16.20 under 10 minuter med ljudmätaren som var placerad på det hembyggda stativet vid 

mätpunkt 8 i studieområdet. Vinden vid bullertestet var sydvästlig 3 meter per sekund, vilket 

gör att vinden går snett över bostadsområdet.  

3.2 GIS-analys 

För att mätningarna ska kunna bearbetas i dataprogrammen ArcGIS (Esri) och Surfer gjordes 

en koordinattransformation från SWEREF 99 Lat long till koordinatsystem SWEREF 99 TM.  

Efter registrering av koordinaterna och medelvärdet från ljudmätningar på respektive gjordes 

en interpolation i Surfer 10. En interpolation gjordes med grundinställningen i programmet 

men att pixelstorleken ändrades till 1x1 meter istället för den ordinarie inställningen i 

programmet. Det gjordes interpolationsberäkningar på alla metoder som fanns tillgängliga i 

dataprogrammet för att kunna avgöra vilken metod som var bäst att använda. Flera av 

metoderna visade liknande resultat men det var tre metoder som utvärderas lite mer än de 

andra och det var avståndsviktad medelvärde, närmaste granne och kriging.  

Beroende på vilken metod som ska användas tas det vid interpolation i GIS in olika aspekter i 

form av antalet observationer, vad provet representerar – hur observationen är insamlad, hur 

observationerna är geografiskt fördelade i kartområdet, osäkerheten i observationens datavärde 

och osäkerheten i observationens geografiska positionering (SLU, 2010). 

Ett problem som uppstå vid interpolation av decibelvärden, som är logaritmiska, är att om 

bullervärdena varierar kraftigt blir den resulterade kartan ojämn och kan visa felaktiga värden 

(SLU, 2010).  

. 
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Asensio m.fl. (2011) kom fram till i deras studie att de flesta interpolationsmetoder liknade 

varandra. I rapporten från SLU (2010) som visar hur markkartor interpoleras användes 

avståndsviktat medelvärde, kriging och närmaste granne tack vare att de är tydliga metoder, 

vilket också används i den här studien. Avståndviktat medelvärde valdes för att det är en vanligt 

använd metod och den är enkel att avläsa visuellt med sina kurvor. Närmaste granne valdes för 

att visa en annan variant av metod och för att påvisa varför den inte är bra att använda vid detta 

undersökningsområde. Kriging valdes för att den är en av de vanligaste metoderna vid 

interpolation och även den lättaste att avläsa med sina markanta toppar och dalar. Det gjordes 

både konturkartor och 3D-kartor för alla interpolationsmetoderna för att kunna se skillnader i 

respektive metod. 

För att verifiera att resultatet från ljudmätningen i GIS är givande försöktes det jämföras med 

Nordisk beräkningsmodell. Nordisk beräkningsmodell är svår att beräkna utan en databas. 

Därför gjordes det med hjälp av en beräkning i Excel grundad på Boverkets modell (Bilaga C + 

D). Dock går det inte att säga att svaret blir exakt likadant med beräkningsmodellen från 

Boverket jämfört med Nordisk beräkningsmodell, eftersom Boverkets modell inte tar med alla 

aspekter som Nordisk beräkningsmodell gör. Däremot kan den ge en indikation om 

ljudmätningen med GIS i interpolation är en bra metod. För att få ett tydligt resultat i 

Boverkets beräkningsmodell gjordes även en avståndsberäkning mellan E4:an och respektive 

mätpunkt i GIS. Därefter användes beräkningen i Excel som utgick från samma aspekter som 

Boverkets beräkningsmodell, vilket var avstånd från väg, hastighet på väg, antalet bilar på väg, 

samt hård eller mjuk mark. 

För att se om Boverkets beräkningsmodell (Bilaga C+D) var bättre eller om interpolationens 

uppskattade värde från ljudmätningarna var bättre beräknades dessa (Bilaga F). I beräkningen 

undersöktes också vilken av interpolationsmetoderna som var bäst att använda vid 

bullermätning, det vill säga avståndviktat medelvärde, närmaste granne och kriging. Detta 

gjordes genom att ta Boverkets mätvärden och subtrahera med de uppskattade värdena från 

interpolationen. Det gjordes även en beräkning av skillnaden mellan ljudmätningarnas 

decibelvärden och Boverkets decibelvärde. För att visuellt kunna jämföra Boverket 

beräkningsmodell och de olika interpolationsmetoderna beräknades alla med linjär triangulär 

interpolation i 3D-karta.  

Som en sista kontroll för att veta vilken interpolationsmetod i GIS som är bäst för 

bullerberäkning jämfördes spridningsavvikelserna (Root mean square) mellan de tre olika 

interpolationsmetoderna.  

3.3 Enkätstudie  

En enkät till de boende i bostadssområdet utfördes för att samla in information om det 

upplevda bulleret. Enkäten användes för att kunna kontrollera att data från ljudnivåmätningn 

överensstämmer med verkligheten och att undersöka hur invånarna i bostadsområdet uppfattar 

bullret.  
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Innan distributionen av enkäten togs kontakt med ordförande i bostadsföreningen för att 

informera om enkäten och varför en person kommer förekomma i bostadsområdet under viss 

tid. Ordförande informerade invånarna på bostadsföreningens internetsida om att det skulle 

ske bullermätningar i bostadsområdet. Enkäten utgörs av tio öppna frågor som ställts till 60 

invånare i studieområdet via ett frågeformulär (Bilaga A). Frågeformuläret är utformat i ett 

pappersdokument och lämnades i invånarnas brevlådor runt omkring studieområdet. Det 

bifogades även ett följebrev till lägenhetsinnehavaren med information om syftet för studien 

och att svaren skulle bearbetas i ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

Lägenhetsinnehavarna gavs två veckor på sig att svara på frågorna. För att göra en snabb och 

enkel lösning av distributionsproblemet bestämdes det att deltagarna lämnade svarsformuläret i 

ordförandens brevlåda för senare upphämtning av undertecknad.  

Frågorna i enkäten fokuserade på hur invånarna reagerar på buller i sin omgivning och framför 

allt om de störs något av E4:an. Målet med enkäten var att det skulle vara öppna frågor som 

inte gick att bara svara ja eller nej, utan gärna ge en lite utförligare förklaring om varför 

deltagarna tycker som de gör.  

Enkäten besvarades anonymt. Det är enbart ålder, hur länge personerna har bott i 

bostadsområdet och frågor om deras sovvanor som är intressant. Frågor kring hur känsliga 

personerna är kring buller ställdes generellt, men även om de har reagerat på något speciellt 

buller de senaste 12 månaderna. 
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4 Resultat 

Svaret vid testmätningen av 10 minuter respektive 60 minuter gav samma resultat för 

medelvärdet dvs. ca 43 dBA. Maxvärdet för 60 minuter var 67,7 dBA (Figur 7) och för 10 

minutertestet var det 64,3 dBA (Figur 8). Maxvärdena beror på att det passerade förbi tunga 

fordon vid dessa tider. Resultatet visade att värdet var detsamma för båda tidsintervallerna 

(Figur 7 och 8). Som summering visar det att bullervärdet är i det närmaste detsamma oavsett 

hur länge bullertestet har pågått. 

 

 

 

Figur 7: Bullermätning 60 minuter i Trödje, medelvärde 43,9 dBA 

 

 

 

 

Figur 8: Bullermätning 10 minuter i Trödje, medelvärde 43,8dBA 
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För att undersöka om vinden hade något med hur mycket buller som märkts i bostadsområdet 

gjordes en bullermätning när vinden kom från sydväst. Mätningen visade att medelvärdet steg 

med 3,7 dBA, från 45 dBA (Figur 9) när det var nordlig vind till 48,7 dBA (Figur 10) när det 

var sydvästlig vind. Även maxvärdet blev högre på mätningen med sydvästlig vind. 

Bullervärdet från nordlig vind var 53,6 dBA och vid sydvästlig vind 67,8 dBA. Förhållanderna 

var likvärdiga med tidigare tester, det var eftermiddag, uppehåll och lite aktivitet i 

bostadsområdet. 

 

 

 

 

Figur 9: Bullermätning i 10 minuter vid testpunkt 8, medelvärde 45dBA 

 

 

 

 

Figur 10: Bullermätning vid västlig vind vid mätpunkt 8, medelvärde 48,7 dBA 
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4.1 GIS-analys 

Efter att ha testat alla olika interpolationsmetoder i Surfer visade det sig att metoderna 

avståndsviktad medelvärde, närmaste granne och kriging (Figur 11) var de metoder som 

visuellt visar tydligast resultat av var bullret är högst, respektive minst i studieområdet.  

Figur 11: Interpolationsmetoderna avståndsviktat medelvärde, närmaste granne  
och kriging som visas i konturkarta och 3D-karta. 

Kriging räknar även det sannolika värdet för varje del av området i ett rutnät, men för att 

kriging ska vara en optimal metod krävs att det är tillräkligt många punkter i beräkningen 

(SLU, 2010).  
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Avståndsviktigat medelvärde är en interpolationsmetod som är den enklaste och vanligast 

förekommande vid interpolation (SLU, 2010). Det syns tydligt var höjdtopparna är både vad 

gäller med färgen i 3D-kartan där rödbrun visar var det högsta värdet är och grönt visar de 

lägsta värdena. I konturkartan syns även punktmarkeringarna med avvikande värden genom att 

det är cirklära mönster på kartan och därefter konturlinjer runt ringarna. Denna brist hos 

metoden kallas för bullseyes effekt. 

Närmaste granne är den svåraste av dessa tre interpolationsmetoder att avläsa eftersom hela 

området blir indelat i polygoner med höga kanter runt varje polygon. I detta fall visar metoden 

ett rätt värde precis vid mätpunkten men i och med att det är polygoner över ett större 

område är det svårförståeligt. 

Vid studerandet av 3D-kartan gick det visuellt lätt att avläsa genom att det röda kartområdet 

visar var det är högst bullervärden och grönt visar på var det är låga bullervärden. 3D-kartorna 

visar också genom gropar eller toppar var mätpunkterna är. Däremot är det svårare att läsa av 

närmaste granne trots färgfördelningen på grönt och rött, på grund av att det är rutor 

fördelade över en större yta på 3D-kartan. 

Det går även att jämföra 3D-kartan (Figur 11) med en topografisk karta (Figur 12). Området 

längst till vänster i studieområdet ligger närmast E4:an och det visar tydligt på att det är 

upphöjt i topografiska kartan och grönt i 3D-kartan vilket tyder på att det är högre bullervärde. 

Därefter går det över till den gulare färgen, vilket tyder på att bullret har minskat en del. Det 

är där bostadsområdet börjar. Till sist blir det grön färg som visar att det är det lägsta 

bullervärdet vilket är mitt i bostadsområdet. Det finns även några få toppar i området som 

visar på att ljudet är något högre på en del platser, men att det inte är några extremt höga 

bullervärden. Det kan till exempelt ha att göra med att bullret studsar tillbaka mellan 

husväggarna i närheten. 

 

Figur 12: 3D-karta. Figuren visar naturens topografi mot bullervallen och att bostadsområdet ligger något 
 högre i den nordliga delen. I studieområdet kommer bullerkällan från E4:an väster om bostadsområdet.  

Därefter kommer en bullervall som är ca 3 meter hög samt vegetation på ca 100 meter innan bostadsområdet.  
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Resultatet av interpolationen av ljudmätningarna summerades till ett totalvärde per 

interpolationsmetod (Tabell 1). Resultatet visar att skillnaden mellan interpolationsmetoderna 

är relativt liten, förutom att avståndsviktat medelvärde på -0,47 visar på ett något lägre värde 

än kriging på 0,01 och närmaste granne på 0,09. Även information om spridningsavvikelsen 

togs fram från rapporten vid interpolationerna för att se vilken metod som hade störst 

avvikelse, vilket visades vara avståndviktat medelvärde. Den interpolationsmetod som har 

minst avvikelser och minst resterande värden visade sig vara kriging med 3,72. 

Tabell 1: Övre raden: Visar totala spridnings avvikelser per interpolationsmetod.  Nedre raden: Visar det totala restvärdet per 
interpolationsmetod.  

 
Kriging Närmaste granne 

Avståndviktat 

medelvärde 

Spridningsavvikelserna 

(Root mean square) 3,72 4,48 5,08 

Totala restvärde per 

interpolations metod 

 0,01 0,09 -0,47 

 

För att se skillnad mellan Boverkets beräkningsmodell och faktiska mätningar respektive de 

olika interpolationsmetoderna gjordes olika 3D-kartor (Figur 13). Figur 14a visar de 

interpolerade skillnaderna mellan Boverkets beräkningsmodell och uppmätta värden (Bilaga E). 

Från Boverkets beräknade värden subtraherades även de uppskattade värdena från de olika 

interpolationsmetoderna (Figur 13b-13d)(Bilaga F). Resultatet visar att krigings gav minst 

avvikelse  
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a) Boverkets 

beräkningsmodell 

 

 

b) Avståndsviktat 

medelvärde 

 

    

c) Kriging  

  

d) Närmaste granne  

  

Figur 13: Skillnaden mellan restvärden på a) Boverkets modell och interpolationerna b) avståndsviktat medelvärde, c) kriging 
och d) närmaste granne. 3D-kartorna är interpolerade i metoden triangulering för att visuellt kunna se vilken metod som har 

minst skillnad. 
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Vid jämförelsen mellan Boverkets modell (Bilaga C+D) och ljudmätningarna (Bilaga B) visar 

det tydligt på att Boverkets bullerberäkningar har betydligt lägre decibelvärden (Bilaga E) 

jämfört med de faktiska ljudmätningarna som gjordes på Vinbärsvägen.  

Resultatet visar att beräkning av buller vid befintlig bullervall med hjälp av interpolation i  GIS 

gör att det lätt går att avläsa både med mättal och visuellt via kartor och diagram. Diagramet 

visar tydligt hur högt bullret är över en viss sträcka, var det är extremt och var ljudet är lite 

lägre. 

Kriging är den metod som visar tydligt visuellt och har lägst spridningsavvikelser.  

4.2 Enkätstudie 

Frågeformuläret (Bilaga A) lämnades till 60 invånare på Vinbärsvägen i Sätra. Det blev 13 

stycken som svarade på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 21%. Deltagarna som svarade 

på enkäten var 36–72 år med en medelålder på 57 år och hade bott i bostadsområdet mellan 

2,5 år och 28 år. Majoriteten av de tillfrågade har bott i över 20 år i bostadsområdet. 

Enligt svaren blev knappt hälften av invånarna störda av buller i närområdet eller från E4:an 

(Figur 14a). Några av de tillfrågade tyckte att det hade ökat med bilar i bostadsområdet och att 

ljudet från E4:an hörs tydligare vissa dagar nu jämfört med tidigare. Övervägande del av 

personerna har bott i bostadsområdet i över 20 år.  Ungefär hälften av invånarna reagerade på 

att det var mycket buller i bostadsområdet redan när de flyttade dit (Figur 14b). 

När det gäller känslighet för buller från trafik svarade 15 % (Figur 14c) att de är känsliga för 

buller. Några tycker att det bullrar för mycket och att det är ett problem vissa dagar med att 

kunna vara ute på altanen och kunna öppna fönstret. Det var även andra som svarade att de 

hörde bullret tidigare om åren, men att de har vant sig. Sömnförmågan hade de flesta inga 

problem med, men 15 % hade stora problem med bullret, i och med att de inte kunde ha 

fönstret öppet på nätterna på grund av detta (Figur 14d). 

 När det gäller hur länge personerna sov (Figur 14e) och mellan vilka tider personerna sov 

(Figur 14f) var det skilda svar. Alla tillfrågade sover 6–9 timmar beroende på när de går och 

lägger sig. Det var en som utmärkte sig genom att hen skiftarbetade, men den personen hade 

däremot inga problem med buller. 
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Figur 14: a) Störande inomhus, b) Buller i omgivningen, c) Buller från trafiken, d) Sömnproblem, e) Antal timmars sömn som 
deltagarna sover, f) Mellan vilka tider sover deltagarna.                             
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4.3 Jämförelse av resultatet från GIS-studien och enkät 

Sammanfattningsvis överensstämmer invånarnas uppfattning om buller i bostadsområdet med 

GIS-studiens resultat. Bullermätningarna på området (Bilaga B),gav ett medelvärde på 50 dBA 

vid beräkning av hela området. Värdet är inte extremt högt och dessutom är vissa av värdena 

från mätningar på bullervallen. Enligt Miljöbalken (2015) får inte bullervärdet vid fasad på 

nybyggda områden vara över 55 dBA och det är högre än medelvärdet i hela området. Enligt 

svaren på enkäten var det drygt hälften, 61 % av invånare som inte stördes av bullret i 

området.  

Det som däremot inte framgår i enkätsvaret är att det bullrar mer vid västliga vindar. Generellt 

verkar det som de flesta invånarna inte störs speciellt mycket av bullret från E4:an. De 

personer som är ljudkänsliga reagerar mer än andra och det beror troligen också på var 

bostaden är placerad gentemot trafiklederna. 

Att bullernivån kan ha ökat i bostadsområdet beror mest på att biltrafiken har ökat i 

bostadsområdet, enligt invånarna, och att det stundtals har skett röjning av sly på bullervallen 

vilket föranleder till mer buller i bostadsområdet enligt invånarna som svarat på enkät-

undersökningen. 
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5 Diskussion 

Buller är ett stort problem i samhället på grund av den urbana utvecklingen och därför är det 

viktigt att planerare har ett bra verktyg som kan mäta buller på ett sätt där bullervärden visas 

på alla platser i ett projektområde. Undersökning av hur mycket buller det är i samhället är en 

viktig uppgift, som Halperin (2014) konstaterar, för görs det inget blir följderna fler 

sjukskrivningar och högre sjukdomskostnader. Fler blir stressade i samhället och till följd av det 

ökar kostnaderna för följdsjukdomar som hjärtproblem.  

Resultatet i den här studien visar tydligt på att bullermätning och bearbetning i GIS med 

interpolation är ett bra komplement vid beräkning av buller vid befintligt bullervall. Detta tack 

vare att det går att göra både tydliga kartor över studieområdet över var ljudet transporteras 

och tydliga diagram som visar hur ljudfördelningen är. På konturkartorna syns det hur bullret 

sprider sig över studieområdet oavsett var bullermätningen är gjord (Figur 11). Diagramen 

visar hur ljudet fördelas över en viss tid, när ljudet blir extremt högt och när ljudet är 

lågt(Figur 7-10). Kriging är den interpolationsmetod som visar bäst resultat (lägst restvärden 

på 0,01 vid interpolationen). Dessutom är konturkartorna och 3D-kartan lätt att avläsa 

visuellt. Dessa visar hur ljudet går över studieområdet och det går lätt att kontrollera en 

speciell punkt. 

När det gäller Nordisk beräkningsmodell är det svårt att göra en objektiv beräkning utifrån det 

materialet som finns att tillgå. Däremot gjordes en enkel beräkningsmodell från Boverkets 

dokument (Bilaga C+D). Den fick dock inte fram samma värden som den faktiska 

ljudmätningen.Värderna från Boverkets beräkningsmodell visade på betydligt lägre 

decibelvärden (Bilaga E), vilket tyder på att vid mätning av ljudmätare blir bullret betydligt 

högre än generella beräkningar av Nordisk beräkningsmodell och Boverkets beräkningsmodell.  

Idag använder Gävle kommun verktyget ”Buller väg II” (Trivector) som är ett dataprogram 

uppbyggt med grund i Nordisk beräkningsmodell. Det är ett bra verktyg som kan visa hur 

mycket buller det är i projektområdet. Tyvärr går det inte att ta hänsyn till alla aspekter i 

verktyget och det ger bara ett generellt resultat. Dessutom tar verktyget inte ut 

punktmarkering för hur mycket buller det är på en specifik plats. Bullermätning däremot som 

beräknas i GIS med interpolation ger bra komplement för att visa hur ljudet fördelas över 

studieområdet. Interpolationen kan bättre visa vilka värden det generellt är över hela 

studieområdet samt att det även går att avläsa en specifik plats. Det som inte visas i Nordisk 

beräkningsmodell är vilken vindriktning som ljudet kommer ifrån och det är ett stort problem 

eftersom det sällan är helt vindstilla, oavsett var man befinner sig.  

Skulle bullermätare sättas ut i ett område under en eller två veckor och sedan registreras i GIS 

skulle även ljudet från vindens olika riktning bli upptagen i beräkningarna. Mätningarna 

behöver inte göras på exakt alla platser i ett område, utan det kan göras en beräkning med 

interpolation för att få ett genomsnittsvärde på en specifik plats. 

Nordisk beräkningsmodell tar hänsyn till hård eller mjuk mark, men däremot går det inte att få 

något resultat beroende på om det är olika årstider. På senvintern och våren innan löven har 
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slagit ut är det betydligt hårdare mark, vilket gör att ljud ohindrat transporteras på grund av att 

ljudet inte har lika mycket motstånd i löven. På sommaren däremot, då löven och växtligheten 

finns bildas ett naturligt bullerskydd. Under vintertid är snön ett bra bullerskydd 

(Trafikverket, 2004). Vintern i Sverige blir bara kortare för varje år beroende på den globala 

uppvärmingen och barmark skyddar dåligt mot buller.  

Medelvärdet från beräkningen med Nordisk beräkningsmodell i studieområdet stämmer bra 

jämfört med bullermätningen som gjordes i studieområdet när det var nordliga och sydliga 

vindar. En intressant del i den här studien är vilken skillnad det är på mätningarna när vinden 

kom från sydväst. Bullervärdet blev betydligt högre 48,7 dBA vid sydvästlig vind, vilket ger en 

skillnad på 3,75 dBA. Det indikerar att bullret beror mycket på vilken vind det är. Nu var det 

inte någon test vid exakt västlig vind vilket troligen skulle kunna ge ännu mera buller i 

studieområdet. För att få mera exakt data bör det göras flera tester med västliga vindar. Vinden 

är något som bör tas i beaktan vid bullerberäkning för annars kan bullervärdet slå väldigt fel på 

flera platser där det är mycket vind. 

Mätningen kombinerad med interpolation i GIS visade att det var en bra metod att använda vid 

bullerberäkning, vilket även Yilmaz & Hocanli (2006) kom fram till i sin studie. Detta visar att 

bullernivån lätt går att avläsa visuellt både via konturkarta som Yilmaz & Hocanli (2006) hade 

gjort och som i den här studien med konturkarta och 3D-karta. När det gäller vilken 

interpolationsmetod som ska användas beror det på hur stort område det gäller. I den här 

studien passar kriging perfekt som hade 34 punkter i studieområdet. Skulle en beräkning göras 

på ett större projektområde med flera punkter kan närmaste granne vara ett bättre alternativ 

för att få en bra helhetssyn (Eklundh & Harrie, 2013). 

En tänkvärd reflektion gällande frågan om bullret har ökat i bostadsområdet är hur olika 

personerna svarar. Det beror nog mycket på vem som blir tillfrågad och hur stor kunskap 

vederbörande har kring vilka regler som gäller buller i ett bostadsområde. Sedan beror det 

även på vilket typ av livsstil personerna har, om de är hemma hela dagarna eller är borta på 

aktiviteter. Övervägande del av de tillfrågade tyckte inte att det bullrade speciellt mycket i 

bostadsområdet, vilket kan bero på var de bor och om de har hus omkring sig som skyddar. 

Frågan är om personerna som tyckte att det bullrade mycket kanske bor i bostäderna närmast 

bullervallen. Även åldern spelar in, övervägande av de tillfrågade var över 50, vilket gör att 

hörseln har blivit sämre och att de troligen inte reagerar lika mycket på buller. 

Just informationen av var invånarna bor i bostadsområdet är något som borde ha varit med som 

information i frågeformuläret. Det som även hade fått ett säkrare resultat var om det hade varit 

med fler deltagare från lägenheterna, för att innefatta deltagare i olika åldrar i 

enkätundersökningen. Detta för att få reda på om de yngre reagerar mer på bullret än de äldre. 

Ett annat förslag är att det kanske hade blivit fler svar om undersökningen skulle ha skett med 

personliga intervjuer istället för enkätundersökningen som lämnades i invånarnas brevlådor och 

ställdes till lägenhetsinnehavaren. 

Dessutom ska det tas i beaktning att vid beräkning av logaritmerade värden i interpolation ger 

det något osäkra värden. Detta beror på att en tillbakatransformering av interpolerade värden 
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oftast leder till lägre värden än innan logaritmeringen. Där av blir det ett uppskattat värde som 

blir interpolerat och visas i kontur- och 3D-kartor. Just den skillnaden visas i denna studie med 

hjälp av 3D-kartorna i Figur 13, samt tabellen i Bilaga F. 

Något som också ska tas i beaktning är att när det gäller planering av nya vägar och 

bostadsområden är Nordisk beräkningsmodell fortfarande det mest optimala verktyget. Detta 

på grund av att vid nybyggnation går det inte att sätta ut en ljudmätare och få aktuellt buller i 

området.  Där av är Nordisk beräkningsmodell bättre att kunna använda för att kunna förutse 

vilka bullernivåer det kommer bli i framtiden vid en planerad väg.
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6 Slutsats 

Summan av att ha gjort mätningar med ljudnivåmätning och därefter beräknat 

bullret i olika typer av interpolationsmetoder i GIS gav svaret att den säkraste 

metoden för bullerberäkning vid befintlig bullervall ska vara interpolation och inte 

genom beräkning med nuvarande metoder. För det första tar ljudnivåmätningen upp 

det verkliga värdet under testtiden som bullerberäkningen sker. När det därefter 

lyftes över i ett GIS-program och interpoleras går det tydligt att få fram troliga 

bullervärden i studieområdet, även på punkter som inte har mätts med 

ljudnivåmätning.  

Slutligen kan konstateras att trafikbuller är ett problem i hela samhället och att det 

är svårt att mäta rättvisande medelvärden för buller. Den Nordiska 

beräkningsmodellen är en väl fungerande metod att beräkna buller med, men den 

tar inte hänsyn till riktigt alla aspekter. När beräkningen gjordes med 

ljudnivåmätning och behandlades i GIS med interpolation kunde beräkningen ge en 

annan infallsvinkel genom att även vinden ska räknas in i bullerberäkningen. När 

bullermätningen beräknades i interpolation valdes metoden kriging som tydligt 

visade hur ljudet fördelades och vilken bullernivå det var på olika platser i 

studieområdet. Det gjordes även några jämförelse mellan några 

interpolationsmetoder i form av restvärden, uppskattade värden och 

spridningsavvikelser för att tydliggöra att ljudberäkning med interpolation är en bra 

metod. Men, som det sades i diskussionen, Nordisk beräkningsmodell är fortfarande 

den mest optimala metoden vid beräkning av nya vägar och bostadsområden. 

När bullerundersökningen jämfördes mot svaren från invånarna i bostadsföreningen 

kunde även resultatet konstatera att svaren överensstämde väl med verkligheten. 

Det mest intressanta i hela studien är att ingen av tidigare beräkningsmodellerna 

inom bullerberäkning tar hänsyn till vädret och att de i sin tur ger en stor skillnad i 

resultatet. 

Uppgiften som skulle behöva undersökas vidare är hur stor skillnad det är mellan 

hur invånarna närmast bullervallen uppfattar buller, kontra invånarna som bor 

längre bort från bullerkällan.  

Förslag till en kommande studie kan vara att undersöka vindarnas påverkan på 

studieområdet, samt undersöka hur bullret fördelas när det är löv på träden. Det vill 

säga undersöka om det är lika stor skillnad på bullret beroende på var ifrån vindarna 

kommer när det är grönska i vägen eller om bullret dämpas av växtligheten. 
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Bilaga A 

Frågor om buller vid Vinbärsvägen i Gävle våren 2017 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du bott på Vinbärsvägen? 

3. Har det blivit någon ändring i den fysiska miljön t.ex. i form av 

tillbyggnad, renovering, trafik etc. som är negativt eller positivt? 

 

4. Hur mycket har du störts i din bostad under de senaste 12 

månaderna på grund av buller från trafik?  

 

5. Hur mycket har du störts i din bostad under de senaste 12 

månaderna på grund av buller från grannar? 

6. När du flyttade hit, reagerade du på att det förekom buller från 

trafik? 

 

7. Är du överseende med, eller känslig för buller från trafik? 

 

8. Vad skulle du säga om din sömnförmåga? Motivera ditt svar. 

9. Hur många timmar per natt sover du i snitt? 

10. Mellan vilka tider sover du? 

 



 

 
 
 

Bilaga B 

 

 

 

Mätpunkt Datum Tid dBA

Vind 

m/s N E

1 24-apr 13,33 68 N 5 6731128.689 613868.387

2 24-apr 13,43 55 N 5 6731127.365 613875.804

3 24-apr 13,50 52 N 5 6731075.674 613929.184

4 24-apr 14,02 48 N 5 6731026.342 613948.016

5 24-apr 14,10 66 N 5 6731046.585 613866.023

6 24-apr 14,20 65 N 5 6731068.194 613865.610

7 24-apr 14,30 67 N 5 6730995.628 613858.299

8 24-apr 15,05 45 N 5 6731067.092 613999.278

9 24-apr 15,15 46 N 5 6731050.331 613983.912

10 24-apr 15,26 46 N 5 6730981.448 613994.297

11 24-apr 15,36 49 N 5 6730921.889 613985.920

12 24-apr 15,46 46 N 5 6730932.897 613967.595

13 24-apr 15,56 47 N 5 6731129.624 613992.481

14 24-apr 16,06 67 N 5 6730965.731 613850.398

15 24-apr 16,16 49 N 5 6730975.646 613955.527

16 25-apr 14,28 48 S 2 6730940.588 614041.217

17 25-apr 14,38 43 S 2 6730989.955 614044.509

18 25-apr 14,48 42 S 2 6731002.240 614041.769

19 25-apr 14,58 47 S 2 6731074.813 614045.798

20 25-apr 15,08 46 S 2 6731140.063 614057.872

21 25-apr 15,18 45 S 2 6730949.841 614121.837

22 25-apr 15,28 48 S 2 6730982.586 614114.129

23 25-apr 15,38 40 S 2 6731043.256 614108.374

24 25-apr 15,48 42 S 2 6731075.448 614100.793

25 25-apr 15,58 41 S 2 6731137.330 614108.603

26 27-apr 14,05 65 O2 6730907.688 613844.155

27 27-apr 14,17 44 O2 6730904.008 613963.377

28 27-apr 14,30 43 O2 6730909.736 614003.298

29 27-apr 14,41 44 O2 6730911.486 614041.869

30 27-apr 14,52 43 O2 6730914.245 614116.305

31 27-apr 14,23 67 O5 6731209.945 613869.525

32 27-apr 14,35 47 O5 6731217.401 613985.11

33 27-apr 14,47 45 O5 6731228.504 614057.542

34 27-apr 14,59 44 O5 6731239.203 614108.604
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Bilaga C 

 

Tabell från Boverket visar hur buller beräknas (Boverket, 2016). 



 

 
 
 

Bilaga D 

 

Tabell från Boverket visar hur buller beräknas (Boverket, 2016). 



 

 
 
 

Bilaga E  

 

Faktiskavärden 

ljudmätning 

Boverkets 

beräkningsmodell Ljudmätning-Boverket

Punkt Decibel Decibel Skillnad

1 68 65,9 2,1

2 55 64,4 -9,4

3 52 57,7 -5,7

4 48 56,1 -8,1

5 66 64,6 1,4

6 65 65,2 -0,2

7 67 65,4 1,6

8 45 53,7 -8,7

9 46 54,3 -8,3

10 46 53,6 -7,6

11 49 53,8 -4,8

12 46 53,6 -7,6

13 47 54,3 -7,3

14 67 66,8 0,2

15 49 55,5 -6,5

16 48 51,7 -3,7

17 43 51,7 -8,7

18 42 52 -10

19 47 52 -5

20 46 51,8 -5,8

21 45 49,5 -4,5

22 48 49,7 -1,7

23 40 50 -10

24 42 50,3 -8,3

25 41 50,2 -9,2

26 65 67,2 -2,2

27 44 54,8 -10,8

28 43 53 -10

29 44 51,7 -7,7

30 43 49,5 -6,5

31 67 70 -3

32 47 56 -9

33 45 52,3 -7,3

34 44 50,3 -6,3

Medelvärde 50,00 55,84 -5,84



 

 
 
 

Bilaga F 

Boverkets 

modell

L

j

u

dRestvärde Uppskattat Restvärde Uppskattat Restvärde Uppskattat

TiddBA Ski l lnad

Avst.vikt.

medelv Krig

Närmaste 

granne

1 65,9 -12,05 55,95 -4,17 63,83 -13 55 9,95 2,07 10,90

2 64,4 -1,53 53,47 0,48 55,48 -3 52 10,93 8,92 12,40

3 57,7 0,69 52,69 1,72 53,72 3 55 5,01 3,98 2,70

4 56,1 2,10 50,10 2,46 50,46 -2 46 6,00 5,64 10,10

5 64,6 -5,62 60,38 -1,46 64,54 -1 65 4,22 0,06 -0,40

6 65,2 -4,18 60,82 0,82 65,82 1 66 4,38 -0,62 -0,80

7 65,4 -7,42 59,58 -1,37 65,63 0 67 5,82 -0,23 -1,60

8 53,7 2,22 47,22 1,00 46,00 1 46 6,48 7,70 7,70

9 54,3 1,37 47,37 -0,54 45,46 -1 45 6,93 8,84 9,30

10 53,6 1,55 47,55 -0,02 45,98 3 49 6,05 7,62 4,60

11 53,8 -3,53 45,47 -4,83 44,17 -6 43 8,33 9,63 10,80

12 53,6 1,61 47,61 2,40 48,40 3 49 5,99 5,20 4,60

13 54,3 1,77 48,77 0,31 47,31 -2 45 5,53 6,99 9,30

14 66,8 -7,34 59,66 -0,98 66,02 0 67 7,14 0,78 -0,20

15 55,5 -0,50 48,50 -0,35 48,65 -3 46 7,00 6,85 9,50

16 51,7 -2,42 45,58 -3,72 44,28 -4 44 6,12 7,42 7,70

17 51,7 3,52 46,52 2,27 45,27 5 48 5,18 6,43 3,70

18 52 4,43 46,43 2,51 44,51 5 47 5,57 7,49 5,00

19 52 -1,67 45,33 -3,97 43,03 -5 42 6,67 8,97 10,00

20 51,8 -0,01 45,99 -1,96 44,04 -5 41 5,81 7,76 10,80

21 49,5 0,93 45,93 0,52 45,52 3 48 3,57 3,98 1,50

22 49,7 -2,88 45,12 -4,87 43,13 -3 45 4,58 6,57 4,70

23 50 5,13 45,13 3,40 43,40 2 42 4,87 6,60 8,00

24 50,3 2,40 44,40 -0,52 41,48 -2 40 5,90 8,82 10,30

25 50,2 4,95 45,95 2,62 43,62 5 46 4,25 6,58 4,20

26 67,2 -9,58 55,42 -3,40 61,60 2 67 11,78 5,60 0,20

27 54,8 3,68 47,68 4,40 48,40 5 49 7,12 6,40 5,80

28 53 4,47 47,47 3,81 46,81 6 49 5,53 6,19 4,00

29 51,7 2,69 46,69 1,21 45,21 4 48 5,01 6,49 3,70

30 49,5 3,18 46,18 1,43 44,43 2 45 3,32 5,07 4,50

31 70 -11,84 55,16 -3,80 63,20 1 68 14,84 6,80 2,00

32 56 3,66 50,66 5,62 52,62 0 47 5,34 3,38 9,00

33 52,3 2,09 47,09 0,59 45,59 1 46 5,21 6,71 6,30

34 50,3 2,00 46,00 -1,38 42,62 1 45 4,30 7,68 5,30

55,84 -0,47 49,53 0,01 50,01 0,09 50,09 6,32 5,83 5,75

 Boverket decibelvärden minus 

Uppskattat

Avst.vikt.medelv Krig Närmaste granne

Interpolerade värden
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