
SEMINARIUM OM BULLERBERÄKNING 
MED CNOSSOS-EU I SVERIGE

Onsdag 9:e September 2020 kl 09:00

Anders Genell, VTI
Mikael Ögren, GU
Andreas Gustafson, Gärdhagen Akustik



Om mötet
Mikrofon och video är avstängt inledningsvis för alla gäster
Alla gäster kan sätta på ljud och bild om de vill
Under mötets gång går det bra att skriva i chatten
Använd ”räck upp handen” om du har en fråga 
Stäng av din mikrofon när du inte talar
Mötet spelas in
Vi fortsätter även vid strul
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KUNSKAPSCENTRUM OM BULLER

Anders Genell



AGENDA
• Bakgrund

• Utbredning

• Indata för utbredning

• PAUS

• Vägtrafikberäkningar – Demo

• PAUS

• Källdata till Tåg

• Tågberäkningar – Demo

• Diskussion



I BEGYNNELSEN



BAKGRUND
Vad är Cnossos-EU

• En beräkningsmodell för buller från väg-, tåg- och flygtrafik samt från industri.
• Cnossos-EU är framtagen av en internationell arbetsgrupp på uppdrag av 

kommissionen.
• Alla medlemsländer skall rapportera antalet bullerutsatta i större städer och vid 

högtrafikerade vägar/banor beräknat med Cnossos-EU för att kunna jämföra 
resultat mellan länder.



BAKGRUND
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/49/EG
-det så kallade ”Bullerdirektivet”

"1. Syftet med detta direktiv är att […] förhindra, förebygga eller minska skadliga 
effekter, inbegripet störningar, på grund av exponering för omgivningsbuller. […]
a) Exponering för omgivningsbuller skall fastställas genom kartläggning av buller 
genom bedömningsmetoder som är gemensamma för medlemsstaterna.
[…]
Artikel 6 – Bedömningsmetoder
1. Värdet på Lden och Lnight skall bestämmas med hjälp av de bedömningsmetoder 
som anges i bilaga II.”



BAKGRUND
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/996

”(7) Kommissionen inledde 2008 utarbetandet av en gemensam ram för 
bedömningsmetoder avseende buller, genom projektet Cnossos-EU (Common 
Noise Assessment Methods in the EU) […].

(8) I bilagan till detta direktiv anges de gemensamma bedömningsmetoderna […]. 

Artikel 1
Bilaga II till direktiv 2002/49/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här 
direktivet.”



BAKGRUND
• Naturvårdsverket beställde 2015 en översikt om 

Cnossos-EU i Sverige

• För vägtrafik liknar Cnossos-EU gällande modell 

(Nord96)

• Cnossos-EU saknar indata för svenska tåg.

• Schablonvärden ger stora fel.

• Måtten i Cnossos-EU skiljer sig från de i svensk 

lagstiftning  

• Maxnivå saknas.

• Utbredningsmodellen innehåller felaktigheter.



BAKGRUND



BAKGRUND



KUNSKAPSCENTRUM OM BULLER

"Ovanstående myndigheter avser att inrätta ett kunskapscentrum om buller som 
ska utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus 
samt på annat sätt stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och 
beräkning av buller. Detta vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och 
till dem anknytande regelverk.”



KUNSKAPSCENTRUM OM BULLER

”Centralt i uppdraget är att utveckla Cnossos-EU för svenska förhållanden kopplat 
till bullerkartläggningen. I uppdragets startfas ingår även att ge stöd inför 
framtagande samt kvalitetssäkring av källdata från de ansvariga för källdata (bl.a. 
vägar, spår, och industrier), utföra jämförande beräkningar med nuvarande 
beräkningsmetoder och mätningar samt att bistå användare av modellen med 
information och vägledning.”

Kan Cnossos-EU ersätta Nord96 i Sverige?



KUNSKAPSCENTRUM OM BULLER

• Styrgrupp – genomgripande beslut.

• Beredningsgrupp – tekniska frågeställningar.

• Experter från VTI, AMM Sahlgrenska/GU, RISE, WSP, Gärdhagen m.fl.



CNOSSOS-EU

• RIVM Report 2019 0023

• ISO/PRF TR 17534-4 Acoustics — Software for the calculation of sound 
outdoors — Part 4: Recommendations for quality assured implementation of 
CNOSSOS EU calculation methods in software according to ISO 17534-1



AKTIVITETER I KUNSKAPSCENTRUM
• Kunskapscentrum leder omfattande parallellt uppdrag om inmätning av 

tågbuller och relaterade inmätningar av infrastrukturen 

• Kunskapscentrum tar fram indata för tågtrafik från mätdata.

• Kunskapscentrum undersöker skillnader mellan Cnossos-EU och andra 
modeller som underlag för beslut hos myndigheterna.

• Kunskapscentrum deltar i ett nordiskt samarbete om beräkningsmodeller och 
har kontakt med gruppen som inför korrigeringar i Cnossos-EU.

• Kunskapscentrum har implementerat Cnossos-EU inklusive vissa korrigeringar 
i GNU Octave (open source).



http://kunskapscentrumbuller.se


