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4 (5) fordonskategorier
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Trafikflöden
• Trafikflöden behöver specificeras för fler 

fordonskategorier än tidigare – åtminstone lätta, 
medeltunga, och tunga fordon.

• Exempelvis ÅDT i kombination med schabloner för 
fördelning mellan kategorier för olika typer av vägar

• För statliga vägar kommer eventuellt en ny dataprodukt 
med trafikflöden fordonskategori 1-3 3



Låg källhöjd
• Källhöjd hs = 0,05 m
• Lägre än Nord96 som har hs = 0,5 m

4



Källmodell
• Uppdelning rullningsljud och framdrivningsljud:

LWR ++ LWP

• Korrektioner görs för:
typ av vägyta
vägytans temperatur (lufttemperatur)
dubbdäck
trafikljus och rondeller
stigning

• Bara ekvivalentnivå, inte Lmax 5



Svenska emissionsdata
• Mätningar 2015, SP Rapport 2015:72
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...Svenska emissionsdata

7

• Svenska Cnossos-källdata i form av vägyte-
korrektioner för SMA16:

• Korrektionerna gäller bara tillsammans med 
Cnossos ursprungliga emissionsdata (en ändring är 
på gång).



Temperaturkorrektion vägyta

• Referenstemp 20 grader C
• Indata är årsmedeltemperatur
• Emission omvänt prop mot temperaturen 

(högre LW vid vid lägre temperaturer)
• Personbilar (m = 1):  = 0,08 dB/grad
• Lastbilar (m = 2 och 3)  = 0,04 dB/grad
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Indata temperatur vägyta
• Som indata används 

luftens temperatur, inte 
vägytans

• Årsmedeltemperatur
• Schablonvärden för olika 

delar av landet, alternativt 
lokala värden

9Årsmedeltemperaturer 1961-1990 (smhi.se)



Dubbdäckskorrektioner lätta fordon
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...Dubbdäck
• Indata är

Qstud,ratio andel lätta fordon med dubbdäck
Ts antal månader per år med dubbdäck

• ps årsgenomsnittliga andelen lätta fordon med 
dubbdäck 
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...Dubbdäck
• Schablonvärden:

Ts = 5 månader

12
Uppmätt andel lätta fordon med dubbdäck 2019.
Trafikverket, publikation 2019:146.



Rondell eller korsning med trafikljus
• Linjär korrektion av rull- respektive motorljud inom 
100m från trafikljus/rondell

• Skiljer mellan trafikljus och rondell
• Varierar med hastigheten
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Figur från SP Rapport 2015:72



Beräkningsbörda
• Jämförelser några beräkningsfall. 1–3 är fasadpunkter (567 punkter) och 

4–9 är bullerkonturer (12357 punkter). De större avvikelserna för fall 4 
och 5 kan bero på att beräkningsdatorerna blivit störda av annan aktivitet.

• Slutsats: Cnossos är lite snabbare än Nord96, storleksordningen 5%
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Mer att hålla reda på
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Betydligt fler attribut att hantera med Cnossos
(t h) än med Nord96 (t v).
Skärmdumparna visar exempel på emissions-
attribut för ett och samma vägavsnitt.



Inte exakt samma resultat som Nord96 – 1
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Högsbo i Göteborg



Inte exakt samma resultat som Nord96 – 2

• Exempel på differens Nord96 – Cnossos,
fasadnivå på 4 m höjd. Samma område som förra bilden.
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