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Förord
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av förstudien ”Miljöeffekter av 30
km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller” som genomförts på uppdrag av Vägverket. Projektet är ett samprojekt mellan Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).
Vägverkets kontaktpersoner har varit Michael Björnbäck och Margareta
Grandin. Från Vägverket har dessutom Kjell Strömmer, Håkan Johansson och Per
Wramborg medverkat.
VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström som skrivit rapporten förutom
det av SP:s projektledare Hans Jonasson författade avsnittet ”Gatutrafikbuller vid
låga hastigheter”.
De emissionsberäkningar som genomförts inom ramen för detta projekt med
hjälp av VETO-modellen har genomförts av Bo O Karlsson, VTI. Genomförda
mätningar med VTI:s mätbil har Michael Bladlund och Jerry Wall, båda VTI,
ansvarat för. Bearbetning av hastighetsdata har gjorts av Hans-Åke Cedersund,
VTI. I projektet har även Ulf Hammarstöm och Mari-Ann Gripmark, båda VTI,
medverkat. Vid SP:s mätningar har Tomas Ström och Mikael Ögren medverkat.
Ett varmt tack till övriga personer som medverkat i detta projekt och som
genom värdefulla synpunkter och kommentarer bidragit till projektets genomförande.
Linköping i oktober 1999

Ragnar Hedström
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Miljöeffekter av 30 km/h i tätort – med avseende på avgasutsläpp och buller
En förstudie
av Ragnar Hedström
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning

Minskade utsläpp av NOX, HC och CO
då hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/h
Om skyltad hastighet 30 km/h verkligen efterlevs kan detta ge en bättre miljö
jämfört med om samma hastighetssänkning nås genom farthinder. Ett jämnt
körsätt ger minskade nivåer på avgasutsläpp och buller medan ett ryckigt
körsätt får motsatt effekt. Riktigt genomförda fartbegränsande åtgärder
sänker också bullernivån. Sänkningen beror dock kraftigt på vilket körsätt
som erhålles efter åtgärderna. Sänkningen blir mindre om farthindren
uppmuntrar till ojämnt körsätt.
Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte varit att som helhet öka kunskapen
om vilka miljöeffekter en sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 30 km/h
skulle ge för olika gatutyper och för hela tätorter i Sverige. Resultaten från denna
förstudie kan bli underlag för planering av framtida fullskaleförsök. Rapporten
bygger dels på en litteraturgenomgång, dels på resultat från genomfört försök med
VTI:s mätbil; körförlopp och bränsleförbrukning har uppmätts i några olika gatumiljöer, där hastighetsreducerande åtgärder i form av gupp, förhöjt övergångsställe och avsmalning förekommit. Även om det inte varit möjligt att inom
ramen för detta projekt ge en heltäckande bild av miljöeffekterna som följd av att
hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/h i tätort kan följande slutsatser dras:
•

Flera studier pekar relativt entydigt på att ett jämnt körsätt ger minskade
nivåer på avgasutsläpp och buller medan ett ryckigt körsätt får motsatt effekt.
Körmönstret påverkas dock av egenskaper i gatunätet på ett mycket komplext
sätt och kan inte isoleras till en, i gatunätet, avgränsad sträcka med enskilda
egenskaper. Det är därför angeläget att analysera effekterna av 30 km/h i tätort
utifrån ett helhetsperspektiv där den totala trafikmiljön beaktas. Det råder
samstämmighet om att större geografiskt sammanhängande områden (t.ex.
bostadsområden, hela stadsdelar) där hastighetsreducerande åtgärder införts,
relativt sett ger större reduktion av avgasutsläpp jämfört med åtgärder i mindre
områden av lokal karaktär (enstaka gator).

•

Om man skall bedöma effekterna av hastighetsnivåerna 50/30 och 30/30
separat är en rimlig hypotes att 50/30 genererar mer avgasutsläpp jämfört med
30/30, bl.a. beroende på att 50/30 ger en större hastighetsvariation än 30/30.
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•

Under förutsättning att skyltning 30 km/h verkligen ger sänkt hastighet bör
detta ge en bättre miljö jämfört med om samma hastighetssänkning nås genom
farthinder eftersom merutsläppen vid hinder undviks.

• Resultaten från flera studier där registrering av körförloppet genomförts direkt
i försöksområdet pekar entydigt på minskade utsläpp av NOX, HC och CO då
hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/h. Speciellt gäller detta i nätverk där
både länkar och noder ingår, dvs. sammanhängande områden. Genomgående
tycks gälla att den största reduktionen av utsläpp erhålls för NOX.
• Litteraturen har visat att riktigt genomförda fartbegränsande åtgärder sänker
bullernivån. Sänkningen beror dock kraftigt på vilket körsätt som erhålles efter
åtgärderna. Sänkningen blir mindre om farthindren uppmuntrar till ojämnt
körsätt. Typiska sänkningar för ekvivalentnivån är 2–4 dB för personbilar och
0–2 dB för tyngre fordon. Medelmaximalnivån sänks i regel ca 2 dB mer.
• En generell sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på lokalgator med
hjälp av fartbegränsande åtgärder kan i bästa fall minska antalet personer i
Sverige som är exponerade för A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivåer mellan 61
och 65 dB från ca 350 000 till ca 180 000. Motsvarande siffror för intervallet
56–60 dB blir 565 000 respektive 370 000. Det har härvid förutsatts att 80 %
av de nuvarande gatorna inom det lägre intervallet och 60 % av gatorna inom
det högre intervallet åtgärdats på sådant sätt att ett rimligt jämnt körsätt
erhållits samt att andelen tunga fordon på de åtgärdade gatorna är litet. De allra
bullrigaste gatorna förblir oförändrade eftersom de inte förväntas beröras av
hastighetssänkningen. Den angivna minskningen av antalet bullerstörda får ses
som en vision. Med tanke på att många fartbegränsande åtgärder säkert, på
grund av olika kompromisser, inte blir optimala bör kanske siffrorna för antalet
färre exponerade minskas, kanske ända upp till 50 %.

10
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Environmental effects of 30 km/h in urban areas – with regard to exhaust
emissions and noise
A preliminary study
by Ragnar Hedström
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

Reduced emissions of NOX, HC and CO
when the speed limit is lowered from 50 to 30 km/h
If 30 km/h speed limit signs are really observed, this can produce a better
environment than if the same speed reduction is achieved through speed
reduction measures. A smooth driving pattern reduces the levels of exhaust
emissions and noise, while a jerky driving pattern has the opposite effect.
Properly executed speed reduction measures also decrease the noise level.
This decrease is however greatly dependent on what kind of driving pattern
is achieved after these measures have been taken. The decrease will be less if
the speed reduction measures give rise to an uneven driving pattern.
This report describes a project the aim of which was to increase knowledge of the
overall environmental effects which a lowering of the speed limit from 50 to 30
km/h would produce in different street types and entire urban areas in Sweden.
The results of this preliminary study may form the basis for planning future full
scale tests. The report is based on an examination of the literature and the results
of experiments conducted with the VTI survey car; driving patterns were observed
and fuel consumption measured in some street environments incorporating speed
reduction measures in the form of speed humps, elevated pedestrian crossings and
narrowings. Even though it has not been possible within the framework of this
project to give a full description of the environmental effects due to a reduction in
speed limit from 50 to 30 km/h in urban areas, the following conclusions may be
drawn:
• Several studies indicate relatively unambiguously that a smooth driving pattern
reduces the levels of exhaust emissions and noise, while a jerky driving pattern
has the opposite effect. However, driving pattern is influenced in a very
complex manner by the properties of the street network and cannot be referred
to a single stretch of road, with individual properties, in the street network. It is
therefore important to analyse the effects of 30 km/h in urban areas with
reference to a holistic perspective which takes the total traffic environment into
account. There is agreement that, in relative terms, large geographically
contiguous areas (e.g. housing estates, entire town districts) in which speed
reduction measures have been introduced achieve greater reduction in exhaust
emissions than measures in smaller areas of local character (single streets).
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• If the effects of the speed levels 50/30 and 30/30 are to be assessed separately,
it is a reasonable hypothesis that 50/30 generates more exhaust emissions than
30/30, one of the reasons being that 50/30 produces greater speed variation
than 30/30.
• On the assumption that 30 km/h speed limit signs really have the effect of
reducing speed, this should produce a better environment than if the same
reduction in speed is achieved through speed reduction measures since excess
emissions due to these measures are avoided.
• The results of several studies in which driving patterns were recorded in the
test area itself indicate unambiguously that emissions of NOX, HC and CO are
reduced when the speed limit is lowered from 50 to 30 km/h. This is
particularly true in networks comprising both links and nodes, i.e. contiguous
areas. What appears to hold throughout is that the greatest reduction occurs in
emissions of NOX.
• The literature showed that properly executed speed reduction measures lower
the noise level. However, this reduction is greatly dependent on what driving
pattern is achieved after the measures have been introduced. The reduction will
be less if these measures give rise to uneven driving patterns. Typical
reductions in equivalent level are 2–4 dB for cars and 0–2 dB for heavier
vehicles. The mean maximum level is generally lowered by ca 2 dB more.
• A general reduction in speed from 50 to 30 km/h on local streets by means of
speed reduction measures may in the best case reduce the number of persons in
Sweden who are exposed to A-weighted equivalent sound pressure levels
between 61 and 65 dB from ca 350,000 to ca 180,000. The corresponding
figures for the interval 56–60 dB are 565,000 and 370,000 respectively. The
assumption is that 80 % of the existing streets in the lower interval and 60 % of
those in the higher interval have been improved in such a way that a reasonably
smooth driving pattern has been achieved, and that the proportion of heavy
vehicles on these streets is small. There will be no change in the noisiest streets
since it is not expected that they will be affected by the speed reduction. The
above decrease in the number of those affected by noise pollution is to be seen
as wishful thinking. In view of the fact that, owing to various compromises,
many of the speed reduction measures are not likely to be optimal, the decrease
in the number of those exposed should perhaps be reduced, maybe by as much
as 50 %.

12
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1 Inledning
1.1 Allmänt
Hastighetsreduktion kan åstadkommas genom olika typer av åtgärder och
diskuteras, dels med avseende på trafiksäkerhet, dels med avseende på miljöeffekter. I detta meddelande kommer fortsättningsvis begreppen hastighetsreducerande åtgärder och farthinder att användas synonymt där även åtgärder i form
av ”hastighetsskyltning” inkluderas. Med miljöeffekter avses i detta sammanhang
framförallt förändrad nivå på avgasutsläpp och/eller buller från biltrafiken. Om
hastighetsreducerande åtgärder kommer att leda till minskade eller ökade avgasutsläpp råder det dock delade meningar om, trots att ett flertal studier genomförts.
Ökade avgasutsläpp redovisas i vissa studier, medan andra indikerar minskade
eller oförändrade avgasutsläpp. En allmänt accepterad faktor som är starkt kopplad till miljöeffekterna är körförloppet, som avser det sätt på vilket fordonet
framförs (hastighet, acceleration och retardation). Det kan även noteras att inom
många kommuner förekommer ett omfattande utredningsarbete vad gäller
införande av hastighetsreducerande åtgärder.

1.2 Bakgrund och syfte
Det primära med farthinder är att åstadkomma en så trafiksäkerhetsmässigt bra
miljö som möjligt för i första hand oskyddade trafikanter. Avsikten är alltså att
göra föraren uppmärksam på att han befinner sig i en trafikmiljö som kräver förstärkt uppmärksamhet och som tydliggör nödvändigheten av att anpassa hastigheten till sådan nivå att olyckor förhindras och/eller att konsekvenserna av en
olycka reduceras så långt möjligt.
De trafikmiljöer som avses är a) 50/30-gata, b) 30/30-gata, och c) gångfartsgata.
Definitionen av dessa gatutyper är hämtad ur skriften ”Säkrare trafikmiljö i tätort”, (Svenska kommunförbundet, 1997):
* 50/30-gatan är ofta både lokalgata, uppsamlingsgata och huvudgata som ibland
kan vara genomfart eller infart. Körbanan har normalt bara ett körfält i varje
riktning för bilar och biltrafikmängden begränsas till 1500 fordon/dimensionerande timme. Gatan har både cykel- och gångbanor. Korsande gång- och
cykeltrafik (GC-trafik) styrs till särskilda korsningspunkter vilka är utformade
så att bilar inte kan passera med högre hastighet än 30 km/h. På sträckor med ej
korsande GC-trafik tillåts biltrafiken köra högst 50 km/h.
* 30/30 gatan ingår som regel i lokalnätet men kan ibland ha huvudgatufunktion
eller viss genomfartstrafik. Gående och cyklister korsar 30/30-gatan godtyckligt i gatukors eller på sträckor varför inga övergångsställen, cykelöverfarter
eller cykelbanor förekommer.
* Gångfartsgatan ingår i lokalnätet och är utformad för att vara ett gemensamt
uterum för alla som bor eller vistas längs gatan. Gångfartsgatan är inte uppdelad i särskilda banor för trafikslagen.
Det finns ett antal olika typer av farthinder samtidigt som det kan konstateras att
utformning liksom placering i gatumiljön varierar, vilket innebär att valet av farthinder för att åstadkomma en så trafiksäkerhetsmässig bra miljö som möjligt
under samtidigt beaktande av miljöeffekter inte blir självklart. Införandet av farthinder kan innebära att körförloppet – vad gäller acceleration och retardation –
förändras jämfört med om det i den aktuella trafikmiljön inte skulle förekomma
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några farthinder vilket kan komma att påverka den omgivande miljön vad gäller
avgasutsläpp och/eller buller.
Uppkomna miljöeffekter på grund av farthinder beror även på andra faktorer,
såsom utformningen av farthindren, trafikflödet i den aktuella gatumiljön, fordonens ålder (bilar med eller utan katalysator), trafikens sammansättning i tunga
respektive lätta fordon, gatunätets utformning (korsningar, rak gata, lutning, etc.),
förarens växelteknik, etc. Vad gäller miljöeffekten med avseende på förändrade
avgasutsläpp kan detta ge konsekvenser på såväl lokal som regional nivå. Det är
inte osannolikt att införandet av hastighetsreducerande åtgärder inom ett lokalt
avgränsat område kan innebära en omfördelning av trafiken till ett annat område
utan farthinder, vilket kan innebära svårigheter att avläsa den totala miljöbelastningen.
En annan aspekt i detta sammanhang är på vilket sätt olika typer av hastighetsdämpande åtgärder på sikt kommer att påverka det allmänna körbeteendet.
Med kontinuerligt återkommande hastighetsdämpande åtgärder i olika gatumiljöer
kan kanske den långsiktiga effekten bli ett förändrat körförlopp även i andra
gatumiljöer.
I ett längre perspektiv kan effekten av hastighetsdämpande åtgärder bli att bilindustrin tar sitt ansvar och utvecklar drivlinor (dvs. bränsle, motorer och transmission) som vid de aktuella hastighetsnivåerna är av sådan karaktär att miljöeffekterna (i första hand avgasutsläppen) inte kommer att vara något problem.
Syftet med denna förstudie är att som helhet öka kunskapen om vilka miljöeffekter med avseende på avgasutsläpp och buller som en sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 30 km/h skulle ge för olika gatutyper och för hela tätorter.
Vidare gäller att framkomna resultat från denna förstudie skall kunna utgöra
planeringsunderlag för fullskaleförsök.

1.3 Metod och avgränsningar
Informationssökning har utförts i databaserna ROADLINE och IRRD där sökprofilen baserats på termerna: emission*+exhaust fume*+avgas*, med fokusering
på tempo 30 och 30 km/h. För en bredare täckning har sökning även gjorts på
begreppen: trafiksanering, traffic restraint, traffic calming, residential area. Sökningen genomfördes i januari 1998 och avgränsades till publikationer från 1990talet på svenska, norska, danska, engelska och tyska. Vidare söktes olika
emissionsberäkningar utifrån termerna: calculation + estimation + mathematical
model + beräkning + skattning; vilket gav så många träffar att urval gjordes
utifrån titelförteckningen.
Inom ramen för projektet har en mindre enkätundersökning genomförts till ett
30-tal kommuner. Förfrågningar har även gjorts gentemot några Vägverksregioner. Enkäterna har skickats ut dels via e-post, dels via brevutskick. Enkätundersökningen redovisas i avsnitt 2.
Ett mindre pilotförsök för att registrera körförloppet och bränsleförbrukningen
i några utvalda gatumiljöer, där farthinder förekommer, har genomförts i
Linköping. I försöket utnyttjades VTI:s mätbil (Volvo 944 GL, årsmodell 1992
med katalysator, 5 växlar och 2,3 liters cylindervolym) för att registrera körförloppet i dessa gatumiljöer. De data som insamlats i försöket har utgjort indata till
den av VTI framtagna VETO-modellen (för utförligare beskrivning av denna
modell se Hammarström & Karlsson, (1987) och Hammarstöm & Karlsson,
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(1994) som utnyttjats för beräkning av emissioner från genomförda körningar med
VTI:s mätbil. Resultatet av detta försök redovisas i avsnitt 4.
En analys av gatutrafikbuller vid låga hastigheter har genomförts av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut och omfattar en litteraturgenomgång och
bullerberäkningar, vilket redovisas i avsnitt 5.
Projektet har avgränsats till att enbart studera miljöeffekter med avseende på
avgasutsläpp och buller. Andra typer av miljöaspekter som exempelvis energi,
boendemiljö (trygghet och trivsel), barriäreffekter etc. har ej behandlats i detta
arbete.
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2 Farthinder, förekomst och valkriterier
2.1 Allmänt
I tabell 2.1 redovisas en sammanställning av detaljåtgärder som kan användas för
att åstadkomma en ”lugn gata”. För varje åtgärd finns en bedömning av på vilka
typgator de passar (markerat med X). Åtgärderna är indelade i fyra grupper.
Tabell 2.1

Exempel på detaljåtgärder som kan användas för att åstadkomma
en ”lugn gata”.
Gångfartsgator

30/30gator

50/30gator

X

X
X
X
X
X

Åtgärder i gc och gatukorsningar
Korsning för gående
GC-bana upphöjd över körbana
Signalreglerad korsning
Upphöjda korsningar
Cirkulationsplatser

X
X

Punktåtgärd på sträcka
Refuger
Sidoförskjutning
Kort avsmalning
Uppdelning i gaturum
Gupp
Vägkudde
Väghåla

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Åtgärder som görs på en sträcka
Planteringar
Beläggning
Möbler
Cykelbanor
Minskad körbanebredd
Bussgata
Åtgärder för uppmärksamhet och ledning
Belysning
Räcken och stängsel
Portar
Fartreducerande information

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

(Källa: Svenska Kommunförbundet, 1998)

Som framgår av tabellen kan en och samma detaljåtgärd vara lämplig i flera
gatumiljöer. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium i planeringsarbetet
formulera målsättningen med planerade hastighetsreducerande åtgärder utifrån
såväl trafiksäkerhetsmässiga som miljömässiga aspekter. Liknande sammanställning av lämpliga hastighetsreducerande åtgärder återfinns också i andra studier,
exempelvis Steven & Richard, (1991) och Webster, (1993).
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2.2 Val av olika hinder
Införandet och valet av hastighetsreducerande åtgärder måste analyseras med
avseende på vilka effekter man önskar uppnå. I en sådan analys måste ett antal
faktorer som exempelvis körbeteende, trafikflödet, trafikens sammansättning,
farthindrens konstruktiva utformning och placering i gaturummet beaktas och
därmed påverka valet av åtgärd.
Kanzleriski, (1991) framhåller vikten av att gatorna utformas så att åtgärden
leder till ett jämnt körsätt på lägre hastighetsnivå. Det är bra att täcka stora ytor,
så att det blir enhetligt, istället för att göra enstaka punktinsatser. För att få en
jämn, låg hastighet är det (Steven & Richard, 1991) lämpligt att använda en
kombination av ”hårda” (tvingande) och ”mjuka” (understödjande) åtgärder.
Vilken hastighetsnivå som än eftersträvas, måste åtgärderna alltid säkerställa en
jämn hastighet på denna nivå, vilket kräver täta avstånd (högst 40 m) mellan
hindren. Enstaka hinder, utan understödjande åtgärder anses leda till ett aggressivt
körsätt. I bostadsområden med måttlig biltrafik (<200 bilar/maxtimme) fungerar
inte åtgärder som verkar kapacitetssänkande. Däremot fungerar åtgärder som
påverkar dynamiken. Det är viktigt att vidtaga åtgärder som gör att föraren inser
att han delar gaturummet med t.ex. fotgängare och cyklister och därigenom skapa
förståelse för behovet av låga hastigheter.
Vidare påpekas (Steven & Richard, 1991) att mycket starkt hastighetsdämpande hinder som exempelvis ramper med lutning >15 % och ca 10 cm höga,
kräver täta avstånd, 20–30 m, för att hastigheten inte ska ökas för mycket mellan
hindren. Så extrema hinder bör dock undvikas förutom i speciella situationer som
t.ex. utanför skolor. Något mildare hinder (ramplutning 10–15 % och höjd 8–10
cm) ska inte placeras ut med längre avstånd än 50 m. Kortare avstånd, t.ex. 40 m,
ger ännu jämnare hastighet. Denna regel gäller för 30-områden. Ramper med lutning <10 % eller avsmalningar vid liten trafikbelastning anses ha liten inverkan på
hastigheten och deras hastighetsdämpande effekt ökas inte nämnvärt genom att
hindren placeras tätare.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats anses (Höglund, 1993) ge
minskade körtider, på grund av att färre bilar måste stanna samt lägre hastigheter
och accelerationer, vilket i sin tur anses medföra mindre luftföroreningar.

2.3 Kartläggning av farthinder på nationell nivå
Ett delmoment i detta projekt var att, på nationell nivå, kartlägga vilka typer av
farthinder som förekommer i vilken typ av gatumiljö i syfte att definiera ett antal
representativa farthinder i representativa gatumiljöer. Kartläggningen genomfördes, dels via telefonsamtal, dels via en mindre enkätundersökning där följande
frågor ställdes:
1) Vad karaktäriserar (m.a.p. skolor, bostadsområden, korsningar, etc.) de
gatutyper där det i Er kommun är aktuellt med en hastighetssänkning till 30
km/h?
2) Vilken typ av hastighetssänkande åtgärd (skyltning, olika typer av farthinder,
etc.) är i Er kommun vanligast i de aktuella gatumiljöerna?
3) Har det i de aktuella områdena gjorts någon kartläggning av:
3a) trafikflödet
3b) trafikens sammansättning
3c) körförloppet.
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Enkäten skickades ut (främst via e-post, i några fall via brevutskick) till ca 30
kommuner varav ca 20 svarade. Via telefonsamtal har även fem av Vägverkets sju
regioner kontaktats.

2.4 Resultat
Resultatet visade inte några klara och entydiga kopplingar mellan typ av farthinder och typ av gatumiljö där det är aktuellt med någon form av hastighetsnedsättning. Vidare konstaterades att det finns vissa skillnader ifråga om ansvars- och
rollfördelning mellan kommunen, Vägverket och fastighetsägare (bostadsbolag,
bostadsrättsföreningar, samfälligheter, etc.) vad gäller förekomsten av farthinder.
Även om det gemensamma målet är att skapa förutsättningar för en säkrare
trafikmiljö är utgångsläget lite olika för berörda parter. Vidare kan konstateras att
trafiken (t.ex. trafikmängd, fordonshastigheter, sammansättning) varierar för de
områden som nyss nämnda intressenterna representerar. Avsaknaden av en
tydligare enhetlighet vad gäller typ av farthinder i olika gatumiljöer kan därvid
förklaras av ovanstående noteringar. En annan förklaring är att det inom många
kommuner pågår utredningar vad gäller behovet av hastighetssänkande åtgärder
och att man således tidigare inte haft något enhetligt sätt att åstadkomma dessa
hastighetsreducerande åtgärder på.
När det gäller i vilken gatumiljö det är mest aktuellt med någon typ av hastighetssänkande åtgärd framkom att det till övervägande delen är frågan om platser i
direkt anslutning till skolor och/eller daghem. I några fall är det även frågan om
bostadsområden. För att få en viss uppfattning om de svar som inkom redovisas i
tabell 2.2 några olika typer av farthinder som används i de tillfrågade kommunerna. Det skall noteras att i flera fall har mer än ett svarsalternativ angetts. Någon
djupare analys av inkomna svar med avseende på vad som egentligen avses med
respektive benämning har inte gjorts i detta skede. Den egentliga skillnaden
mellan exempelvis förhöjda korsningar och förhöjda övergångsställen, avsmalningar och sidoförflyttningar framgår inte av detta material. Detta är i och för
sig en intressant iakttagelse. En otydlig begreppsapparat kan leda till olika tolkningar beträffande vilka effekter som erhålls med olika typer av farthinder.
Tabell 2.2

Exempel på några ”vanliga” förekommande typer av farthinder i
de tillfrågade kommunerna.

Typ av farthinder
Skyltar/Vägmärken
Gupp/kuddar
Avsmalningar/sidoförflyttningar
Förhöjda korsningar/övergångsställen
Refug
Blomsterkar/-lådor
Cirkulationsplatser
Fysiska åtgärder
LTF om 30
Miljöprioriterad genomfart
Utredning pågår
(Anm: LTF = Lokala trafikföreskrifter)
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Antal kommuner
9
8
7
5
3
3
2
1
1
1
7

VTI meddelande 869

Ett första antagande som kan göras utifrån redovisade svar enligt tabellen är att de
begrepp som finns angivna på respektive rad är liktydiga med varandra, dvs.
skyltar=vägmärken, gupp=kuddar och avsmalningar=sidoförflyttningar. Beträffande förhöjda korsningar finns det skäl att misstänka att dessa är försedda med
någon form av övergångsställen, vilket innebär att även dessa begrepp är liktydiga
med varandra. Utifrån dessa antaganden kan man konstatera att det finns fyra
typer av farthinder som är vanligast; skyltar, gupp, avsmalningar respektive förhöjda övergångsställen.
Med tanke på att skolor/daghem var den vanligaste gatumiljön och att dessa
miljöer är ganska lokalt avgränsade kan man misstänka att fartreducerande åtgärder i dessa miljöer åstadkoms genom skyltning och/eller gupp. Det nämndes tidigare att även i vissa bostadsområden är det aktuellt med fartreducerande åtgärder.
Bostadsområden har en något större fysisk utbredning än skolor/daghem varför
man kan misstänka att avsmalningar och/eller förhöjda övergångsställen är den
vanligaste typen av farthinder i dessa områden.
En notering som bör nämnas i sammanhanget och utifrån de svar som erhölls i
enkätundersökningen gäller användandet av skyltar för att reducera hastigheten.
Uppfattningen när det gäller ”runda” (tvingande) 30-skyltar, är att det inte finns
resurser för att kontrollera att denna hastighetsnivå verkligen efterlevs och därför
används ofta blå fyrkantiga 30-skyltar, vilka är av rekommenderande karaktär.
För att analysera vilka miljöeffekter införandet av ”30-åtgärder” kan förväntas
ge är det nödvändigt att ha information om bl.a. trafikflödet, trafikens sammansättning och körförloppet. Tillgången på information om dessa parametrar redovisas i tabell 2.3.
Tabell 2.3

Redovisning av svar på fråga 3.

Har det i det aktuella området gjorts någon kartläggning av:
a) trafikflödet
b) trafikens sammansättning
c) körförloppet
JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

10

4

7

7

4

10

I vissa fall har inget svar angetts på fråga 3 eftersom man hänvisar till pågående
utredningar vad gäller klassificering av gatunätet.
Av tabell 2.3 framgår att det finns mer information tillgänglig om trafikflödet och
trafikens sammansättning än vad som är fallet med avseende på körförloppet. När
det gäller körförloppet framgår av inkomna svar att det är hastigheten man mätt
men det framgår inte på vilket sätt (i vilka punkter, under vilken tid, etc.) dessa
hastighetsmätningar genomförts. Det finns därför inte möjlighet att utnyttja detta
material som underlag för att beskriva hur det verkliga körförloppet (t.ex. hastighetsprofil) ser ut vid förekommande farthinder. Om miljöeffekter i form av buller
och avgasutsläpp skall kunna analyseras är det nödvändigt att ha information om
hela hastighetsprofilen med tanke på acceleration och retardation eftersom detta
har en stark koppling till uppkomna miljöeffekter. Sammanfattningsvis kan
konstateras att:
• det utifrån genomförd enkätundersökning var svårt att definiera vilken typ av
farthinder som förekommer i vilken typ av gatumiljö
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•
•

det finns lite underlag vad gäller körförloppet
inom många kommuner pågår utredningar inom detta område.

Mot bakgrund av detta beslutades inom projektets referensgrupp att ett antal typer
av farthinder skulle väljas ut i samråd med Vägverket och att VTI:s mätbil skulle
utnyttjas för att studera körbeteendet i dessa trafikmiljöer. Vidare beslutades att
beräkningar med avseende på bränsleförbrukning och avgasutsläpp skulle
genomföras med hjälp av VETO-modellen. För utförligare beskrivning av VETOmodellen se Hammarström & Karlsson, (1987) och Hammarström & Karlsson,
(1994).
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tor) kördes med konstant hastighet på 3:e respektive 5:e växeln enligt nedanstående mönster:
3:e växeln vid 30, 50, 70 km/h
5:e växeln vid 60, 80, 100 km/h.
Resultatet blev att vid en given hastighet mellan 50–70 km/h skiljer sig inte emissionerna mycket åt mellan 3:e och 5:e växeln. Av en annan studie som redovisas
av Boulter & Webster, (1997), framgår att utsläpp av CO, mätta på väg vid
konstant hastighet, varierar med hastighet och vald växel, men inget enhetligt
mönster följdes.
Vid oförändrat vridmoment, blir enligt Steven & Richard, (1991), bränsleförbrukningen lägre ju lägre motorns varvtal är. Det går alltså åt mindre bränsle
om man använder högsta möjliga växel. Avgörande för hur bränsleförbrukningen
ändras när en vanlig 50-gata görs om till en 30-gata med farthinder, är hur stor
andel accelerations-, broms- och konstantfartsträckorna utgör av den totala körsträckan. Så länge antalet icke-stationära faser inte är fler än dubbelt så många
som på 50-vägen, ökar inte bränsleförbrukningen då man inför 30-begränsning
(Steven & Richard, 1991).
Hur utsläpp av CO, HC och NOX vid olika körcykler beror av medelhastigheten redovisas av Pischinger, (1995). CO avtar med ökande medelhastighet,
oavsett körcykel. Även HC tenderar att sjunka med ökande medelhastighet men
här är dock spridningen större, så körcykeln verkar också ha betydelse. För NOX
kan man inte se något samband mellan emissioner och medelhastighet.
Boulter & Webster, (1997) bekräftar att samma medelhastighet kan ge väldigt
varierande utsläpp av NOX, beroende på körcykel. Här har man mätt utsläpp från
personbilar i körcykler med mycket varierande medelhastighet (10–90 km/h) och
hastighetsvariation. Resultaten för bilar med och utan katalysator var likartade:
CO och HC påverkades mest av medelhastigheten, men vid de högsta och lägsta
hastigheterna ökade utsläppen med ökad hastighetsvariation. HC påverkades
mindre av variationen än CO. Beträffande utsläpp av NOX framkom följande
samband:
Låg hastighet+låg variation => lägst NOX-utsläpp.
Låg hastighet+hög variation => högst NOX-utsläpp.

3.2 Avgasutsläpp och hastighetsreduktion i tätortsnät
I en studie av Smidfelt-Rosqvist, (1998), analyseras (för fem verkliga bostadsområden) via uppmätta körmönster, simulerade avgasemissioner och bränsleförbrukning sambandet mellan gatunätets egenskaper och trafikens miljöpåverkan. Principerna för trafikmatningen i dessa områden var rutnät, inifrånmatning
respektive utifrånmatning. Resultaten från denna studie pekar på ett komplext
samband mellan gatunätets utformning och miljöpåverkan. Vidare noterades bl.a.
att:
• miljöpåverkan per sträcka var mindre på större gata jämfört med mindre gata,
speciellt för bil utan katalysator. Resultatet för bil med katalysator var dock
inte lika entydigt.
• bränsleförbrukningen för bil, både med och utan katalysator, minskade vid
passage av gupp och korsning. För bil med katalysator minskade utsläpp av
NOX men ökade för bil utan katalysator. Däremot minskade utsläpp av CO
från bil utan katalysator men ökade från bil med katalysator.
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•

•

med avseende på trafikmatningsprincip och totala miljöpåverkan inom området, visade det sig att utifrånmatade områden totalt sett gav större utsläpp
per boende jämfört med områden där trafikmatningen utgörs av rutnät eller
inifrånmatning. Vilka av dessa som i sin tur gav minst miljöbelastning gav
analysen inget klart svar på.
körmönstret påverkas av egenskaper i gatunätet på ett mycket komplext sätt
och kan inte isoleras till en, i gatunätet avgränsad sträcka med enskilda egenskaper.

Pischinger et. al., (1995) beskriver effekterna av att man i september 1992 införde
30 km/h på alla gator utom huvudgator (priority roads) i den österrikiska staden
Graz. Körningar med mätbil gjordes, dels innan införandet av Tempo-30/50 och,
dels ett år efter införandet, dvs. 1993. Med hjälp av uppmätta körförlopp och
chassidynamometer, togs emissionsvärden fram för CO, CO2, HC, NOX, partiklar
och bränsleförbrukning som funktion av hastighet och acceleration. Detta gjordes
för de tre fordonskategorierna, bensindriven personbil med katalysator, bensindriven bil utan katalysator och personbil med dieselmotor. Fordonsbeståndet
antogs bestå av 14 % dieselbilar, 29 % bensinbilar med katalysator och 57 %
bensinbilar utan katalysator och utifrån detta togs siffror fram för en genomsnittsbil. I studien jämförs teststräckor som hade 50-begränsning 1992 med 30begränsning 1993 och man konstaterade bl.a. att medelhastigheten sjönk från 31
till 27 km/h samt att accelerationsnivån avtog. De förändringar som erhölls på 30gatorna vad gäller bränsleförbrukning, NOX, HC och CO jämfört med vad som
var fallet innan ”Tempo 30/50” infördes framgår av tabell 3.1.
Tabell 3.1

Procentuell förändring på 30-gatorna efter införandet av Tempo
30/50. (Källa: Pischinger et al., 1995)

Bränsleförbrukning

NOX

HC

CO

−1

–32

–17

–3

30-gatorna utgör 77 % av det totala gatunätet i Graz, men står bara för 9,7 % av
det totala antalet körda km på 24 timmar. Omräknat för det totala gatunätet i Graz,
erhölls följande resultat, tabell 3.2.
Tabell 3.2

Procentuell förändring för det totala gatunätet efter införandet av
tempo 30/50. (Källa: Pischinger et al., 1995)

Bränsleförbrukning

NOX

HC

CO

0

–2,6

–1

–0,2

Resultaten pekar entydigt på att införandet av ”Tempo 30/50” medfört minskade
avgasutsläpp framför allt på 30-gatorna, men även på det totala gatunätet.
I en studie av Kanzleriski, (1991), redogörs för försök med farthinder i den
tyska orten Buxtehude. Steg 1, som genomfördes i oktober 1983, innebar sänkt
hastighetsgräns från 50 till 30 km/h, ändrade väjningsregler vid korsningar och
viss avsmalning av körbanor med hjälp av tillfälliga hinder. I steg 2, som var klart
i november 1986, genomfördes mer permanenta åtgärder för att skapa en självframtvingad 30-gräns. ”Efterstudien” av steg 2 gjordes 1987. Körningar med
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3 Litteraturgenomgång
Utifrån den litteraturgenomgång som gjorts i denna förstudie kan konstateras att
det finns två kategorier av studier; heltäckande (area-wide calming) och avgränsade (single road sections). Heltäckande studier karaktäriseras av större fysiskt
sammanhängande områden (t.ex. bostadsområden eller stadsdelar) där olika typer
av hastighetsreducerande åtgärder förekommer. Avgränsade studier avser lokalt
avgränsade områden (t.ex i anslutning till skolor, enstaka gatusträcka) där enstaka
typ av hastighetsreducerande åtgärd förekommer.
Enligt Boulter & Webster, (1997), är slutsatsen att det är en begränsad överensstämmelse vad gäller vilka avgasutsläpp som uppnås genom hastighetsreducerande åtgärder. Heltäckande studier visar på en minskning av NOX men att det är
svårt att dra slutsatser vad gäller emissioner av CO och HC. Studier som baseras
på avgränsade områden visar på större spridning av erhållna resultat, speciellt
med avseende på NOX, där vissa studier visar på en minskning med upp mot 30 %
medan andra visar på stora ökningar. De avgränsade studierna visar en
konsekvent ökning av bränsleförbrukning och utsläpp av CO och HC.
Det är, enligt Boulter & Webster, (1997), inte helt självklart varför det är
sådana skillnader mellan heltäckande och avgränsade studier. En förklaring anses
vara att informationen om utsläpp har erhållits via emissionsmodeller och databaser. Resultaten från ett fåtal studier där mätningar verkligen genomförts har ofta
utnyttjats i andra sammanhang på ett generellt sätt för att analysera miljöeffekter
vid införande av hastighetsreducerande åtgärder.

3.1 Avgasutsläpp och körförlopp
Att det finns en stark koppling mellan körförlopp (dvs. hur fordonet framförs) och
avgasutsläpp, liksom mellan avgasutsläpp och fordonets frekvens och storlek på
såväl acceleration som retardation är allmänt accepterat.
Trots detta är kunskapen om vilka effekter som verkligen inträffar dålig. En
anledning till detta är enligt Ericsson, (1996), att det finns ett stort antal faktorer
och komplexa samband som påverkar körförloppet som i sin tur kommer att
påverka avgasutsläppen. En annan anledning är att systematiskt insamlad empiri
för körförlopp saknas, vilket i sin tur kan vara avhängigt av de problem det innebär att mäta/registrera körförloppet.
Undersökningar som grundas på en enskild bil eller standardiserade körcykler,
med eller utan modifieringar, är inte representativa. Bara sådana undersökningar
som grundas på verkliga körningar i det aktuella området är användbara. Man
måste kontrollera att resultat från ett område verkligen är representativa även för
andra områden, som man vill dra slutsatser om (Sturm, et.al., 1996).
I en studie av Züger et.al., (1995), redovisas avgasmätningar med mobil mätutrustning i två olika områden (i Bern respektive Luzern). Två förare körde
samma väg där den ena föraren körde defensivt och den andra offensivt. Testkörningar gjordes, dels när sträckan var 50-begränsad, dels när den var 30begränsad. Mätningarna visade att då hastighetsbegränsningen sänktes från 50 till
30 km/h minskade bränsleförbrukningen och avgasutsläppen, förutom HC, tydligt.
Körsättets inflytande på avgaserna var dock tidvis större än hastighetsbegränsningens.
Val av växel är en, bland andra, faktorer som påverkar avgasutsläppen. Boulter &
Webster, (1997) redovisar ett försök där två bilar (med respektive utan katalysa-
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mätbil (”floating vehicle”), före och efter steg 2, genomfördes på sex olika rutter,
1–2 km långa. Hastighet, växel och bränsleförbrukning noterades och rutterna
rekonstruerades på chassidynamometer. Avgasemissioner från sju olika bilar
mättes. Man simulerade också ett särskilt ekonomiskt körsätt. En sammanställning
av dessa resultat redovisas i tabell 3.3. Med tanke på att vissa hastighetsreducerande åtgärder genomfördes före steg 2 kan man misstänka att redovisade
värden i tabell 3.3 är något underskattade.
Tabell 3.3

Procentuella förändringar efter införandet av hastighetsreducerande åtgärder i Buxtehude. (Källa: Kanzleriski, 1991)

Oförändrad

NOX
–35
–50

HC
–10
–27

CO
–20
–25

Oförändrat

–6 till –9

–2 till –4

–2 till –4

Bränsleförbrukning
Efterstudie
Ekonomiskt körsätt
Totalt Tyskland

Det var dock bara en del av det totala gatunätet som berördes av dessa hastighetsbegränsningar. De gator som berördes står för ca 20 % av den totala trafiken i
Buxtehude. I studien konstaterades vikten av att täcka så stora ytor som möjligt
och att åtgärderna utformas så att de leder till ett jämnt körsätt på lägre hastighetsnivå.
Boulter & Webster, (1997), redovisar i en rapport ett flertal genomförda studier av
varierande storlek, där några exempel ges nedan:
• I Esslingen har man gjort en mindre studie med tre små 30-zoner där emissionsmätningar genomfördes på kortare sträckor. Resultatet av denna studie
pekade på signifikant minskning av NOX och en signifikant ökning av CO.
• I Mainz studerades en 30-zon med enstaka farthinder, med långa avstånd
emellan, vilket medförde ett ojämnt körmönster med lokala inbromsningar.
Man noterade att NOX minskade med 5 till 22 %. Ändringen av HC och CO
var mer osäker (HC +1 till –23 %, CO +28 till –16 %).
• I Berlin där omfattande hastighetsreducerande åtgärder genomförts ledde dessa
till låga hastigheter. NOX och HC minskade signifikant medan CO och
bränsleförbrukning tenderade att öka.
Även om det förekommer vissa variationer, förmodligen på grund av lokala skillnader i åtgärdernas typ och omfattning, pekar resultaten ganska tydligt på en
reduktion av avgasutsläpp, speciellt med avseende på HC och NOX.

3.3 Avgasutsläpp vid hastighetsreduktion med farthinder
och skyltning
Farthinder kan ge ökade utsläpp och ökad bränsleförbrukning om de leder till att
bilarna saktar in vid hindren och ökar på sträckorna mellan hindren men minskade
utsläpp om de leder till ett jämnare körsätt med lägre motorhastighet. Avstånden
mellan hindren bör därför (Boulter & Webster, 1997) inte vara så stora att man
ökar hastigheten, följt av häftig inbromsning. Detta understryks av Austroads,
(1996), som framhåller att fysiska hinder, utformade och lokaliserade på ett sådant
sätt att de ger upphov till ett ryckigt körsätt innebär ökad bränsleförbrukning med
30–50 % jämfört med körning vid konstant hastighet under 60 km/h. Under
antagande att utsläppen ökar proportionellt mot bränsleförbrukningen innebär
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detta (Austroads, 1996) att om man använder fysiska farthinder istället för bara
hastighetsbegränsning, ökar utsläppen med 30–50 %.
I en studie av Van Every & Holmes, (1992), konstateras att bränsleförbrukningen ökar med 50 % för serier av gupp och 30 % för serier av rondeller, vilket i
sin tur skulle innebära ökade avgasutsläpp om det, enligt Austroads, (1996), nyss
nämnda antagande om proportionalitet mellan bränsleförbrukning och avgasutsläpp gäller. Att rondeller ger upphov till ökade avgasutsläpp stämmer dock inte
överens med Höglund, (1993), som framhåller att ombyggnad av korsning till
cirkulationsplats ger minskade körtider på grund av att färre bilar måste stanna
samt lägre hastigheter och accelerationer vilket i sin tur medför mindre
luftföroreningar.
Höglund, (1995), redovisar i en rapport genomförda emissionsberäkningar för
körning (dock ej uppmätta) över gupp. Beräkningarna baseras på ett antaget
trafikflöde motsvarande 5 000 personbilar/dag. Emissioner och bränsleförbrukning för totala trafikflödet har beräknats för en antagen kombination av 40 % bilar
utan katalysator och 60 % bilar med katalysator. Man har även beräknat
emissioner och bränsleförbrukning för bilar med respektive utan katalysator var
för sig. CO, NOX och bränsleförbrukning har beräknats för fyra olika, 1 500 m
långa sträckor enligt nedanstående mönster:
Fall 1) Konstant hastighet (50 km/h), inga gupp.
Fall 2) Ett gupp med hastighetsändring 50–30–50 km/h.
Fall 3) Tio gupp med tio hastighetsändringar 50–30–50 km/h.
Fall 4) Tio gupp med tre hastighetsändringar, 50–30 km/h i början av sträckan
och 30–50 km/h i slutet av sträckan. Däremellan konstant hastighet av 30
km/h.
Vid beräkningarna har man använt emissionsfaktorer från nordisk beräkningsmodell och bränsleförbrukningsmatris från VTI. Retardation och acceleration vid
hastighetsändringarna antas vara konstant 1,5 m/s2. Alla bilar rör sig enligt samma
körmönster. Beräkningarna visade att minskade utsläpp erhölls endast i fall 4 och
då enbart med avseende på NOX (−4 % jämfört med fall 1) och för bil utan
katalysator. I övriga fall och för bilar med och utan katalysator ökade bränsleförbrukningen och avgasutsläppen för såväl CO som NOX.
I en studie av Karlsson, (1996), redovisas vilka miljöeffekter som erhålls i ett
gatunät vid en sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 30 km/h med hjälp av
enbart skyltning. Genom att beräkna effekterna före införandet av 30 km/h och
sedan efter, kan skillnaderna mellan de båda alternativen beräknas. Totala effekter
och tätortseffekter har beräknats för åren 1995, 2000 och 2010. Resultatet av
dessa beräkningar framgår av tabellerna 3.4 och 3.5.
Tabell 3.4

År
1995
2000
2010

Procentuell förändring av effekterna i tätort om 30 km/h införs på
50 km/h-sträckor i tätort. (Källa: Karlsson, 1996)
HC
–3,1
–3,0
–1,8
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CO
–4,6
–5,7
–6,7

NOX
–31,8
–26,2
–12,9

CO2
2,1
6,9
12,3

Bränsle
2,1
6,9
12,3
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Tabell 3.5

År
1995
2000
2010

Förändring av totaleffekter (nationellt) i procent om 30 km/h införs
på 50 km/h-sträckor i tätort. (Källa: Karlsson, 1996)
HC
–1,2
–1,2
–0,7

CO
–2,5
–2,5
–2,9

NOX
–8,3
–6,8
–2,9

CO2
0,8
2,7
4,6

Bränsle
0,8
2,7
4,6

Både vad gäller totala effekter (nationellt) och effekterna i tätort visar resultaten
på en tydlig minskning av såväl HC och CO som NOX för samtliga beräkningsår.
Däremot ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av CO2 för samtliga beräkningsår.
Ovanstående iakttagelser pekar tydligt på vikten av att hastighetsreducerande
åtgärder i form av farthinder utformas på ett sådant sätt att de skapar förutsättningar för ett jämnt körsätt med små hastighetsvariationer om det skall vara möjligt att minimera avgasutsläppen.
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4 Egna studier av körförlopp, bränsleförbrukning
och avgasutsläpp vid farthinder
4.1 Allmänt
I detta avsnitt redovisas ett, inom projektet, genomfört försök vars syfte varit att
studera körförloppet och registrerar bränsleförbrukningen i några utvalda gatumiljöer där farthinder förekommer och utifrån detta beräkna avgasemissioner vid
denna typ av trafikmiljöer.
De trafikmiljöer som försöket genomfördes i valdes ut i nära samarbete med Vägverkets representanter. Urvalet av gatumiljöerna gjordes mot bakgrund av att
dessa skulle representera sådana gatumiljöer som är på gång att genomföras alternativ diskuteras som tänkbara fartreducerande åtgärder inom olika kommuner. De
gatumiljöer som ingick i försöket var:
• Förhöjt övergångsställe.
• Gupp.
• Avsmalning.

4.2 Försöksupplägg och försöksplatser
Försöket genomfördes under
platser i Linköping:
• Förhöjt övergångsställe:
• Gupp:
• Avsmalning:

perioden december 1998–januari 1999 på följande
Storgatan och Olaus Magnus väg.
Råbergagatan, Lindengatan och Skäggetorpsgatan.
Drottninggatan och Vasavägen.

Vid varje mätställe gjordes tre överfarter av tre olika försökspersoner, dvs. totalt
nio överfarter på varje försöksplats. Förutom körningar med VTI:s mätbil mättes
trafikflöde och hastighetsförlopp, med hjälp av trafikanalysator (TA), på alla försöksplatser utom Storgatan och Olaus Magnus väg. När körningar gjordes på
Vasavägen och Drottninggatan genomfördes samtidigt mätningar med hjälp av
trafikanalysator. På övriga försöksplatser gjordes mätningar med mätbilen och
trafikanalysator vid skilda tidpunkter.
Förhöjt övergångsställe
Storgatan: Gatan belägen i centrala delarna av Linköping. Tillåten hastighet är 50
km/h. Förhöjt övergångsställe i kombination med trafikljus. Övergångsstället
utgör en del av en korsande gågata.
Olaus Magnus väg: Tillåten hastighet är 30 km/h. På denna gata förekommer en
stor andel busstrafik.
Det bör noteras att det förhöjda övergångsstället på Storgatan är ca 10 cm högt
med tvär övergång och på Olaus Magnus väg är det förhöjda övergångsstället ca 5
cm högt med betydligt ”mjukare” övergång.
Gupp
Lindengatan: Gatan belägen i bostadsområde med radhuskaraktär. Rekommenderad hastighet är 30 km/h. I början och slutet av gatan är två dubbelgupp
utplacerade. Mellan de båda dubbelguppen förekommer ett flertal korsande
gator.
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Råbergagatan: Gatan är belägen i ett bostadsområde med egnahemsvillor.
Rekommenderad hastighet på denna gata är 30 km/h. Tre enkelgupp är
placerade på gatan.
Skäggetorpsgatan: Gatan belägen i utkanten av Linköping och utgör infart till
Skäggetorps centrum. Guppet placerat i direkt anslutning till det parkeringsutrymme (i markplan) som finns under själva centrumbyggnaden. Tillåten
hastighet är 30 km/h. Gatan är enkelriktad.
Avsmalning
Vasavägen: Gatan belägen i centrala delarna av Linköping med flerfamiljshus på
vardera sidan av gatan. Tillåten hastighet på Vasavägen är 50 km/h. På ömse
sidor om vägen finns utrymme för bilparkering. Mellan parkeringsutrymmet
och husfasaderna finns en kombinerad gång- och cykelbana. På Vasavägen
förekommer ett flertal korsande gator. Dessa gator korsar även de på ömse
sidor om Vasavägen anordnade cykelbanorna. De korsande gatornas anslutning
är utformad så att cykelbanan hela tiden ligger i samma nivå.
Drottninggatan: Gatan belägen i centrala delarna av Linköping med flerfamiljshus på bägge sidor. Gatan är utformad med gång- och cykelbana på
ömse sidor. Tillåten hastighet är 50 km/h. På gatan förekommer två trafikljus.

4.3 Uppmätta hastighetsprofiler
I figurerna 4.1–4.3 redovisas medelhastighetsprofilerna för respektive försöksperson på de försöksplatser där gupp förekom.
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Figur 4.1
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Medelhastighetsprofiler vid Skäggetorpsgatan (Gupp).

VTI meddelande 869

Lindengatan
50

V (km/h)

40
Fp 1

30

Fp 2
20

Fp 3

10
0
0

200

400

600

Koordinat (m)

Figur 4.2

Medelhastighetsprofiler vid Lindengatan (Gupp).
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Figur 4.3

Medelhastighetsprofiler vid Råbergagatan (Gupp).

Av figurerna 4.1–4.3 framgår att skyltad hastighet på 30 km/h följs och att det på
respektive försöksplats är liten variation mellan försökspersonernas medelhastighetsprofil. Variationen på hastighetsprofilerna på Lindengatan är sannolikt en
effekt av det flertalet korsande gator som förekommer på Lindengatan.
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I figur 4.4 och 4.5 redovisas medelhastighetsprofilen för respektive försöksperson på de försöksplatser där förhöjt övergångsställe förekom.

Olaus Magnus Väg
50

v (km/h)

40
Fp 1

30

Fp 2
20

Fp 3

10
0
0

50

100

150

Koordinat (m)

Figur 4.4

Medelhastighetsprofiler vid Olaus Magnus väg.
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Figur 4.5

Medelhastighetsprofiler vid Storgatan.

Hastighetsprofilerna på Olaus Magnus väg ligger på samma nivå som skyltad
hastighet (30 km/h). På Storgatan ligger hastighetsprofilen runt 20–25 km/h
snarare än 50 km/h som är tillåten hastighet. Situationen på Storgatan kan förklaras av att det på Storgatan förekommer mer bil- och cykeltrafik än på Olaus
Magnus väg. På Storgatan förekommer även en stor andel korsande gångtrafik på
andra ställen än på det förhöjda övergångsstället. Den sammantagna trafiksituationen på Storgatan är ”oroligare” än på Olaus Magnus väg. Frågan är om denna
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typ av trafikmiljö med automatik sänker hastigheten utan att direkta farthinder
behöver användas.
I figurerna 4.6 och 4.7 redovisas medelhastighetsprofilerna på Drottninggatan
och Vasavägen.
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Figur 4.6

Medelhastighetsprofiler vid Drottninggatan.
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Figur 4.7

Medelhastighetsprofiler vid Vasavägen.

Både på Drottninggatan och Vasavägen där tillåten hastighet är 50 km/h har
hastighetsreducerande åtgärder i form av avsmalning genomförts. Hastighetsprofilerna ligger på båda ställen under skyltad hastighet. Den något större
differensen mellan tillåten hastighet och hastighetsprofilerna på Drottninggatan
förklaras av en ”oroligare” trafikmiljö jämfört med Vasavägen.
I figur 4.8 redovisas en jämförelse mellan hastigheter uppmätta (i samma
punkt) med trafikanalysator och hastigheter uppmätta med mätbil. Hastighetsregistrering med hjälp av trafikanalysator gjordes under ca 1 dygn på respektive
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plats och utplacerades enligt följande: tre på Lindengatan, två på Råbergagatan,
och en på Drottninggatan, Vasavägen respektive Skäggetorpsgatan.
45
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Figur 4.8 Jämförelse mellan hastighet uppmätt (i samma punkt) med trafikanalysator och uppmätt hastighet med mätbil.
Av figur 4.8 framgår att uppmätta hastighetsnivåer för mätbilen ligger på en lägre
nivå jämfört med de hastighetsnivåer som är uppmätta med hjälp av trafikanalysator. En förklaring till detta kan vara att det är frågan om ett mycket begränsat
försöksmaterial, vilket kan ha påverkat försökspersonernas framförande av fordonet. Man kan även konstatera att uppmätta hastigheter, både vad gäller mätbilen
som trafikanalysator, visar att verklig hastighet ligger på en lägre nivå än tillåten
hastighet.

4.4 Beräkningar med hjälp av VETO-modellen
Med hjälp av VETO-modellen har beräkningar genomförts med avseende på
bränsleförbrukning (BF), kolväte (HC) och kväveoxider (NOX). Tre olika beräkningsfall genomfördes och det fall som gav bäst överensstämmelse mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning valdes. Inga beräkningar av CO gjordes på
grund av osäkerhet i dataunderlaget. Beräkningar har gjorts utifrån verkligt körförlopp med mätbilen och då har hänsyn tagits till mätbilens verkliga motorvarvtal. Uppmätt respektive beräknad bränsleförbrukning framgår av figur 4.9.
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Figur 4.9

Uppmätt bränsleförbrukning för mätbilen och beräknad bränsleförbrukning med VETO-modellen.

Som framgår av figur 4.9 råder god överensstämmelse mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning. Beräknad bränsleförbrukning ger dock i vissa fall ett
något högre värde jämfört med uppmätt. Detta innebär i sin tur att VETOmodellen kan ge en viss överskattning av beräknade avgasutsläpp.
I figur 4.10 och 4.11 redovisas beräknade avgasutsläpp av HC respektive NOX.
För att kunna jämföra effekterna med avseende på utsläpp av HC och NOX har en
normering gjorts, vilket innebär att utsläppen ställs i relation till antal hinder per
km. Anledningen till detta förfaringssätt är att om inverkan av farthinder söks
utryckt i procent (%) blir denna förändring en funktion av hur lång sträcka som
betraktas. Ju längre sträcka före och efter ett farthinder som ingår desto mindre
procentuell förändring erhålls.
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Figur 4.10

Beräknade utsläpp av HC.
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Figur 4.11

Beräknade utsläpp av NOX.

Resultaten som redovisas i figur 4.10 och 4.11 visar lokala effekter av olika typer
av hastighetsreducerande åtgärder i några olika gatumiljöer. Det är därför vanskligt att dra några generella slutsatser utifrån detta material. Man kan dock notera
att de trafikmiljöer där gupp förekommer uppvisar samma ”mönster” både med
avseende på utsläpp av HC och NOX. När det gäller Storgatan och Olaus Magnus
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väg, som båda har förhöjt övergångsställe, är dock inte samstämmigheten lika
tydlig. En förklaring till detta kan vara att trafikmiljön är något ”oroligare” på
Storgatan jämfört med Olaus Magnus väg. Det kan även noteras att utifrån de
”kördata” som erhölls från körningarna framgår att växelläget vid körning på
Storgatan och Olaus Magnus väg i huvudsak varit detsamma men att motorvarvtalet varit högre på Olaus Magnus väg än på Storgatan. Resultaten vad gäller
Drottninggatan och Vasavägen framgår av tabell 4.1.
Tabell 4.1 Beräknade utsläpp av HC och NOX på Drottninggatan respektive
Vasavägen vilka båda representerar åtgärder i form av avsmalning.
HC (g/km)
0,04
0,017

Drottninggatan
Vasavägen

NOX (g/km)
0,41
0,176

De höga utsläppen av HC och NOX på Drottninggatan jämfört med Vasavägen
(som båda har avsmalning) är troligtvis en effekt av den ”oroligare” trafikmiljön
som förekommer på Drottninggatan jämfört med vad som är fallet på Vasavägen.
I anslutning till ovan redovisat försök gjordes avslutningsvis ett renodlat
beräkningsexempel med avseende på bränsleförbrukning, HC och NOX då hastigheten var konstant 30 km/h respektive 50 km/h men med varierande växellägen.
Resultatet av detta beräkningsexempel redovisas i figurerna 4.12, 4.13 och 4.14.

Bränsleförbrukning l/10 km
1,2

1,007
1

0,8
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0,508
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2

3
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Figur 4.12
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Växel

50 km/h

Bränsleförbrukningen som funktion av vald växel vid konstanthastigheterna 30 km/h respektive 50 km/h.
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HC (g/km)
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Figur 4.13

5

Utsläpp av HC som funktion av vald växel vid konstanthastigheterna 30 km/h respektive 50 km/h.

NOx (g/km)
0,35

0,3
0,3

0,258
0,25
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0,1

0,05
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Figur 4.14
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Utsläpp av NOX som funktion av vald växel vid konstanthastigheterna 30 km/h respektive 50 km/h.

Figurerna 4.12–4.14 kan användas som grund för följande resonemang beträffande uppkomna miljöeffekter i samband med en hastighetssänkning från 50 till
30 km/h.
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Växel

•
•

Mellan noder ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av HC medan utsläppen av NOX minskar.
Ett rimligt antagande är att i noder/korsningar minskar bränsleförbrukningen
och utsläppen av såväl HC som NOX. Antagandet bygger på att hastighetsförändringen i korsningen blir mindre vid körning med 30 km/h jämfört med
körning i 50 km/h.

Sammantaget bör gälla att det som förloras mellan korsningar med avseende på
bränsle och utsläpp av HC, vinns tillbaka i korsningen och att utsläppen av NOX
bör minska både i korsningen och mellan korsningen. Med avseende på miljöeffekter förefaller hastighetsreducerande åtgärd i form av skyltning vara ett lämpligt alternativ, under förutsättning att åtgärden verkligen efterlevs.
De resultat som redovisas i figurerna 4.12–4.14 understryker vikten av att
diskutera kopplingen mellan fordonsegenskaper (drivlinor, transmission etc.) och
vilka miljöeffekter som uppkommer vid körning i 30 km/h. Resultaten i dessa
figurer indikerar ganska tydligt att dagens fordonspark inte är anpassade för
hastigheter runt 30 km/h med avseende på bränsleförbrukning och avgasutsläpp.
Detta faktum beaktas tyvärr i alltför liten omfattning i den allmänna debatten vad
gäller miljöeffekter i samband med hastighetsreducerande åtgärder.
En annan brist i debatten är att argumenten i vissa fall enbart grundas på vad
som händer mellan korsningar respektive i länkar, medan andra pratar om helheten. Med olika ansatser kommer av naturliga skäl slutsatserna och tolkningarna
av vad som egentligen inträffar att variera.

4.5 Övergripande synpunkter
utförda studier

avseende

värdering

av

Som framgått av tidigare avsnitt har flera studier genomförts med varierande
resultat. Detta innebär svårigheter med att tolka resultaten och veta vilken tilltro
man skall ha till framkomna resultat. Vilken ”tyngd” en studie har är kopplad till
det underlag som utnyttjats för att utnyttja den aktuella studien. Generellt gäller
att ju fler mätningar desto större tyngd har resultaten. Naturligtvis måste de mätningar som utnyttjats vara relevanta. En rimlig ansats till rangordning skulle
kunna vara:
• Lägst betydelse tilldelas studier som har varken mätningar av körförlopp eller
avgaser.
• Nästa nivå är sådana med enbart mätning av körförlopp och simulering av
avgaser. I vissa fall har mätning av bränsle utförts men ej av avgaser.
• Nästa nivå är mätning av körförlopp och efterföljande mätning av avgaser på
chassidynamometer.
• Störst vikt läggs vid mätning av bränsle och/eller avgaser direkt i försöksområdena.
Vidare gäller att man måste skilja mellan att hastigheten sänks genom farthinder
och skyltning eller liknande.
Vad som egentligen söks är effekten av samtliga fordonsrörelser i det
betraktade nätet och därför är mätsträckans uppläggning av intresse vid
bedömning av en referens. Sannolikt gäller att störst risk för fel är om ”raka”
mätsträckor väljs. Risken för fel är även stor om någon slinga läggs upp utan
grund för vad som är representativt för nätet. Förföljelse av slumpmässigt valda
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fordon i det aktuella gatunätet torde vara det mest lämpliga alternativet för att
analysera fordonsrörelserna.
Energibetraktelse – framdrivningsarbete för motorn – i anslutning till 30 km/h:
• Framdrivningsarbetet ökar med ökande hastighet.
• Accelerationsnivå:
− det tillförda arbetet för att öka hastigheten är oberoende av dv/dt
− högre dv/dt medför högre medelhastighet och därav högre framdrivningsarbete
• Retardationsnivå:
− användning av hjul- eller motorbroms medför energiförlust
− den optimala retardationen sker under frirullning
− ökande retardationsnivå medför högre medelhastighet och därmed högre
framdrivningsarbete.
För diesel- och ottomotorer störs de givna påståendena för energi främst beroende
på den inre friktionen i motorerna. Denna gör att verkningsgraden ökar med
ökande vridmoment. Den inre friktionen medför att det åtgår bränsle även för
uteffekten mindre än eller lika med 0.
Körförlopp i ett gatunät kan brytas ned enligt följande:
• förflyttning mellan korsningar/noder
• olika utriktningar i korsningar
• med eller utan stopp per utriktning
• om stopp så även stopptider.
Framdrivningsarbetet för ett körförlopp kan struktureras enligt följande:
• förflyttning mellan korsning
• merarbetet för hastighetsändring för olika utriktningar i korsning
• ytterligare framdrivningsarbete för stopp.
Om hastighetsnivån i ett gatunät sänks som följd av skyltning gäller följande:
• framdrivningsarbetet mellan korsningar reduceras
• merarbetet för hastighetsändringar för svängar reduceras
• det ytterligare merarbetet för stopp reduceras åtminstone för utriktning rakt
fram.
Ovanstående skall kompletteras med merarbete för hastighetssänkning över farthinder om hastighetsreduktionen i ett nät istället är följden av farthinder. Som
påpekats tidigare gäller att om inverkan av farthinder söks utryckt i procent (%)
blir denna förändring en funktion av hur lång sträcka som betraktas. Ju längre
sträcka före och efter ett farthinder som ingår desto mindre procentuell förändring.
De viktigaste studierna med vald rangordning ger att farthinder medför förbättrad miljö i nätverk där både korsningar och länkar ingår. Om skyltning 30 ger
sänkt hastighet bör detta ge en bättre miljö jämfört med om samma hastighetssänkning nås genom farthinder. Detta är en självklarhet genom att merutsläppen
vid hinder undviks. Om man skall bedöma effekterna av hastighetsnivåerna 50/30
och 30/30 separat är en rimlig hypotes att det finns risk för att 50/30 medför ökade
utsläpp.
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Om man i ekonomiska termer skall ställa mot vartannat att vissa ämnen ökar
alternativt minskar måste någon form av avgasvärdering utnyttjas. Vägverkets
avgasvärdering för tätort redovisas i tabell 4.2.
Tabell 4.2

Vägverkets avgasvärdering för tätort.

Ämne
Värdering i kr/kg

NOX

HC

CO

SO2

Partiklar

CO2

92

66

0

114

1 084

0,38

I refererade studier är det i huvudsak förändrade effekter med avseende på NOX,
HC och CO som lyfts fram trots att det enligt ovanstående tabell finns ämnen som
värderas högre. Det bör dock noteras att CO värderas till 0 kr/kg. Vid en ekonomisk värdering måste ovanstående värden kombineras med utsläppens storlek om
en jämförelse skall bli meningsfull.
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5 Gatutrafikbuller vid låga hastigheter
5.1 Inledning
5.1.1 Bakgrund
Detta studium är en del av ett projekt finansierat av Vägverket som syftar till att
undersöka olika konsekvenser av ett införande av en mera allmän hastighetsbegränsning till 30 km/h i tätorter. Hastighetsbegränsningen skall uppnås med
hjälp av fysiskt fartbegränsande åtgärder.
5.1.2 Några akustiska begrepp
Mätdata redovisas ibland som maximalnivå vid passage, ibland som ekvivalentnivå och ibland som ljudexponeringsnivå. För förståelsen är det nödvändigt att
känna till sambandet mellan dessa storheter.
Om markdämpningen försummas gäller följande samband mellan maximalnivån,
Lmax, vid passage och ekvivalentnivån, Leq, för ett enstaka fordon:
Leq = Lmax + 10 lg(a) − 10 lg(v ) − 10 lg(2π )

(5.1)

där a= kortaste avståndet till fordonet, v= hastigheten (m/s).
Ekv (5.1) förutsätter en oändligt lång väg och ett rundstrålande fordon som inte
passerar fortare än att instrumentet hinner registrera den sanna maximalnivån.
Även om dessa förutsättningar inte är exakt uppfyllda så framgår ändå tydligt att
hastighetsberoendet för ekvivalent- (eller SEL-) nivån är mindre än för maximalnivån. Exempelvis ger en sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h 2,2 dB
lägre minskning för ekvivalentnivån än för maximalnivån.
Mellan ljudexponeringsnivån, LE, och Leq gäller följande samband:
Leq = LE - 10 lg(T)

(5.2)

där T = den tid för vilken Leq skall beräknas.
Ekv (5.2) innebär att en sänkning av ljudexponeringsnivån ger motsvarande
sänkning av ekvivalentnivån.
När det gäller maximalnivån kan den också definieras olika. Den kan t.ex. vara
maximalnivån från ett visst fordon eller medelmaximalnivån från ett stort antal. I
vissa fall kan den vara ett statistiskt begrepp, t.ex. den nivå som överskrids av 5 %
av fordonen. I Sverige används ofta den nivå som överskrids av fem fordon på
natten. Beroende på vilken definition som används blir också differensen mellan
maximalnivån och ljudexponeringsnivån olika.

5.2 Litteraturgenomgång
5.2.1 Beräkningsmodeller
5.2.1.1 Den nordiska beräkningsmodellen
Vägtrafikbuller, rapport 4653 från Naturvårdsverket, [1]
Beräkningsmodellen kom ut i en ny reviderad upplaga 1996. En av förändringarna
var då att utgångsvärdena, dels reviderades och, dels utsträcktes ner till 30 km/h.
Eftersom det saknades data under 30 km/h rekommenderas att använda värdena
för 30 km/h även för hastigheter under denna. Förändringarna visas i figurerna
nedan, dels för ljudexponeringsnivån och, dels för maximalnivån. Förändringarna
40
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baserades på ett begränsat antal nya mätningar utförda i Sverige, Danmark, Norge
och Finland. Ursprungsreferenserna redovisas senare. Maximalnivåerna bör
jämföras med stor försiktighet eftersom definitionen i den gamla beräkningsmodellen inte var helt klar.
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Nya och gamla utgångsvärden uttryckta som ljudexponeringsnivåer, [1].

Figur 5.1 visar att ljudexponeringsnivån sjunker med hastigheten ner till 50 km/h
för tunga fordon och ner till 40 km/h för lätta fordon. Anledningen till att nivåerna
inte förändras vid de lägsta hastigheterna torde vara att motorbullret då dominerar
över däcksbullret. En sänkning från 50 till 30 km/h sänker alltså LAE 2,5 dB för
lätta fordon medan den förblir oförändrad för tunga fordon. Figur 5.2 visar
motsvarande diagram för medelmaximalnivån. Även här förblir tunga fordon
oförändrade medan maximalnivån för lätta fordon sjunker 7 dB när hastigheten
sänks från 50 till 30 km/h.
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Figur 5.2 Medelmaximalnivåerna enligt den nordiska beräkningsmodellen, [1].
5.2.1.2 Den amerikanska beräkningsmodellen
FHWA Traffic Noise Model, [2]
Den här modellen delar in fordonen i 5 klasser: Personbilar (2 axlar/4 däck),
medeltunga lastbilar (2 axlar/6 däck), tunga lastbilar (3 axlar eller fler/mer än 6
däck), bussar (2 eller 3 axlar/6 däck eller mer) och motorcyklar (2 eller 3 däck).
För varje fordonstyp redovisas A-vägda ljudtrycksnivåer och 1/3-oktavbandsnivåer på fyra olika vägbeläggningar: Finkornig asfaltbetong, Portland cementbetong, grovkorning asfaltbetong samt en blandning av de bägge första.
I figur 5.3 redovisas SEL-värdena för medelvägbanan i konstant fart. I modellen ges också motsvarande värden för full gas. Fullgasvärdena är vid hastigheter
under 50 km/h 8–17 dB högre för personbilar, 3–5 dB högre för medeltunga lastbilar, 4–5 dB högre för tunga lastbilar, 3–5 dB högre för bussar samt 2–11 dB
högre för MC. Den lägre siffran gäller för 50 km/h och den högre för 20 km/h.
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Figur 5.3

Amerikanska utgångsvärden vid ”cruise throttle”enligt [2]. SELvärden på avståndet 15 m från fordonet. Värdena skall ökas med 2
(1,8) dB för att bli jämförbara med 10 m-värden.

5.2.2 Internoise
5.2.2.1 Vehicles noise and tempo-limit of 30 km/h
V. Tandara, 1985 sid. 247-250, [3].
Författaren inleder med att konstatera att motorfordon är den mest betydelsefulla
störningskällan i tätorter. Han avslutar inledningen med att framföra åsikten att
hastighetsbegränsa fordonstrafik till 30 km/h är orealistiskt och bör undvikas.
Orsaken enligt författaren är att bullernivån från fordonen ökar vid körning i
denna låga hastighet och att dessutom bränslekonsumtionen stiger. Sedan redovisas systematiskt ett fordons olika bullerkällor.
Motorbuller. Bullret från motorn styrs i huvudsak av dess varvtal. Vid körning på
låga växlar så ökar motorns varvtal och därmed bullernivån. Författaren menar att
de flesta personbilar är utformade så att bilarna kan köras i hastigheter på 45–55
km/h på högsta växeln. Vid körning i hastigheten 30 km/h måste en lägre växel
användas med påföljden att motorvarvet och bullernivån ökar.
Transmission. Transmissionens betydelse ur bullersynpunkt vid olika hastigheter
anses vara liten.
Rulljud. Däckens rulljud är beroende av hastighet, däcksmönster, däckets dimension och vägbanans kvalité. För normala personbilsdäck så är däcksljudet vid 30
km/h av underordnad betydelse, dock gäller detta ej grovmönstrade däck på t.ex.
jeepar.
Vibrationer. Vibrationer anses vara en mycket viktig bullerkälla. Vibrationer
uppkommer från motor, transmission och ojämnheter i vägen. I hastigheter från
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30 till 50 km/h anses motor- och transmissionsbuller ha störst betydelse. Aerodynamiskt buller är hastighetsberoende så därför kan detta fenomen uteslutas i så
låga hastigheter som 30 km/h.
Författarens slutsats är att stressen på boende i tätorter kommer att öka om
hastigheten på fordon reduceras från 50 till 30 km/h. Körning på lägre växlar med
högre motorvarv kommer att resultera i ett högre buller. Exponeringstiden för
bullret kommer att öka på grund av den lägre hastigheten. Luftföroreningarna
kommer att öka i form av mer avgaser och partikelutsläpp.
5.2.2.2

Noise emission of vehicles in urban streets at various traffic
conditions
Heinrich Steven, 1985 sid. 251-254, [4].
Mätningar av fordonsbuller i stadsmiljö är utförda i olika trafiksituationer. Start,
acceleration, konstant hastighet och opåverkat trafikflöde är de fall som förekommit. De största bullervariationerna som förekommit var inom hastighetsområdet 30–40 km/h. Bullerökningen förklaras av att i detta område förekommer
vanligen acceleration vilket ofta innebär kraftigt gaspådrag på låga växlar med
högt motorvarv. Ökningen av medelljudnivån vid ökande hastighet tillskrivs i
första hand ökat rulljud. Rulljudet har en signifikant betydelse i hastigheter över
50 km/h. Spridningen av vägtrafikbuller i stadsmiljö är stor. Vid bullermätning är
det vanligt att den momentana ljudnivån varierar 8–10 dB. Denna variation förekommer oavsett gatornas utförande och skillnader i den närmaste omgivningens
utförande (detta samband gäller även när 5 % av de allra bullrigaste och 5 % av de
tystaste passagerna uteslutits.
Variationerna är även beroende av förarnas körsätt. Kontrollerade försök
utfördes med personbilar som framfördes med ett aggressivt respektive lugnt körsätt. Skillnaden i ljudnivå mellan körsätten låg mellan 4–8 dB. En tydlig skillnad
erhölls även vid körning i korsningar och påfarter. Proven utfördes två gånger på
samma sträcka, den ena gången med den normala hastighetsgränsen 50 km/h och
den andra med nedsatt hastighet till 30 km/h.
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Figur 5.4

Resultat enligt [4].

I figur 5.4 kan man se att maximalljudnivån typiskt är 5 dB lägre på 30 km/h
sträckan. Att resultatet ej är enbart beroende på hastighetsdifferensen visas också
av en 2 dB differens vid 30-skyltningen jämfört med 50-skyltningen. Med andra
ord så påverkas körsättet av den förväntade tillåtna maxhastigheten genom en
kraftigare acceleration då högre maxhastighet tillåts.
Önskad hastighet påverkas av gatans utförande och trafikbelastning. Undersökningar visar att gatans utförande och omgivningar kan påverka ljudnivån från
biltrafik upp till 5 dB. Att trafikflödets storlek påverkar hastigheten har visats
genom att förare tidigt på morgonen eller sent på kvällen, då biltrafiken är gles,
kör fortare med sannolikt ökad ljudnivå som följd.
5.2.2.3

SEA cooperative research program-sound level urban driving
cycle
C. Render-Williams, P. Smith, T. Crompton, T. Hughes and D. Schumacher, 1997
sid. 81-85, [5].
En av slutsatserna av artikeln är att externbullret beror mer på fordonets hastighet
än på motorvarvtalet.
5.2.2.4

Relationships between running speed and sound power levels on
urban roads
Tetseu Mikami, Yasuo Oshino & Hideki Tachibana, Internoise 98, 223-226, [6].
Här redovisar man bl.a. ljudeffektnivån från lätta, medeltunga och tunga fordon
vid låga hastigheter som funktion av medelhastigheten. Observera att medelhastigheten kan ge ett annat resultat än den verkliga hastigheten. Resultaten är för
lätta fordon:
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LW = 70,4 + 14,6 lg(v)

(5.3)

och för medeltunga
LW = 82,7 + 10,5 lg( v)

(5.4)

och slutligen för tunga
LW = 87,2 + 9,0 lg( v)

(5.5)

För SEL-nivån är hastighetsberoendet 10 lg(v) mindre. Detta innebär att hastighetsberoendet för medeltunga och tunga fordon är obetydligt samt att det för lätta
fordon bara är 4,6 lg(v), dvs. nivån sjunker med ca 1 dB mellan 50 och 30 km/h.
För maximalnivån blir hastighetsberoendet detsamma som i formlerna ovan.

5.2.3 Diverse nordiska rapporter
5.2.3.1 Road traffic noise in the speed range 30–50 km/h
Raimo Eurasto, VTT, Teknisk rapport 1995, [7].
Resultaten från undersökningen, se figur 5.5 och 5.6, visar att hastigheter lägre än
50 km/h har betydelse för bullret från fordonen. Resultaten ingår i underlaget till
[1].
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Mätplats Perkkaantie, Espoo, skyltad hastighet 50 km/h.

lätta personbilar i konstant hastighet
andra lätta fordon
accelererande personbilar
bromsande personbilar
tunga fordon (lastbilar, bussar)
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Figur 5.6
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Mätplats Komentajankuja, Espo, skyltad hastighet 40 km/h

lätta personbilar i konstant hastighet
andra lätta fordon
accelererande personbilar
bromsande personbilar
tunga fordon (lastbilar, bussar)

Även vid lägre hastigheter kring 30 km/h förekommer detta samband. Den uppmätta ljudnivån vid skyltad hastighet 50 km/h varierade med 2,9 dB mellan de
olika mätplatserna. Mätningarna visade också att accelererande fordon gav 1,0–
1,5 dB högre nivåer än bromsande fordon. Mätningarna var utförda med tidsvägning S och mikrofonen var placerad på 10 m avstånd från gatan. Mätningar utfördes för maximal ljudtrycksnivå och SEL utfördes med frekvensvägning A. Man
konstaterade också att mätningarna på personbilar visar på ett svagare samband
mellan hastighet och ljudtrycksnivå, 23 lg(v/50) jämfört med 30 lg(v/50) som
används i den teoretiska beräkningsmodellen. För tunga fordon i låga hastigheter
konstaterades ej något sådant samband i hastigheter under 50 km/h.
5.2.3.2

Revision af den nordiske beregningsmetode for vejtrafikstöj - lav
fart i bygader
Jörgen Kragh, Svein Storeheier, Teknisk Notat LI 950/92, [8].
Resultaten ingår i underlaget till [1].
I rapporten görs en genomgång av befintliga teoretiska beräkningsmodeller för
trafikbuller. I vissa modeller (Frankrike och Storbritannien tillåts beräkningar av
vägtrafik ned till 20 km/h. I rapporten redovisas även en undersökning
(Stevenson) som gjort jämförelser av ljudnivåer från lätta, medel och tunga fordon
under acceleration och konstant fart. Skillnaden är störst, 5 dB, vid acceleration
och konstant hastighet i 20 km/h. Vid 80 km/h är denna skillnad reducerad till ≤
2 dB. Körsättet har med andra ord en stor betydelse för bulleremissionen.
Följande faktorer anges som betydelsefulla för påverkan på ljudnivån från for-
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donstrafik i stadsmiljö: Hastighetsbegränsning, jämt trafikflöde, förbud mot tung
trafik, ändring av gatans trafikkapacitet. Författarna avslutar med att påpeka att
det vid en revision av den nordiska beräkningsmodellen är angeläget att kunna
karaktärisera körsättet vid beräkningar av bullernivåer i stadsmiljö med hastigheten ≤ 50 km/h.
5.2.3.3

Parameters influencing noise emission levels of passenger cars
in urban traffic
Truls Berge, NAM 1986, sid. 127-130, [9].
I rapporten redovisas vilka delar hos fordon som är av betydelse för externa
bullerstörningar. Författaren påpekar att åtgärder på fordonet är den mest kostnadseffektiva lösningen ur bullerreduktionssynpunkt.
Motorvarvtal. Motorbullret är proportionellt mot varvtalet. En varvtalsreduktion
kan ge en ljudnivåsänkning i storleksordningen 9–15 dB. Som exempel anges att
en bil med motorvarvtalet 4 000 rpm ger lika mycket buller som 32 bilar med
motorvarvtalet 2 000 rpm.

Motorbelastning. Ljudnivån från fordon påverkas även av belastningen. Gasoldrivna bilar är speciellt känsliga för ökad last, vilket kan ge en ökning av bullernivån på upp till 10 dB. Dieseldrivna fordons motorbuller varierar mindre vid
olika belastning, 2–3 dB.
Hastighet. Fordonets hastighet påverkar ljudnivån, dels vid låga hastigheter
genom motorbullret och, dels vid högre hastigheter över 60 km/h i allt högre grad
av däcksbullret. Utöver dessa grundläggande parametrar kommer ytterligare ett
antal sekundära parametrar. Dessa är följande: Fordonsrelaterade (typ, modell,
tillverkare), trafikrelaterade (gaturummet, trafikflödet) och förarrelaterade
(aggressiv/mjuk körning).
Ljudnivåmätningar utfördes på 17 personbilar som samtliga var 1–2 år gamla.
Olika körsätt och hastighet användes vid mätningarna. Ljudnivån vid konstant
hastighet i 20, 35, 50, 60 och 80 km/h och med olika växlar mättes. Mätningar
utfördes även vid maximal acceleration och däcksbullrets inverkan mättes också.
Resultaten sammanfattas enligt följande:
Vid konstant hastighet och varvtal (3 000 rpm) kunde ej något statistiskt samband påvisas med avseende på effekt/vikt, effekt/motor etc. Ljudnivån vid
acceleration är starkt beroende av motorvarvtalet då accelerationen påbörjas.
Däcksbuller kan starkt påverka totalbullernivån från 35 km/h vid körning på
3:ans växel.
5.2.3.4 Kontroll av nordisk reknemetode, Del 1
Matias Ringheim, Edvard Falch, Kilde rapport 1980, [10].
Slutsatsen av studien är att beräkningsmodellen i huvudsak visade på en god
överensstämmelse med utgångsvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå. Vissa ändringar ansågs dock vara aktuella: Beräkningsmetoden ger antagligen ca 2 dB för
låga nivåer vid hastigheter kring 50 km/h och bort mot 2 dB för höga nivåer för
lätta fordon vid hastigheten 100 km/h. Det är en klar skillnad i ljudnivå mellan de
största och minsta tunga fordonen. Skillnaden går mellan 2- och 3-axliga fordon.
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5.2.4 SP Rapporter
5.2.4.1 Mätning av fordonsbuller i tätortstrafik – hastighetsområdet 30–
50 km/h
Anders Stenhoff, SP RAPPORT 1994:63, [11]. Resultaten ingår i underlaget till [1].
Mätningar har utförts på åtta platser med rekommenderad hastighet 30 km/h och
totalt har ljudnivån från 1 410 fordonspassager uppmätts. Hälften av mätplatserna
hade någon typ av farthinder. Resultatet från mätningarna visar på en god
överensstämmelse med den nordiska teoretiska beräkningsmodellen för lätta fordon, se figur 5.7, i 50 km/h hastighet. De fordon som framfördes i 30 km/h fick ca
5 dB lägre ekvivalent ljudnivå jämfört med beräkningsmodellen.

Lätta fordon
Okorrigerade ljudnivåer
Beräkningsmodell

Korrigerade ljudnivåer
Reg. korrigerade ljudnivåer

Reg. okorrigerade ljudnivåer

LAE (dB)

80

70

60
20

10

Figur 5.7

30
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Hastighet (km/h)

50

60

70

100

Jämförelse mellan beräkningsmodellen och uppmätta LAE värden
för lätta fordon. Resultaten är beräknade i hastighetsintervall i
steg om 5 km/h.

För tunga fordon, se figur 5.8, blev skillnaden drygt 2,5 dB vid 30 km/h jämfört
50 km/hastighet. Spridningen i uppmätta ljudnivåer mellan de olika mätplatserna i
låga hastigheter var för maximalnivån ca 5 dB och för ekvivalentnivån ca 3 dB.
Något direkt samband mellan bullernivå och körsätt har ej kunnat påvisas, se
exempel i figur 5.9. Av större betydelse för variationer i mätresultaten verkar
markdämpning och vägbanetemperatur ha.
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Tunga fordon
Okorrigerade ljudnivåer
Reg. korrigerade ljudnivåer

Korrigerade ljudnivåer
Reg. okorrigerade ljudnivåer

LAE (dB)
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Figur 5.8
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Medelvärden för LAE för tunga fordon. Resultaten är beräknade i
hastighetsintervall i steg om 5 km/h.

T yp 1-Jäm nt
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LAE (dB)

80

75

70

65

60
20

Figur 5.9
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Hastig he t (km /h)

60

LAE som funktion av hastigheten i Dalsjöfors för lätta fordon.
Resultaten är uppdelade i olika bedömning av körsätt.
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5.2.4.2 Bestämning av bulleremission från stadsbussar
Tomas Ström, Hans Jonasson, SP RAPPORT 1998:29, [12].
Mätningarna utfördes på sju platser med skyltad hastighet 50 och 70 km/h. Totalt
utfördes 83 förbipassagemätningar på bussar i olika utförande. För 2-axliga bussar
mättes i området 30–50 km/h, en ljudexponeringsnivå som var 2–3 dB lägre än
vad nuvarande beräkningsmodell anger, se figur 5.10. Hastighetsberoendet är
knappast signifikant. För 3-axliga bussar är differensen till beräkningsmodellen
mindre, se figur 5.11.
86,0
2-axlig buss
Beräkningsmetod 1996
Logg. (2-axlig buss)

84,0

LAE10m, dB

82,0
y = 1,4057Ln(x) + 71,665
R2 = 0,0517
80,0

78,0

76,0

74,0
10

100
Hastighet, km/h

Figur 5.10

48 uppmätta LAE-värden normaliserade till 10 m för 2-axliga
stadsbussar.

83,0

3-axlig buss

Beräkningsmetod 1996

82,0

Logg. (3-axlig buss )

LAE10m,dB

81,0

y = 3,2666Ln(x) + 67,213
R 2 = 0,1767

80,0

79,0

78,0

77,0
10

100

Hastighet,km/h

Figur 5.11

28 uppmätta LAE-värden för 3-axliga bussar normaliserade till 10
m för 2-axliga stadsbussar.
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För 2-axliga bussar, se figur 5.12, är differensen mellan mätt och beräknad
maximalnivå liten. Hastighetsberoendet är svagt men något högre än för ljudexponeringsnivån. För 3-axliga bussar, se figur 5.13, är nivåerna högre.
81,0
80,0

2-axlig buss
79,0

Beräkningsmodell 1996
Logg. (2-axlig buss)

LpAFmax10m

78,0
77,0
76,0

y = 3,1756Ln(x) + 63,862
R 2 = 0,1621

75,0
74,0
73,0
72,0
71,0
70,0
10

100
Hastighet, km/h

Figur 5.12

Bestämda maximalnivåer för 2-axliga bussar, exklusive DAB.
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Beräkningsm etod 1996

82,0

Logg. (3-axlig buss)
81,0

LpAFmax

80,0

y = 5,0305Ln(x) + 58,521
R 2 = 0,174

79,0
78,0
77,0
76,0
75,0
74,0
10

100
Hastighe t, km/h

Figur 5.13

Bestämda maximalnivåer för 3-axliga bussar.

5.2.4.3 Måling af vejtrafikstøj ved vejbump
Rapport AV 1725/98 från DELTA Akustik & Vibration i Lyngby. [20].
Man har mätt LAE och LAF, mitt emellan och 10 m före några olika väggupp med
olika skyltad hastighet. Mätresultaten redovisas, dels för verklig hastighet och,
dels omräknade till 50 km/h enligt den nordiska beräkningsmodellen. Resultatet
för guppet med skyltad hastighet 30 km/h blev, omräknat till 80 % personbilar,
10 % varubilar, 9 % 2-axlade lastbilar och 1 % fleraxlade lastbilar, att LAE vid
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själva guppassagen blev 3,3 dB tystare än det till 50 km/h omräknade värdet
mellan guppen. Intressant att notera är att man anger en nivå 10 m efter guppet
som är 3,7 dB högre (verklig hastighet) än vid guppet. Körsättet vid guppet uppges ha varit ojämnt eftersom man bara kunde passera i en riktning åt gången.
5.2.4.4 Støymålinger i miljøgater, Hokksund
Truls Berge, SINTEF, [21].
Här har man mätt maximalnivån som funktion av hastigheten dels, på jämn asfalt
och, dels vid ett gupp av tegel och ett av ”brostein” (ser ut som gatsten). Vid
samma hastighet gav tegelguppet samma maximalnivå som asfalten medan brosteinen låg ca 5 dB högre vid 30 km/h. Resultaten tyder på att ett gupp inte höjer
ljudnivån jämfört med plan väg.
5.2.4.5 Miljøprioritert Gjennomfart i Rakkestad
Truls Berge, SINTEF, [22].
Här har man funnit att dygnsekvivalentnivån i tre mätpunkter bara reduceras drygt
1 dB efter införande av miljözon. Det dåliga resultatet kan bl.a. bero på att man
inte lyckades reducera hastigheten tillräckligt. Man har också mätt hastigheten i
en rondell och kommit fram till att den i det aktuella fallet var mycket jämn. I
rapporten görs också en jämförelse mellan granitsten och asfalt och det
konstateras att granit ger ca 3 dB högre ljudnivå.

5.2.5 Övriga
5.2.5.1 Vehicle and traffic noise surveys alongside speed control
cushions in York
PG Abott, SM Phillips, RE Layfield, 1993, [13].
Undersökningen redovisar mätresultat av ljudnivåer från vägtrafik före och efter
utplacering av hastighetsreducerande gupp. Mätmetoden som används är utvecklad av TRL och är känd som den ”statistiska förbipassagemetoden”.
Före införandet av vägguppen var den A-vägda ljudtrycksnivån från fordonen
ca 75 dB vid 40 km/h. Efter vägguppens införande reducerades ljudnivån vid 40
km/h med 1 dB före och efter guppen och med ca 3 dB vid passagen över guppen.
Trots att tunga fordon såsom bussar kunde passera vid sidan av guppen så
reducerades ändå medelljudnivån med drygt 2 dB. Skillnader i ljudnivå från
trafiken mellan olika mätplatser beror på olika medelhastigheter på platserna. Man
uppmätte också skillnader i ljudnivå mellan olika mätplatser som ansågs bero på
olika utformning av guppen, skillnaden var upp till ca 3 dB. Korta avstånd mellan
guppen gav lägre ljudnivå från trafiken än långa avstånd.
Vid en mätplats reducerades medelhastigheten från 52 till 29 km/h. Hastighetssänkningen gav en nivåsänkning på drygt 8 dB A-vägd ljudtrycksnivå. Ingen
signifikant skillnad för maximalnivån från personbilar kunde konstateras vid jämförelse av mätningar på samma sträcka med och utan vägbulor.
Generellt framkom att vägtrafikbullret mellan 06.00–24.00 reducerades med
4,3 dB mätt vid sidan av vägbulorna och 4,4 dB mellan vägbulorna. Trafikbullret
minskade även med 2 dB under tiden 24.00–06.00. Mätningarna visade att spridningen var liten, 0,3 dB A-vägd ljudtrycksnivå vid olika mätplatser utmed en och
samma gata.
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5.2.5.2 Erfahrungen mit Tempo 30
H. Mazur & et al.Forskningsrapport från Umweltbundesamt, 1998, [14].
Rapporten behandlar alla aspekter av 30 km/h-problematiken. Buller behandlas
sparsamt. Man sammanfattar dock läget så att man kan sänka LAeq 3 dB även utan
farthinder genom att reducera hastigheten från 50 till 30 km/h. Man återger också
följande figur från en undersökning av Steven från 1990:
74
73

Jäm n fart

72

33% ojäm n

71

66% ojäm n

70

100% ojäm n

LpAFmax, dB

69
68
67
66
65
64
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61
60
59
20

30
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50

Hastighet, km/h

Figur 5.14

Ljudnivån vid förbifart enligt tyska undersökningen. SEL-nivåns
hastighetsberoende är mindre.

Man varnar också för användning av gatusten eftersom denna höjer bullernivån.
5.2.5.3

Einfluß von verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf akustische
Kenngrößen
H.-J. Giesler & A. Nolle, Lärmbekämpfung 31, 31-35 (1984), [15].
Artikeln redovisar resultat av olika hastighetsbegränsande åtgärder på elva gator i
Berlin. Resultaten redovisas som sänkt ljudtrycksnivå som funktion av den åstadkomna hastighetsbegränsningen. Man drar den viktiga slutsatsen att effekten av
hastighetsbegränsningen inte har neutraliserats av nerväxling och förändrat
körsätt.
5.2.5.4 Geräuschemissionen von Personenwagen bei Tempo 30
G. Kemper & H. Steven, Lärmbekämpfung 31, 36-44 (1984), [16].
Man studerar personbilens olika bullerkällor, redovisar mätresultat och kommer
fram till slutsatsen att hastighetsbegränsning till 30 km/h minskar LAeq med 3,5 dB
och LAmax med 5,5 dB. Man konstaterar också att 3:e växeln kan användas i 80 %
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av fallen. Speciellt framhålles också att det är stor differens i resultat mellan
innerstadstrafik med åtföljande bilköer och glesare trafik i förorter. I mycket tät
trafik blir hastighetsvariationerna stora vilket också ger högre bullernivåer. Med
samma medelhastighet blir LAeq i innerstaden ca 3,5 dB högre än i lågtrafikerade
bostadsområden.
5.2.5.5 Leiser fahren in verkehrsberuhigten Bereichen
M. Eichenhauer, H.-H. V. Winning & E. Streichert, Lärmbekämpfung 31, 45-50
(1984), [17].
Även här redovisar man positiva slutsatser av hastighetssänkande åtgärder. Dessa
bidrar bl.a. att minska behovet av acceleration varför körsättet blir lugnare och
ljudnivån lägre. Man menar också att det av andra framförda påståendet att nedväxlingar och förändrat körsätt neutraliserar hastighetssänkningen är ”falsch”.
Emissionen från personbilar uppges minska med i genomsnitt 5 dB.
5.2.5.6

Minderung des Verkehrslärm durch flächenhafte Verkehrsberuhigung
A. Döldissen, Lärmbekämpfung 31, 51-57 (1984), [18].
Även den här artikeln visar entydigt att hastighetssänkande åtgärder bidrar till att
sänka bullernivån.
5.2.5.7

Der Straßenverkehrslärm bei Fahrzeuggeschwindigkeiten von 30
km/h bis 60 km/h
S. Ullrich, Lärmbekämpfung 28, 137-140 (1981), [19].
Här studeras hastighetsberoendet på asfalt och betongstenbeläggning för 30–60
km/h. De olika betongstenbeläggningarna bullrar minst 1 dB mer än asfalt.
Bullernivån sjunker med hastigheten med ett litet undantag, LAeq för personbilar
under 35 km/h där man uppger en liten ökning. Detta ger till resultat att LAeq inte
påverkas av en hastighetssänkning från 50 till 30 km/h, något som strider mot
nästan alla andra undersökningar.

5.3 Mätningar
5.3.1 Mätbetingelser
Mätningarna på en personbil(Audi A3, 1,6) nedan har utförts på en raksträcka på
en lokalgata i Viared, Borås. Vid mätningarna rådde klar väderlek, lätt vind och
torr vägbana. Mätningarna utfördes på avståndet 6,5 m från körbanemitten. Två
mikrofoner var placerade på 1,2 och 4,5 m höjd över markplanet. Nedan redovisas
bara mätningarna vid 1,2 m eftersom det visade sig att bakgrundsbullret var alltför
högt på den högre mäthöjden. Ljudutbredningen från källa till mätplats skedde
uteslutande över vägens asfalterade beläggning. Fordonen framfördes i följande
körmönster:
• Förbipassage under acceleration (start från 0 km/h) med växling upp till 50
km/h.
• Förbipassage under bromsning (hjulbromsar och motorbroms) från 50 till 0
km/h.
• Förbipassage med retardation och acceleration (50 % vardera) utgångs- och
sluthastighet, 50 och 30 km/h.
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• Förbipassage i konstant låg hastighet (20, 30 och 40 km/h).
• Mät motorbuller från stillastående bil med olika motorvarv (tomgång, 1 500,
2 000 och 3 000 rpm) i fyra positioner runt fordonet.
Vid acceleration och retardation var mikrofonen placerad ungefär där hastigheten
var 25 km/h. Dels mättes SEL i tersbanden 25–10 000 Hz och dels A-vägd
maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F.
Mätningarna på lastbilen (6 axlar/16 däck) och kombibilen (VW Passat, kombi,
1,8) har utförts på ett flygfält i Hasslösa som är beläget någon mil söder om Skara
i en ostörd omgivning med kilometervida åkerarealer som närmaste omgivning.
Vid mätningarna rådde klar väderlek (stundtals tunt molntäcke), med lätt vind och
torr vägbana. Ljudutbredningen från källa till mätplats skedde uteslutande över
startbanans asfalterade beläggning. Vid samtliga passager var hastigheten
konstant förbi mätplatsen. Mätningarna spelades in på DAT-bandspelare och
analyserna utfördes, dels som SEL-mätningar i tersbanden 25–10 000 Hz samt
som mätningar av A-vägd maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F.

5.3.2 LAE och LAFmax vid passage
Tabell 5.1 visar att SEL-nivån för lastbilen inte förändras mellan 50 och 30 km/h.
För kombin sjunker den 5,9 dB och för personbilen sjunker den 7,0 dB. SELvärdet för personbil (liten) i 30 km/h är sannolikt påverkat något av bakgrundsbuller varför differensen kan vara underskattad.
Tabell 5.1

LAE från fordon i olika hastigheter, jämn fart i naturligaste växel.

Fordon

Lastbil (trailer)
Lastbil (trailer)
Personbil (kombi)
Personbil (kombi)
Personbil (liten)
Personbil (liten)

Mätning
1
LEA (dB)
80,8
81,0
68,0
74,4
68,4
74,9

Mätning
2
LEA (dB)
80,6
80,8
69,0
74,6
67,9
75,7

Mätning
3
LEA (dB)
80,4
80,9
68,9
74,6
68,7
75,3

Medel
LEA (dB)
80,6
80,9
68,6
74,5
68,3
75,3

Mäthöjd
m
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

MätHastighet
avstånd
m
km/h
10
30
10
50
3
30
3
50
6,5
30
6,5
50

Tabell 5.2 visar att maximalnivån för lastbilen sjunker 2,3 dB mellan 50 och 30
km/h. För kombin sjunker den 7,7 dB och för personbilen sjunker den 11,2 dB.
Tabell 5.2

A-vägda maximalnivåer från fordon i olika hastigheter, jämn fart.

Fordon

Lastbil (trailer)
Lastbil (trailer)
Personbil (kombi)
Personbil (kombi)
Personbil (liten)
Personbil (liten)

Mätning
1
LpAFmax
(dB)
76,4
78,3
65,9
74,6
63,3
74,8

Mätning
2
LpAFmax
(dB)
76,1
78,2
67,8
75,0
64,3
74,3

Mätning
3
LpAFmax
(dB)
75,7
78,1
67,4
74,5
61,7
73,5

Medel
LpAFmax
(dB)
75,9
78,2
67,0
74,7
62,9
74,1

Mäthöjd
m
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Mät- Hastighet
avstånd
m
km/h
10
10
3
3
6,5
6,5

30
50
30
50
30
50

Tabell 5.3 visar variationen på grund av olika körförhållanden. Intressant är att
notera att oavsett körsätt så ger lägre hastighet alltid lägre ljudnivå än jämn fart i
50 km/h.
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Tabell 5.3
Acc
0–50

A-vägda maximalnivåer från personbilen under olika körförhållanden.
30–15–30

50–15-50

LpAFmax
(dB)

50–0
Motorbroms
LpAFmax
(dB)

LpAFmax
(dB)

LpAFmax
(dB)

73,3

68,9

66,3

67,1

2vxl
1 300 rpm
20 km/h
LpAFmax
(dB)

3vxl
1 400 rpm
30 km/h
LpAFmax
(dB)

67,3

3vxl
1 800rpm
40 km/h
LpAFmax
(dB)

4vxl
1 800rpm
50 km/h
LpAFmax
(dB)

72,2

75,2

69,3

5.3.3 Betydelsen av bullerspektrum
En fasads ljudisolering är högre vid höga frekvenser än för låga. Detta innebär att
ett mera lågfrekvent spektrum, uttryckt i A-vägd ljudtrycksnivå, dämpas mindre.
En lägre hastighet förskjuter ofta spektrum nedåt i frekvens. Man kan därför tänka
sig att en sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h också medför att fasadens
ljudisolering, uttryckt i A-vägd ljudtrycksnivå, blir sämre. Denna försämring
motverkar då inomhus den sänkning av bullernivån utomhus som en sänkning av
hastigheten ger.
För att undersöka denna problematik har den i EN ISO 717–1 definierade
anpassningstermen Ctr för de olika uppmätta spektra bestämts. Ju högre Ctr är
desto bättre är ljudisoleringen. Ctr har beräknats från beräknade inomhusspektra,
dels för ett typiskt kopplat fönster med Rw = 37 dB och, dels för ett extremt bra
fönster med Rw = 47 dB.
I figur 5.15 redovisas SEL-nivåer från personbilspassager i 30 och 50 km/h
mätta på 3 m avstånd och 1,2 m höjd över marken.
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Figur 5.15

Energimedelvärden av SEL-nivåer i tersband för personbilspassager i hastigheterna 30 och 50 km/h normaliserade till 0
dB A-vägdljudtrycksnivå.

I figur 5.16 redovisas motsvarande SEL-nivåer från lastbilspassager i 30 och 50
km/h mätta på 10 m avstånd och 1,2 m mäthöjd.
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Figur 5.16

Energimedelvärden av SEL-nivåer i tersband för lastbilspassager i
hastigheterna 30 och 50 km/h normaliserade till 0 dB A-vägdljudtrycksnivå.

Tabell 5.4

Beräknade Ctr-värden för bullerspektren i figur 5.15 och 5.16.

Fordonstyp
Personbil
Personbil
Lastbil
Lastbil
Personbil
Personbil
Lastbil
Lastbil

Hastighet
km/h
30
50
30
50
30
50
30
50

Ctr
dB
–3
–2
–3
–5
–5
–3
–4
–3

Rw
dB
37
37
37
37
47
47
47
47

Tabell 5.4 ger ett motsägelsefullt resultat. Ibland blir ljudisoleringen bättre vid 30
km/h och ibland sämre.
I tabell 5.5 redovisas anpassningstermer för förekommande tersbandsnivåer
från 2- och 3-axliga bussar uppmätta i stadsbussprojektet. Beräkningarna är
utförda för två olika fönstertyper (3-glas Rw 32 och 1+2-glas kopplad Rw 47).
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Tabell 5.5

Beräknade Ctr-värden för olika bussbullerspektra.

Fordonstyp

Hastighet
km/h
30
50
30
50
30
50
30
50

Buss 2-axlig
Buss 2-axlig
Buss 3-axlig
Buss 3-axlig
Buss 2-axlig
Buss 2-axlig
Buss 3-axlig
Buss 3-axlig

Ctr
dB
–10
–8
–5
–6
–8
–8
–5
–5

Rw
dB
37
37
37
37
47
47
47
47

Även tabell 5.5 ger motsägelsefulla resultat.
I tabell 5.6 redovisas ytterligare några värden beräknade på passager från en
helt ny personbil av 1999 års modell.
Tabell 5.6

Beräknade Ctr-värden för personbil.

Fordonstyp

Hastighet
km/h
30
50
30
50

Personbil
Personbil
Personbil
Personbil

Ctr
dB
–7
–6
–8
–8

Rw
dB
37
37
47
47

5.3.4 Exempel på hastighetsprofil uppmätt av VTI
Körmönster för biltrafik i Linköping
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Figur 5.17
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Typiskt körmönster vid fartbegränsning till 30 km/h med hinder.
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Figur 5.17 visar några registreringar av ett fordons hastighet på 30 km/h-gator
med fartbegränsande åtgärder. Variationen av hastigheten är stor. Huvuddelen av
tiden ligger hastigheten mellan 15 och 30 km/h men några gånger har fordonet
tvingats stanna och hastigheten går ner till 0 km/h. Det är uppenbarligen inte lätt
att bullermässigt simulera motsvarande förlopp samtidigt som det registrerade
förloppet enbart är ett exempel.

5.4 Diskussion och slutsatser
De tyska erfarenheterna visar tydligt att farthinder sänker bullernivån och att den
eventuella förändringen i körsättet inte motverkar den förväntade bullersänkningen. Eftersom de tyska mätningarna är ca 15 år gamla är det knappast möjligt
att använda dem för en kvantitativ bedömning av vilka bullersänkningar som kan
uppnås. De norska och danska undersökningarna visar att väggupp inte höjer
ljudnivån. I stort sett verkar det vara så att hastigheten styr nivån och att hinder
som inte uppmuntrar till aggressivt körsätt inte har någon negativ effekt på
bulleremissionen. Undantag är dock om hindren byggs i material som ökar
däcksbulleremissionen.
Samtliga undersökningar har visat att bullernivån sänks med hastigheten vid
fritt flytande trafik, även under 50 km/h. Sänkningen är signifikant större för personbilar än för tyngre fordon. Den är också större för maximalnivån än för ekvivalentnivån. Hur stor sänkningen blir för personbilar beror mycket på körsättet. Ju
lägre hastigheten är desto mer betydelsefullt är detta. Detta indikerar att det är
mycket viktigt att utforma farthinder på ett sådant sätt att ett lugnt och jämnt körsätt premieras. Enstaka hinder på långt avstånd ifrån varandra är inte bra. Den
tyska undersökningen som redovisas i figur 5.14 ger det intressanta resultatet att
ett ojämnt körsätt vid 50 km/h ger ca 5 dB högre bullernivå än samma körsätt vid
30 km/h medan motsvarande differens för ett jämnt körsätt är ca 7,5 dB. Den visar
samtidigt att ett ojämnt körsätt vid 20 km/h ger ungefär samma bullernivå som ett
jämnt körsätt vid 40 km/h.
Hur mycket sjunker då gatutrafikbullret om hastigheten sänks från 50 till 30
km/h? Uppenbarligen beror detta på andelen tunga fordon och på i vilken
utsträckning körsättet förändras. Med jämnt körsätt och bara personbilar kan
medelmaximalnivån sjunka ca 7 dB och ekvivalentnivån 3–4 dB. Med annan
definition av maximalnivån kan sänkningen bli lägre. Med tanke på att emissionskraven på fordonen fortlöpande skärpts kan det vara rimligt att arbeta med
den högre siffran 4 dB, åtminstone som en vision av vad som kan uppnås. SP:s
mätningar visade t.ex. en sänkning med ca 6 dB av SEL-nivån för personbilar.
Med många tunga fordon eller dåligt utformade farthinder kan förbättringarna helt
utebli.
Beträffande förändringar inomhus till följd av att fordonens bullerspektrum
ändras verkar de vara ganska slumpmässiga. Det går alltså inte att dra några
bestämda slutsatser. Tills vidare får vi alltså förmoda att differensen mellan uteoch inneljudnivåer inte förändras signifikant av en hastighetssänkning från 50 till
30 km/h.

5.5 Effekten på antalet bullerstörda
Vägverket har låtit uppskatta antalet personer som är utsatta för olika bullernivåer,
[23]. Resultatet från utredningen från 1999 redovisas i tabell 5.7.
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Tabell 5.7

Län

Antal personer som är utsatta för olika vägtrafikbullernivåer.

56–60 dB

Bullernivåer i medeltal
utomhus
61–65 dB
66–70 dB
71– dB

Stat

Kom

Stat

Kom

Stat

Västerbotten

3570

15280

2480

8680

420

Norrbotten

3430

14720

2520

8820

380

Jämtland

3472

6276

1494

3979

Västernorrland

8451

11409

3709

Kom

56–65 dB

66– dB

56– dB

Stat +
Kom

Stat +
Kom

Stat +
Kom

Stat

Kom

5880

70

680

30010

7050

37060

5320

30

320

29490

6050

35540

413

1886

38

79

15221

2416

17637

8011

1154

4248

212

340

31580

5954

37534

Gävleborg

14179

8558

5947

8149

1264

5046

95

630

36833

7035

43868

Dalarna

11280

10333

4975

7922

1139

4088

64

193

34510

5484

39994

Uppsala

6538

22130

3982

13473

925

3097

260

253

46123

4535

50658

Södermanland

4706

15932

2806

9499

1360

4604

150

508

32943

6622

39565

Örebro

5101

17261

3088

10647

891

5058

212

685

36097

6846

42943

Västmanland

5031

17026

3092

10457

1619

2826

219

230

35606

4894

40500

Stockholm

8850 146652

5899

69955

2608

50677

182 10789

231355

64256

295611

539

0

383

0

1605

383

1988

3000

100

50

31000

3650

34650

23000 1500

1600

190000

33100

223100

350

32000

4950

36950

Östergötland

76387

12838

89225

Jönköping

41735

8480

50215

Kronoberg

21144

3455

24599

Kalmar

31706

5023

36729

Blekinge

18614

3085

21699

192

154355

26492

180847

Summa hela Sverige 125272 482263 69558 291437 25684 143608 3526 16899

1158314

Gotland
Halland
Västra Götaland
Värmland

Skåne

152

814

101

8000

13000

27000
5000

10712

3000

7000

500

85000 19000

59000

7000

15000

10000

500

82872

2000

5465

55306

5511

4000

20495

100

294

0

222598 1380913

I tabell 5.7 saknas uppdelning mellan kommunala och statliga vägar för Östergötland, Småland och Blekinge. Utgår vi från att fördelningen mellan statliga och
kommunala vägar samt mellan dB-grupperna är densamma som för Västra Götalands län erhålles tabell 5.8. De mest bullrande vägarna har här uteslutits eftersom
de sannolikt inte kommer att beröras av en allmän sänkning till 30 km/h.
Tabell 5.8

Antal bullerstörda vid kommunala vägar.

Hela Sverige

Kommun, 56–60 dB
566 155

Kommun, 61–65 dB
349 735

Hur kommer då antalet störda att påverkas av ett allmänt införande av 30 km/h
med farthinder? För att kunna uppskatta det tvingas vi göra en serie antaganden:
• Statliga vägar berörs ej eftersom de i huvudsak har genomfartstrafik och därför
inte påverkas av 30-reformen.
• Av de kommunala gatorna och vägarna berör 30 km-reformen 80 % inom
intervallet 56–60 dB, 60 % inom intervallet 61–65 dB och 0 % av vägarna där
ljudnivån är högre än 65 dB.
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• De fartsänkande åtgärderna utformas optimalt så att körsättet blir rimligt jämnt
och antalet tunga fordon på 30-vägar är försumbart. Bullersänkningen i LAeq
kan då bli ca 4 dB.
• Sannolikhetsfördelningen inom klasserna i tabell 5.7 är rektangulär, dvs. det
finns lika många personer per dB överallt inom respektive klasser.
Med dessa antaganden blir antalet bullerexponerade inom de två lägsta klasserna
såsom visas i tabell 5.9
Tabell 5.9

Antal bullerstörda vid kommunala vägar efter en optimalt
genomförd 30-reform.

Hela Sverige i nuläge
Hela Sverige efter 30-reform
Antal färre exponerade

Kommun, 56–60 dB
566 155
371 689
194 466

Kommun, 61–65 dB
349 735
181 862
167 873

Värdena i tabell 5.9 får ses som en vision. Med tanke på att många fartbegränsande åtgärder säkert, på grund av olika kompromisser, inte blir optimala
bör kanske siffrorna för antalet färre exponerade minskas, kanske ända upp till
50 %.
Inom de bullerstörda områden som berörs av en sänkning till 30 km/h drar
100 % av befolkningen nytta av bullersänkningen som alltså i gynnsamma fall kan
bli upp till 4 dB.
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6 Diskussion och slutsatser
Man kan konstatera att ett flertal studier genomförts i syfte att studera miljöeffekter (avgasutsläpp och/eller buller) i samband med införande av hastighetsreducerande åtgärder. I vissa fall bygger framkomna resultat på enskilda betraktelser och i andra fall på helhetsbetraktelser. Eftersom det finns ett stort antal
påverkande faktorer och komplexa samband som måste beaktas är det viktigt att
framkomna resultat jämförs med hänsyn till de grunddata som analysen bygger
på. Då detta inte alltid gjorts har det tidvis orsakat en onyanserad debatt om
miljöeffekter i samband med sänkt hastighetsgräns från 50 till 30 km/h i tätort.
Med utgångspunkt från det material som denna förstudie bygger på kan man
konstatera att det finns flera indikationer på att en sänkning av hastighetsgränsen
från 50 till 30 km/h inom större områden i tätort inte kommer att innebära någon
försämring med avseende på avgasutsläpp och buller.
Med hänsyn till tidigare avsnitt kan även följande noteringar göras:
• Flertalet studier pekar relativt entydigt på att ett jämnt körsätt ger minskade
nivåer på avgasutsläpp och buller, medan ett ryckigt körsätt får en motsatt
effekt. Körmönstret påverkas dock av egenskaper i gatunätet på ett mycket
komplext sätt och kan inte isoleras till en, i gatunätet, avgränsad sträcka med
enskilda egenskaper. Det är därför angeläget att analysera miljöeffekterna av
en sänkt hastighetsgräns från 50 till 30 km/h i tätort utifrån ett helhetsperspektiv där den totala trafikmiljön beaktas. Det råder samstämmighet om
att större geografiskt sammanhängande områden (t.ex. bostadsområden, hela
stadsdelar) där hastighetsreducerande åtgärder införts, relativt sett ger större
reduktion av avgasutsläpp jämfört med mindre områden av lokal karaktär
(enstaka gator). Detta understryker vikten av att täcka stora ytor för att uppnå
enhetlighet istället för att göra enstaka punktinsatser.
• Om farthinder skall användas måste dessa utformas så att ett jämnt körsätt
erhålls så att hastighetsvariationerna inte blir för stora med ökat avgasutsläpp
som följd. För 30-områden anses att starkt hastighetsdämpande hinder med
ramplutning ≥ 15 % och ca 10 cm höga bör placeras med ett avstånd på 20–30
m för att hastigheten inte skall öka för mycket mellan hindren. Mjukare hinder
med ramplutning 10–15 % och 8–10 cm höga bör inte placeras ut med längre
avstånd än 50 m. Kortare avstånd (ca 40 m) antas ge ännu jämnare hastighet.
Hinder med ramplutning < 10 %, eller avsmalningar, anses ha liten inverkan
på hastigheten och deras hastighetsdämpande effekt ökar inte nämnvärt genom
att hindren placeras tätare. Det senare fallet gäller framförallt vid liten
trafikbelastning.
• Om man skall bedöma effekterna av hastighetsnivåerna 50/30 och 30/30 separat är en rimlig hypotes att 50/30 genererar mer avgasutsläpp bl.a. beroende på
att 50/30 ger en större hastighetsvariation än 30/30.
• Under förutsättning att skyltning 30 km/h verkligen ger sänkt hastighet bör
detta ge en bättre miljö jämfört med om samma hastighetssänkning nås genom
farthinder eftersom merutsläppen vid hinder undviks.
• Resultaten från flera studier där registrering av körförloppet genomförts direkt
i försöksområdet pekar entydigt på minskade utsläpp av framförallt NOX, men
även av HC och CO då hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/h. Speciellt
gäller detta i nätverk där både länkar och noder ingår, dvs. sammanhängande

64

VTI meddelande 869

områden. Genomgående tycks gälla att den största reduktionen av utsläpp
erhålls för NOX.
Till grund för utredningens resultat med avseende på gatutrafikbuller vid låga
hastigheter ligger dels litteraturstudier, dels ett begränsat antal, av Statens Provnings- och Forskningsinstitut, genomförda mätningar på enstaka fordon. Mot
bakgrund av detta kan konstateras att:
• Litteraturen har visat att riktigt genomförda fartbegränsande åtgärder sänker
bullernivån. Sänkningen beror dock kraftigt på vilket körsätt som erhålles
efter åtgärderna. Sänkningen blir mindre om farthindren uppmuntrar till
ojämnt körsätt. Det är också nödvändigt att undvika introduktion av mera
bullrande gatubeläggningar. Typiska sänkningar för ekvivalentnivån är 2–
4 dB för personbilar och 0–2 dB för tyngre fordon. Medelmaximalnivån sänks
i regel ca 2 dB mer.
• En generell sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på lokalgator med
hjälp av fartbegränsande åtgärder kan i bästa fall minska antalet personer i
Sverige som är exponerade för A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivåer mellan
61 och 65 dB från ca 350 000 till ca 180 000. Motsvarande siffror för intervallet 56–60 dB blir 565 000 respektive 370 000. Det har härvid förutsatts att
80 % av de nuvarande gatorna inom det lägre intervallet och 60 % av gatorna
inom det högre intervallet åtgärdats på sådant sätt att ett rimligt jämnt körsätt
erhållits samt att andelen tunga fordon på de åtgärdade gatorna är litet. De
allra bullrigaste gatorna förblir oförändrade eftersom de inte förväntas beröras
av hastighetssänkningen. Den angivna minskningen av antalet bullerstörda får
ses som en vision. Med tanke på att många fartbegränsande åtgärder säkert, på
grund av olika kompromisser, inte blir optimala bör kanske siffrorna för
antalet färre exponerade minskas, kanske ända upp till 50 %.
Avslutningsvis bör framhållas att det är angeläget med fortsatt forskningsverksamhet inom detta område för att ytterligare öka kunskapen med avseende på
kopplingen mellan hastighetsreducerande åtgärder och uppkomna miljöeffekter.
Fortsatt FoU-verksamhet bör i första hand inriktas på att öka kunskapen vad gäller
körsätt och hur detta påverkas av de hastighetsreducerande åtgärdernas
utformning och omfattning. Det som är styrkt är att ett trafiksäkert och hänsynsfullt körsätt, som etableras i ett trafiksanerat område, tas i viss mån med till andra
områden. Detta faktum bör kunna utnyttjas i den fortsatta kunskapsuppbyggnaden
och där bör en diskussion föras t.ex. med avseende på vilken roll körskolan kan
spela. Även bilindustrins ansvar för att utveckla bilmotorer anpassade för 30 km/h
bör tas upp till diskussion. Det vore även av intresse med en utökad bearbetning
av framtaget material från andra studier. Exempelvis skulle körförloppsmätningar
framtagna av Smidfelt-Rosqvist, (1998) kunna utnyttjas som indata för körning på
chassidynamometer men även som indata till alternativa beräkningsmodeller.
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7 Fortsatt arbete i form av fullskaleförsök
Det finns flera indikationer på att ett jämnt körsätt leder till minskad miljöbelastning både vad gäller avgasutsläpp och buller. Möjligheten att åstadkomma en
jämn hastighet kan ses ur två perspektiv. Det ena gäller hur föraren hanterar
fordonet, (växelteknik, acceleration och retardationsmoment, etc.), det andra vilka
tekniska förutsättningar (åtgärdernas utformning och omfattning) som finns för att
kunna framföra fordonet så att ett jämnt körsätt uppnås.
En ansats i det fortsatta arbetet kan vara att utgå från nedanstående frågeställningar även om de till viss del kan besvaras med den kunskap som i dagsläget
finns tillgänglig:
1) hur kan vi få ökad kunskap om körbeteendet,
2) vilka krav skall vi ställa på körbeteendet, både utifrån ett säkerhets- och
miljöperspektiv,
3) hur skall åtgärden utformas för att uppfylla punkterna 1 och 2.
Syftet med fullskaleförsök är bl. a. att:
• öka kunskapen om hur hastighetsreducerande åtgärder skall utformas för att
bästa möjliga kombination av trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga effekter
skall uppnås,
• ta fram underlag för någon typ av åtgärdshandbok där även miljöeffekterna av
införda åtgärder kan utläsas,
• få bättre underlagsmaterial för att kunna analysera lokal/regionala och nationella förändringar med avseende på buller och avgasutsläpp,
• genom ytterligare datainsamling ta fram underlag för fortsatt validering och
utveckling av befintliga beräkningsmodeller för avgasutsläpp och buller,
• i en förlängning analysera om resultat från fullskaleförsök kan utnyttjas som
underlag för att utveckla simuleringsteknik, vad gäller exempelvis körbeteendet. Det bör med hjälp av denna teknik finnas möjlighet att genomföra
studier under kontrollerade förhållanden och förmodligen till en lägre kostnad
jämfört med fältstudier av körbeteendet.
Ett viktigt moment i uppläggningen av fullskaleförsök är att mätningar görs före
införandet av hastighetsreducerande åtgärder. Om detta inte görs begränsas möjligheten till jämförande ”före och efter”-analyser. Det är även viktigt att så
mycket information som möjligt redovisas för att resultaten skall kunna tolkas och
användas på ett bra sätt. ”Före”-mätningar kan dock inte göras förrän det är
klarlagt var och i vilken omfattning hastighetsreducerande åtgärder skall genomföras.
Områden där fullskaleförsök planeras att genomföras bör vara stora och sammanhängande, eftersom flera studier antyder att hastighetsreducerande åtgärder
inom större influensområden ger mindre miljöbelastning jämfört med mindre
områden där enstaka åtgärder genomförts. Åtgärdernas typ och utplacering i gaturummet måste dock planeras med hänsyn till bl.a. områdets befintliga karaktär,
trafikflöde och trafikens sammansättning (personbilar, kollektivtrafik, utryckningsfordon, etc.).
Det har tidigare framhållits att miljöbelastningen är starkt kopplad till fordonens variation av hastigheten. Jämn hastighetsprofil anses ge lägre avgasutsläpp, jämfört med ojämn hastighetsprofil. Det är därför angeläget att ta fram så
mycket information som möjligt beträffande hastighetsprofilen i det aktuella för-
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söksområdet som underlag för att analysera vilka förändrade miljöeffekter som
uppstår efter införandet av hastighetsreducerande åtgärder. Ett sätt att få fram
sådan information är att genomföra mätningar med hjälp av trafikanalysator, där
såväl hastighet som trafikmängd och trafiksammansättning kan erhållas. Eftersom
denna typ av mätningar inte är speciellt kostsam bör det vara möjligt att genomföra ett stort antal mätningar till rimlig kostnad. Det är även nödvändigt med en
kartläggning/registrering av både körförlopp och bränsleförbrukning i det aktuella
området.
Mot bakgrund av ovanstående skulle ett fullskaleförsök förslagsvis kunna genomföras enligt följande moment:
1) Välj ut ett område.
2) Kartlägg trafikflöde och körförlopp. Trafikflödena måste följas upp både i och
utanför försöksområdet.
3) Sätt upp 30-skyltar och upprepa mätningarna.
4) Placera ut farthinder utan eller i kombination med 30-skyltar och upprepa
mätningarna. I detta moment bör körförloppet studeras med avseende på olika
typer av farthinder liksom deras rumsliga placering i gaturummet.
5) Analysera vilka förändringar som inträffat både med avseende på olika åtgärders inverkan på såväl avgasutsläpp som eventuell omfördelning av trafiken.
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