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In this study, atmospheric particle concentrations (PM10) and traffic noise levels have
been measured close to the highways Lundbyleden (close to Hjalmar
Brantingsplatsen) and E45 (on the Stena Denmark’s terminal) in central Gothenburg.
Two things have been studied. First, the effects a noise barrier next to the highway
have on the particle concentration and noise level around the highway. Second, how
two different kinds of blocks can affect the concentration and levels on their
courtyards. Three samples of 15 minutes were taken at each measurement point. To
do this measurement a portable measurement station has been built. A particle
sensor (DustTrak), a microphone and a GPS-receiver have been connected to a
single-board computer (Raspberry Pi). The data have been collected and processed in
the single-board computer.
Only three repeated measurements were performed at each place of measurement,
so the result in this study should be seen as an indicator of how particle and noise
distributions might look.
In this study a noise barrier lowers the particle concentration by 50 % directly behind
the barrier and has a lowering effect up to 40 meters from the barrier when the wind
comes from the road. The barrier lowers the noise levels directly behind the barrier
by 16 dBA for a new glass and concrete barrier and by 12 dBA for an old wooden
barrier. The noise level is lowered for more than 100 meters from the barrier.
In this study an old completely surrounded courtyard is better protected, against both
particles and noise, than a new noise protected courtyard with several openings.
Concerning particles no difference could be seen between inside and outside of the
new noise protected courtyard. The old completely surrounded courtyard had,
however, 20 % lower particle concentrations than on the outside, assuming typical
background and traffic emissions. Concerning noise levels, both courtyards lowered
the levels by 6-7 dBA, compared to outside of the courtyard. The new noise
protected courtyard lowered the levels less close to the openings.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
I denna studie har partikelhalter (PM10) och bullernivåer mätts invid Lundbyleden (nära Hjalmar
Brantingsplatsen) samt E45:an (på Stena Danmarksterminal) i centrala Göteborg. Detta är intressant
då både partiklar och buller har negativa effekter på vår hälsa. De kan vid långvarig exponering ge
upphov bland annat till hjärt- och kärlsjukdomar och orsakar varje år tusentals förtida dödsfall
(Naturvårdsverket, 2015). Det är då intressant att studera partiklar och buller nära högt trafikerade
motorleder som går genom bostadsområden i städer, vilket kan orsaka hög exponering för de
närboende och de som jobbar eller av annan anledning vistas i området. Det är då intressant hur
olika typer av barriärer mellan väg och bostadsområden påverkar partiklar och buller. Dels har det
undersökts vilken inverkan bullerplank har på partikelhalter och bullernivåer nära vägen och dels har
halterna och nivåerna på innergårdar nära vägen studerats.
För att mäta detta har en portabel mätstation konstruerats, där en partikelmätare (DustTrak), en
mikrofon och en GPS-mottagare kopplats ihop med en enkortsdator (Raspberry Pi). Datat har loggats
och processats i enkortsdatorn.
Mätningar av bullerplankets effekter gjordes på 8-10 mätpunkter på olika avstånd från planket. Vid
varje mätpunkt skedde en 15 minuter lång mätning, där medianvärden sedan togs ut och
analyserades. På och kring innergårdarna gjordes 5-7 mätningar på olika intressanta platser på
innergården, samt framför och bakom innergården.
På grund av tidskrävande mätningar kunde endast tre mätningar göras vid varje mätplats, så
resultatet i denna rapport får ses som en fingervisning på hur det kan se ut. I studien sänker ett
bullerplank partikelhalterna kring 50 % direkt bakom planket och har en sänkande inverkan upp till
40 meter från planket då vinden är riktad från vägen. Planket sänker bullernivån direkt bakom
planket med 16 resp. 12 dBA för ett nytt plank av glas och betong resp. ett gammalt av trä.
Bullernivån sänks åtminstone inom ett avstånd av 100 meter från planket.
I studien skyddar en gammal helt omsluten innergård bättre mot både buller och partiklar än en
nybyggd bullerskyddad innergård med flertalet öppningar. Vad gäller partiklar gick det inte att finna
någon skillnad mellan halterna på och utanför den bullerskyddade innergården. Den helt omslutna
innergården hade däremot 20 % lägre halter än utanför för en typisk bakgrund och trafikutsläpp. Vad
gäller buller hade båda innergårdarna en sänkande inverkan på kring 6-7 dBA jämfört med utanför
innergårdarna. På den bullerskyddade innergården var dock denna sänkande inverkan svagare nära
innergårdens öppningar.
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Förkortningar och begrepp
Bakgrund

DT
GPIO
Gångsida
Källhalt
Mätplats
Mätpunkt
Mätområde

Pi
PM10
Väghalt
Vägsida

Andelen av partikelhalten som inte kommer från vägen som studeras. Dessa
partiklar drar in som stora sjok över Göteborg eller kommer från den samlade
trafiken i staden.
DustTrak modell 8520, tillverkad av TSI.
General Purpose Input/Output, signalpinnar på Raspberry Pi.
Sidan om bullerplanket där människor rör sig till fots.
Andelen av partikelhalten som kommer från trafiken på vägen som studeras.
Detta är väghalten minus bakgrunden.
En plats som mäts på. T.ex. nära bullerplank eller traditionell innergård. En
mätplats består av 4-10 mätpunkter.
En enskild position eller punkt som mätutrustningen står på. För varje mätplats
flyttas utrustningen till flera mätpunkter.
Ett större område som mäts inom. Ett mätområde består av flera mätplatser. I
denna studie mäts i två mätområden. En nära Hjalmar Brantingsplatsen och en
vid Stena Danmarksterminal.
Raspberry Pi, en enkortsdator framtagen av Raspberry Pi Foundation.
Partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm.
Den uppmätta halten på vägsidan. Detta är summan av källhalten och
bakgrunden.
Sidan om bullerplanket som vägen ligger på.
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1 Introduktion
Partiklar och buller har båda stark inverkan på människors hälsa. Höga halter av partiklar under en
längre tid kan ge upphov till cancer, andningssvårigheter och allergier. De samlade föroreningarna
från trafik, sjöfart och industri beräknades 2004 orsaka fler än 1000 dödsfall i Sverige (Svenska
Miljöinstitutet AB, 2004). Höga bullernivåer framkallar stress som i det långa loppet kan ge upphov
till hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Starkt trafikerade vägar är den främsta orsaken
till just höga partikelhalter och bullernivåer i stadsmiljö. Partiklar kommer främst från slitage mellan
däck och vägbana och från avgaserna. Buller kommer också av friktion mellan däck och väg, men
även av fordonens motorljud. Det blir då intressant att studera hur dessa halter kan minskas i
områden där många människor rör sig nära vägen. Detta kan gälla gång- och cykelbanor nära väg
samt innergårdar till kvarter som ligger nära högt trafikerade vägar. Partikelhalterna sjunker i regel
kraftigt då man avlägsnar sig från vägen och de påverkas också kraftigt av vindförhållanden. Stark
vind gör att partiklarna snabbt sprids ut så halterna blir ofarliga för människor. I städer, där husen
ligger tätt och är höga, bromsas i regel vinden upp, vilket kan skapa lokalt mycket höga halter
(Eliasson & Henningsson, 2006).
Såväl partiklar som buller blir allra farligast då människor utsätts för dem under en längre tid. Därför
är det intressant att studera hur skydd kan byggas mellan högt trafikerade vägar och närliggande
områden där människor bor eller rör sig mycket. Detta är viktigt då samhället planerar nya
bostadsområden och gång- och cykelstråk nära tungt belastade vägar, för att öka trivseln och minska
långsiktig risk för sjukdom hos de som rör sig kring vägen.

1.1 Syfte och frågeställning
Studiens syfte var att studera partikelhalter (PM10, partiklar med en diameter på under 10 µm) och
bullernivåer nära motorleder, där en barriär finns mellan väg och människa, för att utreda vilken
effekt dessa barriärer har på halterna. Mer specifikt har två typer av barriärer studerats:



Bullerplank, som skyddar främst intilliggande förbipasserande på gång- och cykelbana, men
även i viss mån de som rör sig kring vägens närmsta kvarter (Baldauf, o.a., 2008).
Innergårdar, som skyddar de som bor i husen kring innergården eller av annan anledning
vistas på innergården

Bullerplank är idag en vanlig skyddande åtgärd mot buller, men dess inverkan på partiklar från vägen
har endast studerats i ett fåtal studier. Det finns idag även öppna innergårdar, som är specialbyggda
för att skydda mot buller. Den som har studerats här är Porslinsfabriken på Hisingen i Göteborg.
Ingen funnen tidigare studie har gjorts över vilka effekter dessa har för partiklar. Studien har därmed
följande tre mål:




Att undersöka vilken effekt ett bullerplank har på partikelhalter och bullernivåer ”bakom”
planket, vilket ska jämföras med en plats bullerplank saknas. Med ”bakom” menas på andra
sidan om planket än vägen. Undersöka om planket sänker, höjer eller inte har någon
inverkan på halten och nivån. Undersöka hur mycket planket eventuellt höjer eller sänker
halten och nivån, inte bara direkt bakom planket utan även på avstånd upp till 100 meter
från planket. Undersöka om och på vilket sätt partikelhalten och bullernivån påverkas av
variationer på platsen, såsom variationer i vinden.
Att undersöka vilken effekt husen kring en innergård har på partikelhalten inne innergården,
vilket ska jämföras med halterna och nivåerna utanför innergården. Undersöka om husen
sänker, höjer eller inte har någon inverkan på halten och nivån. Jämföra en modern
bullerskyddad öppen innergård med en traditionell sluten innergård. På den moderna
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innergården ska halten och nivån studeras dels på en plats på innergården som är stängd
mot motorleden och dels på en plats som har en öppning mot motorleden.
Undersöka om det går att finna ett samband mellan partikelhalten och bullernivån.
Undersöka om de följer varandra med ökat avstånd från vägen, det vill säga minskar eller
ökar de på samma avstånd.



Varje plats kommer att mätas tre gånger, så om det visar sig att partikelhalten och/eller bullernivån
varierar mycket från dag till dag kommer studien endast ge en indikation om hur halten och nivån
varierar med avståndet från planket. Om ett bullerplank och husen kring en innergård visar sig
skydda mot även partiklar, utöver buller, kan de användas för att skydda mot partiklar från vägen.
Om vi uppnår dessa mål kan vi svara på följande frågor:



På vilket avstånd från vägen/bullerplanket bör en gång- och cykelbana placeras?
Är moderna bullerskyddade öppna innergårdar eller traditionella slutna innergårdar att
föredra ur både buller- och partikelsynpunkt?
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2 Bakgrund
2.1 Introduktion till partiklar
Partiklars storlek är avgörande för deras aerodynamiska egenskaper. Det bestämmer hur de färdas,
hur långt de färdas, var de har sitt ursprung samt vilken skadeverkan de har på oss människor. Därför
kan man dela in teorin kring partiklar i olika storleksfack. Reglering av partikelhalter sker också med
två storleksordningar: PM2,5 och PM10, massan av alla partiklar mindre än 2,5 µm resp. 10 µm i
diameter. De flesta partiklar är inte alldeles runda. Partikelns diameter anger den aerodynamiska
diametern, det vill säga diametern hos en vattendroppe som faller med samma hastighet som
partikeln i fråga (Janhäll, Urban air pollution and emissions, 2002). I denna studie kommer endast
PM10 att studeras, då PM10 alltid finns i högre halter än PM2,5 (för att PM2,5 är en del av PM10) och
därmed ger tydligast resultat. PM10 är också det äldsta och mest etablerade regleringsmåttet för
partiklar.
Partikelhalter anges normalt på två olika sätt: vikt partiklar per volym luft eller antalet partiklar per
volym luft. Vilket av dessa som används beror på vad man vill studera. Har alla partiklar lika stor
betydelse eller är man intresserad av den samlade partikelmassan i luften? Vikt per volym ger stora
partiklar mer betydelse och antal per volym värderar små partiklar högre. PM2,5 och PM10 mäts i vikt
per volym, vanligen µg/m3. Därav anger PM2,5 och PM10 oftast i praktiken mängden partiklar strax
under 2,5 resp. 10 µm i diameter.
PM10 kallas också inhalerbara partiklar. De är tillräckligt små för att andas in, men så pass stora att de
fastnar i näsan eller strupen innan de når lungorna. PM2,5 kallas respirabla partiklar. De är tillräckligt
små att nå ner i lungorna, vilket gör dem farligare för hälsan.
I naturen grupperar sig partiklar i olika moder. De två huvudgrupperna är grova partiklar, över 2,5 µm
(PM10 minus PM2,5), och fina partiklar under 2,5 µm (PM2,5). De grova partiklarna är av störst
betydelse i denna studie, då endast PM10 har studerats. Här inkluderas dock även en kort orientering
i fina partiklar för att kunna följa den kommande diskussionen (Janhäll, Urban air pollution and
emissions, 2002).

2.1.1 Grova partiklar
Grova partiklar uppkommer från mekanisk slitning. Från trafik är den främsta källan slitning mellan
däck och vägbana eller grus på vägbanan. Förutom trafiken kommer de flesta grova partiklarna från
naturliga källor. På grund av sin tyngd och tröghet deponerar dessa partiklar genom sedimentering
eller impaktion, se Figur 1. Sedimentering innebär att partiklarna faller till marken av tyngdkraften
och impaktion att de slår in i en yta då de, på grund av sin tröghet, inte kan följa med luftens flöden
då den svänger kraftigt kring ett föremål (Janhäll, Urban air pollution and emissions, 2002).
Sedimentering sker dock mycket långsamt för partiklar mindre än 10 µm, då denna deponering har
liten betydelse vid mätning av PM10 (Janhäll, Luftkvalitetsforskare, VTI, 2015).

2.1.2 Fina partiklar
Fina partiklar uppkommer från friktion mellan jämna och hårda ytor och vid förbränning. Avgaserna
från trafiken består främst av fina partiklar. Generellt kommer de flesta fina partiklarna i luften från
mänskligt skapade källor. Fina partiklar delas in i undergrupperna ackumulationsmoden (0,1-1 µm)
och ultrafina partiklar (<0,1 µm).
De ultrafina partiklarna deponerar på ytor genom (se Figur 1) Brownsk diffusion. Brownsk diffusion
innebär att partiklarna knuffas av luftens molekyler och på så sätt kan knuffas in i ett föremål och
fastna.
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Partiklarna i ackumulationsmoden är för stora för att deponera genom Brownsk diffusion, men för
små för att impaktera. Detta gör att de kan färdas långa sträckor över jorden med hjälp av storskaliga
luftströmmar. Dessa tar upp en stor del av luftens bakgrundshalt (Janhäll, Urban air pollution and
emissions, 2002).

Figur 1. Olika sätt vägpartiklar kan deponera vid och på ett bullerplank. Vilket sätt som sker beror på partikelns storlek.

2.2 Faktorer som påverkar partikelkoncentrationen kring vägen
2.2.1 Källor
Partiklar från trafiken har två huvudsakliga källor som beror på partiklarnas storlek (grova eller fina
partiklar), beskrivet i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. De grova partiklarna kommer från slitage mot vägbanan
och de fina från förbränning i fordonens motorer. Utöver detta kommer mellanstora partiklar (i
ackumulationsmoden) in med vinden, ibland långväga. Lokalt vid vägen blir halterna högre av högre
hastighet, större trafikmängd och en hög andel tunga fordon. Dubbdäck genererar en stor mängd
partiklar på våren (Janhäll, Urban air pollution and emissions, 2002).

2.2.2 Spridning
För en given väg med ett givet trafikflöde påverkas halterna av spridning av partiklarna med hjälp av
vind, luftfuktighet och nederbörd.
2.2.2.1 Luftfuktighet och nederbörd
Nederbörd rensar luften och vägbanan från partiklar, och spolas iväg som dagvatten. Fukt på
vägbanan binder partiklarna till vägbanan. Om dessa partiklar inte spolats bort av regn då vägbanan
torkar upp frigörs partiklarna och virvlar lätt upp från den torra vägbanan, så koncentrationen ökar
kraftigt. I denna studie har inga mätningar skett under nederbörd och endast med en torr vägbana.
Detta för att minimera antalet parametrar som påverkar partikelhalten.
2.2.2.2 Vindriktning
Regionalt påverkar vinden koncentrationen, genom att sydliga vindar leder till högre koncentrationer
än nordliga, då fler människor och utsläppskällor finns i söder, om mätningarna görs i Norden. Lokalt
vid vägen påverkas halterna av om det blåser mot (låga halter) eller från (höga halter) vägen. Om det
blåser mot en vägg (till exempel ett bullerplank) ansamlas partiklar vid väggen, genom att partiklar
bland annat sedimenterar och impakterar vid väggen, se Figur 1. Partiklar ansamlas också vid väggen
genom att väggen hindrar luften, så att en lokal virvel skapas bakom väggen. Detta gör att lokalt höga
halter kan uppstå bakom bullerplanket även om det blåser mot vägen. Detta visar en tidigare
mätstudie (Baldauf, o.a., 2008).
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2.2.2.3 Vindhastighet
En hög vindhastighet för med sig fler partiklar, ökar turbulensen och gör att partiklarna sprids ut mer.
Detta leder till mer utjämnade koncentrationer.

2.2.3 Teoretisk koncentration från väg
Det hade varit intressant att jämföra resultaten med en teoretisk modell. Det är dock svårt att
teoretiskt förutsäga koncentrationen på olika avstånd från vägen under generella omständigheter. En
formel har hittats som kräver kraftigt förenklande antaganden. Dessa antaganden är:





Det ska blåsa vinkelrätt från vägen
Inga större objekt skall finnas kring vägen, som påverkar luftflödet (såsom ett bullerplank)
Vägen ska vara rak
Omgivningen ska vara platt

Det går inte att säga att mätsituationerna under denna studie uppfyller dessa kriterier, i synnerhet
inte då mätning sker bakom bullerplank eller på innergård. Av denna anledning kommer inte
resultaten jämföras med någon teoretisk modell, utan endast med tidigare snarlika mätstudier. För
en närmare ingång i den formeln som här diskuterats se Appendix 1.

2.3 Buller
2.3.1 Källor
Trafikbuller skapas från fordonens motorer samt kontakten mellan däck och vägbana. Bullret ökar
med fler fordon som passerar, större andel tunga fordon, högre hastigheter och bullrande däck (t.ex.
dubbdäck) och vägbeläggning (t.ex. grov kornstorlek). Av dessa kommer antalet fordon och
hastigheten att studeras i detta projekt.
Vid låga hastigheter (under 30-50 km/h för personbilar och 50-70 km/h för tunga fordon) dominerar
motorljudet och vid höga hastigheter dominerar ljudet mellan däck och vägbanan. En ökning med 10
km/h i intervallet 30-70 km/h ökar bullret med 2 dBA (Trafikverket, 2014). En dubblering av
trafikflödet innebär teoretiskt att bullret ökar med 3 dBA.

2.3.2 Spridning
Buller studsar på hårda material och absorberas av mjuka. Ljudet sprids därmed längre i städer, med
betong och asfalt, än på landet, med fält och åkrar. Vinden sprider ljudet i medvind. Eftersom Sverige
har mestadels sydvästlig vind är bostäder som ligger nordost om vägen mer bullerutsatta. Även
luftfuktighet och temperatur påverkar spridningen. En kall och klar vinterdag sprids bullret tio gånger
längre än en varm sommareftermiddag. (Trafikverket, 2014)

2.3.3 A-viktning av bullret
På bullret som mättes lades en så kallad A-viktning. Anledningen till att A-viktning används är att
människan hör olika bra vid olika frekvenser. Människor är som mest känsliga vid 3000-4000 Hz.
Därför förstärks dessa frekvenser. Kurvan i Figur 2 har en maximipunkt vid 3000-4000 Hz. Ett A-viktat
ljud uppfattas ungefär som lika starkt oavsett frekvens vid en ljudnivå av 40 dBA. För andra ljudnivåer
används A-viktningen som en industristandard även om det inte återspeglar den mänskliga hörseln.
Då människan hör med ett frekvensomfång på 20-20000 Hz är A-filtret endast definierat inom detta
omfång. (Product Technology Partners Ltd, 2013)
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A-viktningen görs genom att ett
visst antal decibel läggs på den
uppmätta ljudstyrkan vid en given
frekvens. För att erhålla
ljudstyrkan av det inspelade ljudet
vid olika frekvenser
Fouriertransformeras ljudet.
Fouriertransformen delas sedan
upp i tersband (tredjedels
oktaver) och därpå adderas vikter
för varje tersband som motsvarar
den blå kurvan i Figur 2. Den
totala A-vägda ljudnivån erhålls
sedan genom att addera samtliga
tersband (Gombrii, 2013). Denna
metod användes i slutändan i
projektet för att analysera de
inspelade ljudfilerna.

Figur 2. Förstärkningen i A-filtret visas i blått och markerat med (A). X-axeln
visar frekvens i Hz. A-filtret är definierat på 20-20000 Hz. Den filtrerade
ljudnivån ges av att addera A-kurvan till Fouriertransformen av det inspelade
ljudet.
Källa: en.wikipedia.org/wiki/A-weighting

2.4 Hälsoeffekter
Den främsta anledningen till att intresse finns för att minska partikelhalter och bullernivåer är deras
negativa inverkan på vår hälsa.

2.4.1 Partiklar
Kortvarig exponering för partiklar kan leda till inflammation i lungorna och andningsbesvär. Långvarig
exponering kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i luftvägarna. Svenska studier har
visat att partiklar orsakar 3000-5000 förtida dödsfall i Sverige per år. Detta innebär en förkortad
medellivslängd på 6-12 månader (Naturvårdsverket, 2015).
Små partiklar (PM2,5) tränger längre ner i luftvägarna än större (PM10) och är därför svårare att få ur
kroppen. Grova partiklar fastnar, bl.a. genom impaktion, i näsan och på slemhinnor i strupen. Fina
partiklar kan tränga ner i lungorna. De ultrafina partiklarna kan tränga genom lungväggarna och in i
blodomloppet och kan vara kvar där i flera månader (Maynard, 2000). De ultrafina partiklarna visar
en starkare korrelation med negativa hälsoeffekter än för större partiklar (Donaldson & Li, 1998).
Denna långa exponering ökar risken för följdsjukdomar, däribland cancer (Hinds, 1999).

2.4.2 Buller
Buller ökar hjärtfrekvensen hos människor, vilket leder till ökat blodtryck. Mängden stresshormoner i
blodet ökar även. Studier visar på ett samband mellan höga bullernivåer och hjärt- och kärlsjukdomar
främst som resultat av störd sömn vid buller nattetid. Minst 300 förtida dödsfall orsakas av buller
varje år. Det kan även leda till trötthet och att koncentrations- och inlärningsförmåga försämras
(Trafikverket, 2014).

2.5 Riktlinjer och lagstiftning
För att på sikt minska partikelkoncentrationer och buller i våra städer praktiseras ett antal riktlinjer
och mål. Dessa riktlinjer används av beslutsfattare till beslut om nybyggnationer och större
ombyggnader i städer.
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2.5.1 Partiklar
I Sverige gäller miljökvalitetsnormer som bör följas i dagsläget, och regleras i miljöbalken. Dessa är
grundade på EU-direktiv från 1999. Om en kommun överskrider miljökvalitetsnormerna måste detta
rapporteras till Naturvårdsverket. Det finns även nationella och lokala mål för vad nivåerna bör ligga
på år 2020. Tabell 1 visar dessa nivåer.
Tabell 1. Lagar och mål för partikelkoncentrationer, PM10.

Lag eller mål
Miljökvalitetsnorm PM10
(Naturvårdsverket, 2014)
Nationellt mål PM10 för år 2020
(Naturvårdsverket, 2015)
Lokalt mål i Göteborg PM10 för år 2020
(Miljöförvaltningen Göteborg, 2015)

Årsmedelvärde [µg/m3]
40

Dygnsmedelvärde [µg/m3]
50 (får överskridas 35 dygn/år)

15

30
30 (får överskridas 37 dygn/år)

2.5.2 Buller
Nya riktvärden för buller vid bostäder infördes från och med 1:a juni 2015. Riktvärdena höjer gränsen
för buller vid små bostäder. Detta för att göra det lättare att bygga små, billiga bostäder för unga.
Dessa riktlinjer är inte juridiskt bindande utan är vägledande vid byggnation av bostäder och vägar.
Tabell 2 visar dessa riktlinjer (Regeringskansliet, 2015).
Tabell 2. Riktvärden för buller från vägtrafik.

Område
Ekvivalentnivå vid en stor bostads fasad (> 35 m2)
Ekvivalentnivå vid en liten bostads fasad (< 35 m2)
Ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Bullernivå [dBA]
55
60
50
70

3 Hypotes
3.1 Bullerplank
Två tidigare amerikanska studier har hittats, där partikelhalten (antal partiklar/m3) på väg och
gångsida om bullerplank under olika vindförhållanden, har mätts. Nedanstående hypotes baseras på
deras resultat samt diskussion med min handledare Sara Janhäll. Resultaten har då jämförts med
beräkningar av vindflöden över bullerplank som visar på att luften rör sig som en båge över planket
och ansluter till marken ett tiotal meter bakom planket. I den här studien kommer deras resultat
följas upp för att se om samma resultat kan erhållas under svenska förhållanden. Den första studien
(Baldauf, o.a., 2008) visar en minskning av partikelhalten med 15-50 %, då vinden blåser från vägen.
Då vinden kom från gångsidan mättes ibland halter bakom bullerplanket som översteg halterna som
hade varit på platsen utan något bullerplank. Den andra studien (Ning, Hudda, Daher, Kam, & Herner,
2010) visar även den en minskning i halten bakom planket, då vinden blåser från vägen, men att
halten sedan ökar med en topp vid 80-100 meter från planket. Detta antas bero på att vägluften
ansluter till marken här, efter att ha rört sig i en båge över planket, som visats av tidigare beräkningar
på luftflödet över ett plank.
Detta illustreras i Figur 1. Då vinden ligger på planket kommer vinden att ledas över planket och ner
på andra sidan. Ju lättare partiklarna är desto lättare kommer de ha att följa vinden över planket
(Janhäll, Urban air pollution and emissions, 2002). De partiklar som följer med över planket kommer
att följa luften i en båge, som närmar sig marken igen först ett tiotal meter efter planket, vilket
skapar en skyddszon från partiklar direkt bakom planket.
Planket stoppar även upp luften i en virvel på vindsidan, se Figur 1, vilket förväntas leda till en
ackumulation av partiklar på vindsidan om bullerplanket. Det gör att halterna förväntas vara högre
på vindsidan av planket än vad de hade varit utan något plank, oavsett om vinden kommer från
trafik- eller gångsidan av planket, som Baldaufs studie visat. Luften på gångsidan har dock oftast en
lägre partikelhalt än luften på vägsidan, vilket gör att det finns färre partiklar som kan ackumuleras
på vindsidan då det blåser från gångsidan än då det blåser från vägsidan. Planket gör alltså en större
tjänst vid vägsidevind än det gör en otjänst vid gångsidevind. Detta under antagandet att vinden är
isotrop. Figur 40 i diskussionen illustrerar hur partikelhalten beror på vindriktningen.
Bullerplankets exakta sänkning av partikelnivån (15-50 %), samt avståndet från planket då vägluften
ansluter till marken (80-100 meter) kan inte förväntas vara samma i denna studie, då detta
antagligen beror mycket på plankets typ och höjd, vindförhållandena, trafiknivåerna, mm under
mätningarna, samt hur det exakt ser ut runt mätplatsen med byggnader och minder lokalgator.
Övergripande kan man dock förvänta sig följande resultat:





Vid vind från vägen kommer halterna vara lägre direkt bakom planket än på samma plats
utan något plank
Längre bort från planket (några tiotal meter), vid vind från vägen, kommer halterna vara
samma (eller högre, då luftströmmen från vägen ansluter till marken) än på samma plats
utan något plank
Vid vind mot vägen kommer halterna direkt bakom planket vara något högre än på samma
plats utan något plank

3.2 Innergårdar
För innergårdarna är principen densamma som för bullerplank. Innergårdar kan betraktas som ett
högt bullerplank, med skillnaden att det skyddar från alla håll. Halterna bör därför vara lägre på
innergården än utanför i alla vindriktning (Janhäll, Luftkvalitetsforskare, VTI, 2015).
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Den traditionella innergården tros ha de lägsta halterna, då den är helt innesluten från alla håll, så
både partiklar och buller har svårt att ta sig in. På vissa platser på den moderna innergården kan dock
halterna vara lägre, då husen är högre. Halterna förväntas dock vara högre bakom det flertalet hål
som finns mot den moderna innergården.

16

4 Utförande
Projektet innefattade tre delar: Konstruktion av portabel mätstation för kombinerad mätning av
partiklar och buller, mätning på platser lämpliga för testning av hypotesen, analys av resultat och
testning av hypotesen.

4.1 Den portabla mätstationen
För att mäta partiklar och buller krävdes att en portabel mätstation
konstruerades. I tidigare studier på VTI har mätstationen varit en
bärbar dator med mätinstrument anslutna. Då en bärbar dator är
både otymplig, tung och vattenkänslig att ta med sig konstruerades
en mätstation med en enkortsdator (Raspberry Pi, hädanefter
kallad Pi).
För att mäta partikelhalter och bullernivåer krävs i grund och
botten en partikelkoncentrationsmätare och en mikrofon. För att
även veta var och när mätningen ägde rum användes en GPSmottagare. Dessa tre mätinstrument sickade sin information till
enkortsdatorn, där datat lagrades.
En mer ingående förklaring av hela mätstationen, med hur de olika
komponenterna strömförsörjs och hur signaler skickas mellan
komponenterna, går att finna i Appendix 2.

Figur 3. DustTrak, som användes till
att mäta partikelkoncentrationer.
Källa: tsi.com/dusttrak-aerosolmonitor-8520/

4.1.1 DustTrak
För att mäta partikelhalten i luften användes en DustTrak Aerosol
Monitor modell 8520 tillverkad av TSI, vilken visas i Figur 3. DT:n kan
mäta partiklar av storlekarna PM1, PM2,5, PM4 och PM10. I denna studie
har PM10 studerats. DT:n fungerar genom att suga in luft med en fix
flödeshastighet (1,7 liter/minut), genom en impaktor. Impaktorn fångar
upp alla partiklar större än en viss storlek. Vad gäller PM10 fångas alla
partiklar större än 10 µm upp. Luften passerar sedan genom en kammare
med laserdiod som lyser på luften och en fotodetektor som detekterar
spridningen vid 90 graders spridningsvinkel. Spridningsljuset är
proportionellt mot partikelkoncentrationen, som därmed kan beräknas
med hjälp av hur mycket ljus som når fotodetektorn (Alliance Protein
Laboratories Inc., 2015). DT:n kan mäta partikelkoncentrationer mellan 1
och 100 000 mikrogram/kubikmeter (µg/m3), med en noggrannhet på 1
µg/m3. Mätningarna i detta projekt låg mellan 0 och 100 µg/m3. Det
betyder att det hade varit önskvärt med ett instrument med högre
noggrannhet för låga värden. DT:n är dock tillräckligt bra för att användas i
denna studie.

4.1.2 Mikrofon
Mikrofonen som användes för att mäta buller är en ECM-500L/SK
tillverkad av img Stage Line. Mikrofonen visas i Figur 4.

Figur 4. Mikrofonen, som
användes för att mäta buller.
Källa: shop.monacor.se/servlet
/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm

Figur 5. Ljudkortet som tar in
ljudet från mikrofonen och
omvandlar den analoga
signalen från mikrofonen till
en digital signal, som Pi:n kan
förstå.
Källa: asus.com/se/
Sound_Cards_and_DigitaltoA
nalog_Converters/Xonar_U3

Ljudet spelades in av mikrofonen och går in i Pi:n via ett ljudkort, som
omvandlar från en analog spänningsnivå som beror på ljudtrycket till en digital signal som kan
hanteras av datorn. Ljudkortet som användes var en Xonar U3 från ASUS och visas i Figur 5.
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4.1.3 GPS
GPS:ens främsta uppgift i denna studie är att hämta den aktuella tiden.
Pi:n har inte har något inbyggt batteri. Därför kan inte dess klocka hållas
uppdaterad då Pi:n är avstängd. För att hålla koll på vilken tid mätningen
äger rum hämtas den aktuella tiden av GPS:en. Den GPS-mottagare som
använts är BU-353 från GlobalSat Technology Corporation, vilken visas i
Figur 6. GPS:en hämtar även positionen (longitud och latitud), men då
GPS:en bara har en noggrannhet på 10 meter, så användes denna
information inte i dataanalysen. Avstånden mättes istället med måttband
eller stegning.

4.2 Programkod i Pi:n för att hämta data från mätinstrumenten

Figur 6. GPS:en hämtar
information om aktuell tid och
position.
Källa: kjell.com/sort
iment/dator-kringutrustn
ing/datortillbehor/gps/gpsmottagare/globalsat-bu-353p31053

För att få in datat från instrumenten i Pi:n och få mätstationen att starta
en mätning automatiskt när den sattes på ute i fält krävdes att en rad program skrevs till Pi:n. All
denna programkod går att finna i Appendix 4.
När mätning sker i fält startas en ny mätning var 15:e minut (tiden för varje mätpunkt). Det som sker
vid en ny mätning är att klockan uppdateras via GPS:en, en ny textfil skapas i Pi:n där
partikelkoncentrationen, position och tid loggas en gång per sekund samt en ny ljudinspelning
påbörjas. En noggrannare beskrivning av koden går att finna i Appendix 3.

4.3 Kalibrering av instrumenten
Såväl DT:n som mikrofonen behöver kalibreras för att det data som erhålls ska bli de riktiga värdena
av partikelkoncentration och buller. I princip görs detta genom att göra en testmätning tillsammans
med en noggrann och redan kalibrerad partikelmätare resp. mikrofon och jämföra resultaten för att
se om de okalibrerade instrumentens värden behöver justeras och i så fall hur mycket.

4.3.1 Kalibrering av DustTrak
Under mätningarna användes två DT:ar. Låt oss kalla dem DT A och DT C. En tredje, DT B, användes
också under en kortare tid, men jämförelser mellan alla tre DT:arna visade på att DT B var trasig. Den
ändrade nämligen på nollnivån då och då under mätningen, vilket gjorde datat meningslös.
Den initiala idén var att kalibrera dem båda mot en partikelmätare hos Miljöförvaltningen i Göteborg,
som ständigt mäter luftkvalitén i Göteborg. Den mäter med TEOM-metoden, som är en
standardiserad referensmetod. En sådan jämförelsemätning gjordes på Miljöförvaltningens
mätstation på taket till varuhuset Femman, i centrala Göteborg. Resultatet visas i Figur 7. Det visar
att de två DT:arna följer varandra mycket väl, men de behöver kalibreras mot varandra för att visa
samma resultat. Det visar också att Miljöförvaltningens partikelmätare visar ungefär samma värde
som DT C, men de följer inte varandra i närheten lika bra som DT A och C.
Orsaken till att DT:arna och Miljöförvaltningens mätare skiljer sig åt är att de fungerar på olika sätt.
DT:n är en optisk partikelmätare, se avsnitt 4.1.1, medan Miljöförvaltningens mätare är en så kallad
TEOM.
Den TEOM som används av Miljöförvaltningen väger partiklarna, som fastnar på ett samplingsfilter,
med en mycket känslig våg. Samplingsfiltret har en temperatur på 4-5 °C. En del ämnen, såsom
vatten och vissa organiska vätskor, avdunstar lätt från filtret. Genom att väga partiklarna från om
vartannat smutsig och ren luft kan det uppskattas hur mycket som avdunstar. De ämnen som
avdunstar läggs samman med de icke-avdunstande och den äkta partikelhalten erhålls (Nguyen,
2015).
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Figur 7. Data från kalibrering av DT:arna på taket till varuhuset Femman i centrala Göteborg. Grafen visar
partikelkoncentrationen som ges de två DT:arna samt från Miljöförvaltningens utrustning. Den visar också luftfuktigheten
under samma period.

Under perioder då luftfuktigheten ökar kraftigt är det en indikation på regn eller kondensation av
luftens vatten. Detta vatten fastnar på partiklarna (Janhäll, Luftkvalitetsforskare, VTI, 2015), vilket gör
att dess optiska egenskaper förändras. Då DT:n beräknar partikelmassan utifrån hur mycket ljus som
sprids från partiklarna, gör den antagligen en överuppskattning av massan (Nguyen, 2015).
Partiklarna väger mer när vatten kondenserar på dem, vilket kan förklara en del av ökningen i halt
hoa DT:arna. Det måste dock även bero på en överuppskattning av massan, då TEOM:en annars
också skulle visa en ökning av halten.
Detta fenomen kan tydligt observeras i Figur 7, kl 20 den 27:e och i viss mån kl 12 dagen efter. Kl 20
ökar luftfuktigheten snabbt från 75 % till 87 %. Fukt i luften skapades. Samtidigt sticker värdet på DT
C iväg till en pik långt över Miljöförvaltningens värde. Även vid kl 12 sker en snabb ökning av
luftfuktighet från 70 % till 84 % och precis som för kl 20 ligger värdet för DT C över
Miljöförvaltningens. Varför Miljöförvaltningens värden överstiger DT C:s kl 02-09 är oklart, men det
har med stor sannolikhet att göra med de två mätarnas olika mätmetoder.
Om DT:arna kalibreras mot TEOM:en och kalibreringen sker under perioder där de visar olika resultat
på grund av deras olika mätmetoder, blir kalibreringen något godtycklig och kommer bero på hur
långa perioder de visar olika. Av denna anledning antogs det istället att DT C visar ungefär rätt halt,
då dess värden ligger kring TEOM:ens, som är en standardiserad referensmetod och borde därmed
ha de mest korrekta värdena. Därefter kalibreras DT A efter DT C. Detta antogs trots att DT A har en
senare grundkalibrering från leverantören än DT C. DT A grundkalibrerades 2013 och DT C 2008. Med
grundkalibrering menas kalibrering av instrumentet utfört av tillverkningsföretaget TSI.
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4.3.1.1 Kalibrering av DT A från DT C
Ett diagram över mätvärdena från DT C som
funktion av DT A ges av Figur 8. Samtliga
mätvärden visas som blå punkter. Värdena är
medelvärden tagna över en timme och
utvärderad under de första åtta timmarna av
mättiden, då mätningarna i denna studie varade
maximalt under åtta timmar. Att inte hela
mätperioden tas med i kalibreringen beror på att
nollnivån för framförallt DT A har en förmåga att
öka med 1-2 µg/m3 under en 24 timmars
mätning. Nollnivån ökade normalt med ca 1
µg/m3 under en åtta timmars mätning.
Kalibreringen tas av medelvärden för att jämna ut
eventuella kortvariga hopp i koncentrationen.
Dessa hopp kan uppgå till mycket höga värden,
Figur 8. Kalibrering av DT A från DT C. Värdet från DT C som
som kan påverka kalibreringen mycket. För en
funktion av DT A. Medelvärden tagna över en timme under
de första åtta timmarna av mättiden, visas med blå
vidare diskussion se avsnitt 4.6.2. För att ta reda
punkter. Minstakvadratanpassad linje till mätpunkterna
på hur DT A ska kalibreras för att ge ungefär
visas med den röda sträckande linjen.
samma värde som DT C tas en
minstakvadratanpassad linje ut från punkterna. Detta ger de kalibrerade A-värdena:
𝐴𝐶 = 0,6668𝐴𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 3,3722 [µ𝑔/𝑚3 ]

4.1

Denna kalibrering justerades något inför dataanalysen, baserat på sammätningar som gjordes mellan
DT:arna under själva mätningarna. Den slutgiltiga kalibreringen blev:
𝐴𝐶 = 0,6812𝐴𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 2,0534 [µ𝑔/𝑚3 ]

4.2

4.3.2 Kalibrering av mikrofon
Datat som ges av en mikrofon kan ha två grundläggande justeringsbehov. Det första, som alltid
behöver justeras även med en perfekt mikrofon, är nollnivån. Alltså om alla mätningar visar t.ex. 100
dB för lite, måste 100 dB läggas till all ljuddata. Detta behöver göras då ljudfilen inte innehåller de
faktiska tryckskillnaderna utan en andel av den spänning som kommer från mikrofonen. Spänningen
är proportionell mot ljudtrycket och då värden görs om till decibel blir denna proportionalitet till en
differens relaterat till den absoluta nollnivån (20 µPa). En ”perfekt” eller mycket noggrann mikrofon,
som inte uppvisar mer än små avvikelser inom sitt mätområde, är dock väldigt dyr. Mikrofonen som
användes i dessa mätningar kostar endast kring 200 kr och kan inte förväntas uppvisa små avvikelser,
utan måste därmed justeras även beroende på frekvens. Beroende på mikrofonens konstruktion och
funktion kan den vara under- eller överkänslig för vissa frekvenser.
För att göra dessa två justeringar användes en kalibrator (Typ 4231 från Brüel & Kjaer) och en
ljudnivåmätare med en mycket noggrann mikrofon (SVAN 957 från SVANTEK). Kalibratorn är en
kavitet som tätt omsluter mikrofonen, med en högtalare som ger ut en ton på 1 kHz vid en ljudnivå
på exakt 94 dB. SVAN:en antas i detta projekt vara ”perfekt” alltså vara lika känslig för samtliga
frekvenser. Med hjälp av kalibratorn kalibrerades SVAN:en mot 1 kHz och genom att SVAN:en antas
vara perfekt justeras övriga frekvenser till samma nivå.
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När SVAN:en nu var kalibrerad kunde den användas till att kalibrera Pi:ns mikrofon mot samtliga
hörbara frekvenser. Samma ljud spelades in med båda mikrofonerna. Ljudet behövde ha höga nivåer
över alla frekvenser för att undvika influenser från den billiga mikrofonens egenbrus. Ljudet spelades
in precis intill Lundbyleden, med ljud från hög trafik. Nivåerna från vardera tersband visas i Figur 9.
Figuren visar att Pi:n är underkänslig mot låga frekvenser och överkänslig mot höga frekvenser. Då
ljudet från mätningarna analyseras justeras mikrofonen in till SVAN:ens nivåer.

Figur 9. Tersbandsnivåer för de två mikrofonerna av trafikbuller. Båda mikrofonerna är justerade till samma nivå. Figuren
visar att Pi:n är underkänslig mot låga frekvenser och överkänslig mot höga frekvenser.

För att sedan utvärdera mikrofonens egenbrus gjordes även en inspelning i tyst miljö med både den
portabla mätstationen och med SVAN:en. Nivåerna från vardera tersband visas i Figur 10, där
justering i känslighet är gjord enligt Figur 9. Figuren visar att Pi:ns mikrofon har mycket brus i höga
frekvenser. En uträkning av den totala A-viktade ljudnivån av det tysta ljudet visar att mikrofonen
visar 46 dBA, 10 dBA över SVAN:en. Det betyder att A-viktade nivåer under 50 dBA inte är tillförlitliga
med denna mikrofon.

Figur 10. Tersbandsnivåer för de två mikrofonerna av tyst inspelning inomhus. Mikrofonen är justerad enligt SVAN:en, enligt
de skillnader i känslighet som framgår av Figur 9. Figuren visar att Pi:ns mikrofon har mycket brus i höga frekvenser.

4.4 Mätning i fält
Mätningen gjordes mellan den 25 februari och 9 april 2015. Den gjordes på sex olika platser
beskrivna i avsnitt 4.4.1. Mätningarna gjordes under torrt eller nästan torrt väglag och aldrig under
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regn. Detta för att få förhållandevis höga partikelhalter, som ger tydligare resultat, och för att minska
antalet varierande parametrar. Molntäcket, vinden och luftfuktigheten varierade under mätningarna.
Vid två och en halv mätning (den 20 och 27 mars) var det kraftig men försvinnande dimma. Dessa
mätningar togs med i resultatet trots att fuktigheten förändrar halterna kraftigt. Denna förändring
kompenserades för i de relativa halterna som beskrivs i avsnitt 4.6.
En hel del störande faktorer påträffades under mätningen. Störningar definieras som partiklar eller
buller som inte kommer från Lundbyleden eller E45:an. Exempel på störningar är trafik på gator på
gångsidan, personer som går förbi och pratar eller röker, ambulanser, tåg, tomgångskörning vid
mätstationen, mm. De flesta av dessa störningar har gått att klippa bort från bullret, men vad gäller
partiklar visade det sig vara svårt att urskilja störningarna i datat.

Figur 11. Mätområde 1 är beläget i en triangel mellan Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen och Göteborgs moské
på centrala Hisingen. Här gjordes alla utom en av mätningarna. Här mättes utsläppen från Lundbyleden (riksväg 155 i
figuren).

4.4.1 Projektets mätplatser
Mätplatserna kan delas in i två huvudkategorier:


Bullerplanksmätningar
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Innergårdsmätningar

Mätningarna gjordes i två områden i Göteborg:
1. Längs med Lundbyleden (riksväg 155 i Figur 11), inom triangeln Hjalmar Brantingsplatsen,
Vågmästareplatsen och Regnbågsgatan, se Figur 11.
2. Längs med E45:an, jämte Stena Danmarksterminal, se Figur 18.
Dessa mätområden valdes då de är de två närmsta bullerplanken till VTI:s kontor. Det nära läget
gjorde det möjligt att spontant välja mätdagar med gynnsamt väder. Med gynnsamt väder menas
väder som förändras så lite som möjligt under mätperioden, för att minska antalet parametrar som
kan påverka resultatet. Det valdes att mäta under torrt väglag, då detta resulterar i de högsta
partikelhalterna, så att skillnaderna som planket och innergårdarna skapar syns så tydligt som möjligt
i resultatet.
Lundbyleden hade i genomsnitt under mätningen en trafiknivå på kring 2700 fordon/h i 70 km/h
(Källa: Trafikverket). E45:an hade en trafiknivå på 3400 fordon/h i 70 km/h (Källa: Trafikkontoret
Göteborg).
4.4.1.1 Bullerplank
Mätningarna på bullerplank skedde vid båda mätområdena. Dessa platser är karakteristiskt olika.
Mätområde 1 är en sluten och trång plats med tätt belägna bostadskvarter, ett typiskt
bostadsområde i en innerstad i Sverige. Planket ligger nära den närmsta husfasaden, kring 25 meter.
Mätområde 2 är öppet med en kaj och öppet hav åt norr och ett relativt långt avstånd till husen på
andra sidan E45:an åt söder.
I mätområde 1 delades mätningarna upp i två, en nära och en långt från vägen.
4.4.1.1.1 Nära bullerplank av glas och betong (med ett bostadshus nära inpå)
Närmätningen är gjord vid ett
modernt bullerplank, av betong och
glas. Detta bullerplank är intressant
för att se om modernare
bullerplank skyddar bättre mot
partiklar och buller. Vid denna plats
är dock bostadsområdet
(Porslinsfabriken) endast 25 meter
bort, så långa avstånd från planket
kunde inte studeras. Se Figur 13 för
en skiss över mätningen nära
bullerplanket samt de mätpunkter
Figur 12. Parkeringen där mätningen nära bullerplanket av glas och betong
gjordes. Porslinsfabriken (den moderna innergården) syns längst till väster i
som användes. Ett foto av
bilden. Mätstationen står strax till höger om mitten på bilden.
mätplatsen visas i Figur 12. I fotot
Partikelmätaren står uppställd på en hink för att undvika att partiklar som
ses den parkeringsplats där
virvlar upp från marken kommer med i mätningen.
mätningen gjordes. Planket ligger
till höger och den moderna innergården till vänster. Mätstationen syns i fotot strax till höger om
mitten.
På parkeringsplatsen som närmätningen utfördes på fanns det en viss störning från parkerande bilar
några gånger per timme.
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Figur 13. Skiss över mätplatsen nära bullerplanket utanför den moderna innergården (Porslinsfabriken).

4.4.1.1.2 Långt från bullerplanket av trä
Det gjordes också en andra mätning vid bullerplank för att kartlägga halterna och nivåerna på längre
avstånd från vägen. Denna gjordes vid ett äldre bullerplank av trä, för att ingen plats gick att finna
där det gick att mäta långt från bullerplanket av glas och betong utan att ett hus låg i vägen.
Mätningen gjordes längs med Hisingsgatan, se Figur 11 samt Figur 14 för en skiss över mätplatsen
samt de mätpunkter som användes. Ett foto av träplanket visas i Figur 15. Fotot är taget från parken
som ligger nära planket och det går även att se Rörstrandsgatan, som ligger mellan planket och
parken.

Figur 14. Skiss över mätplatsen långt från bullerplanket av trä.

Figur 15. Mätplatsen långt från
bullerplanket av trä. Fotot är
taget från parken och
Rörstrandsgatan går att se
mellan parken och bullerplanket.

Här följer en beskrivning av mätplatsen långt från bullerplank. För bättre förståelse se Figur 14.
Bredvid bullerplanket går en lågtrafikerad gata 5-10 meter från Lundbyleden (Rörstrandsgatan med
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en trafiknivå på ca 15 fordon/h i 50 km/h, 30 km/h rekommenderad), vilket skapar en viss störning.
Den första mätpunkten, vid bullerplanket, ligger i en rabatt, där det finns risk att damm virvlar upp då
mätutrustningen placeras ut. För att minimera denna risk placerades mätstationen ut så försiktigt
som möjligt. Detta bör dock ändå tas i beaktande då datat studeras. 10-75 meter från Lundbyleden
ligger en park, där störningarna bör ha varit begränsade, i synnerhet från partiklar. Bortom 75 meter
sker mätning på en trottoar jämte en gata med måttlig trafik (Hisingsgatans södra del (se Figur 11)
med ca 60 fordon/h i 50 km/h), här syntes störningarna i både partiklar och buller. I synnerhet är
störningarna stora vid den sista mätpunkten, bredvid den högt trafikerade (ca 350 fordon/h, varav 15
bussar/h i 50 km/h) Hisingsgatan-Myntgatan (se Figur 11).
4.4.1.1.3 Referensmätning utan bullerplank
En referensmätning gjordes också på
en plats utan bullerplank, på andra
sidan Lundbyleden än de övriga
mätningarna, se Figur 11 samt Figur
17 för en skiss över mätplatsen samt
de punkter som användes. Figur 16
är ett foto av mätplatsen som visar
alla de spår och vägar som
mätningen korsar. Till vänster syns
Lundbyleden, därefter järnvägen och
Lundby hamngata, följt av
Figur 16. Mätplatsen utan bullerplank, gjord på andra sidan Lundbyleden
parkeringen längst till höger. Här är
det viktigt att känna till störningarna, än de övriga mätningarna vid mätplats 1. I fotot visas i ordning från vänster
till höger: Lundbyleden, järnvägen, Lundby hamngata, parkeringsplatsen.
då datat studeras. En viss del av
störningarna gick att klippa bort från
bullret (se avsnitt 5.3.1.2), men inget från partiklarna. Invid Lundbyleden går en järnväg (5-9 meter
från vägen), med långa, tunga och mycket högljudda tåg (ca 3 tåg/h)1. Dessa har klippts bort från
bullret. Efter järnvägen kommer en relativt högt trafikerad gata (Lundby Hamngata) 12-18 meter från
gata, där många stadsbussar passerar (ca 300 fordon/h, varav 60 bussar/h i 50 km/h). Därefter sker
mätningen på en parkeringsplats, där det dock endast kom in ett fåtal bilar under mätningen.
Mätpunkten 100 meter från vägen ligger nära kajkanten till Göra älv, se Figur 17. Två mätpunkter låg
även på andra sidan vägen, bakom de två bullerplanken för att jämföra partikelhalten och bullernivån
bakom planken med platsen utan bullerplank.

1

Trafikflöden uppmätta av mig under totalt 6,5 timmar den 12 och 19 mars och den 7 april 2015
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Figur 17. Skiss över mätplatsen utan bullerplank samt mätning bakom de två typerna av bullerplank.

Figur 18. Mätområde 2 är belägen vid Stena Danmarksterminal och mäter utsläppen från E45:an.

4.4.1.1.4 Bullerplank vid öppen plats, långt och nära
Ytterligare en mätning gjordes
vid ett bullerplank av betong
och glas för att undersöka om
resultatet skiljde sig eller blev
tydligare, då man mäter på en
öppen plats. I mätområde 1
ligger många hus som kan
komplicera luftflödena och
därmed göra analysen av datat
svårare. Mätområde 2 som
ligger vid Stena
Danmarksterminal, se Figur 18,
saknar nära kringliggande hus, Figur 19. Foto av mätplatsen vid Stena. Bullerplanket (av glas och betong) syns till
höger i fotot. Fotot är taget från Stenafärjans köområde. Mellan köområdet och
så att förhoppningsvis
planket ligger Emigrantvägen.
luftströmmarna i området är
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enklare, vilket kan ge tydligare resultat. För en skiss över mätplatsen vid Stena samt de punkter som
användes se Figur 20. Ett foto av mätplatsen visas i Figur 19. Bullerplanket (av glas och betong) syns
till höger i fotot. Fotot är taget från Stenafärjans köområde. Mellan köområdet och planket ligger
Emigrantvägen. Jämte E45:an går det en relativt trafikerad gata 5-10 meter från vägen
(Emigrantvägen med ca 150 fordon/h i 50 km/h)2. På större avstånd sker mätningen inne på
köområdet till Stenafärjan. Under mätningen körde det ibland in fordon (främst lastbilar) på
området. Under hög aktivitet eller om en färja kom eller gick avbröts mätningarna. Mätpunkten vid
80 meter, se Figur 20, ligger precis vid kajkanten.

Figur 20. Skiss över mätplatsen vid Stena/E45:an.

4.4.1.2 Innergårdar
Två typer av innergårdar har studerats. En modern bullerskyddad öppen innergård (Porslinsfabriken,
Hisingen, Göteborg) och en närliggande traditionell sluten innergård (ett landshövdingehus), se Figur
11.
4.4.1.2.1 Modern öppen innergård med bullerskydd
Den moderna innergården har en glasfasad mellan husen, som fungerar som bullerskydd. På ett
ställe har glasfasaden ett hål nertill (se Figur 21) och vid ett annat ställe är den helt stängd, med en
dörr för genompassage, se Figur 22. Dessa två platser har jämförts för att se hur mycket som släpps
in genom hålet. För att se placering av hålet och dörren se Figur 13 för perspektivvy samt Figur 23 för
en toppvy.
Framför den moderna innergården ligger samma parkeringsplats som för närmätningen. Bakom den
moderna innergården gjordes mätningen vid en parkeringsplats på 20 meters avstånd från en relativt
högt trafikerad gata (Herkulesgatan med ca 200 fordon/h i 50 km/h, 30 km/h rekommenderad). Inne
på innergården mättes på fyra platser. En nära (på 10 meters avstånd) hålet respektive dörren och en
långt från (på 60 meters avstånd) hålet respektive dörren.

2

Trafikflöden uppmätta av mig den 8 april 2015 kl 16:00
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Figur 21. Foto av "hålet" vid den
moderna innergården. Den
nedersta raden i glasfasaden
innehåller inga glasrutor.

Figur 22. Foto av dörren till den
moderna innergården. Över dörren
är byggt ett bullerskydd, precis som
över hålet.

Figur 23. Skiss över mätplatsen modern innergård (Porslinsfabriken). Detta är samma plats som mätningen nära bullerplank.
Se Figur 13 för en perspektivvy av husen.
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4.4.1.2.2 Traditionell stängd innergård
För en skiss över mätningen vid
traditionell innergård samt de punkter
som användes se Figur 25. Ett foto av den
traditionella innergården visas i Figur 24.
Framför den traditionella innergården
gjordes mätningen vid samma lågt
trafikerade gata som ligger 5-10 meter
från vägen vid mätningen långt från
bullerplanket (Neptunusgatan med ca 15
fordon/h i 50 km/h, 30 hm/h
rekommenderad). Bakom innergården
Figur 24. Foto av mätning i mitten på den traditionella innergården.
går en gata med en relativt hög trafiknivå
(Herkulesgatan med ca 100 fordon/h i 50 km/h, 30 km/h rekommenderad)3. Inne på innergården
mättes på tre punkter. Två låg 5 meter från husfasaden på bege sidor av innergården och en låg i
innergårdens mitt.

Figur 25. Skiss över mätplatsen traditionell innergård.

Samtliga trafiknivåer i avsnitt 4.4.1.1-4.4.1.2 är mätta under normal arbetstid.
4.4.1.3 Övriga mätplatser
Parallellt med mätningarna gjordes hela tiden en referensmätning på vägsidan av bullerplanket, för
att kunna ta hänsyn till förändringar i källhalten under mätningens gång. Inom mätområde 1 gjordes
referensmätningen vid Referenspunkt S eller N, se Figur 11, beroende på vilken som låg närmast. För
mätområde 2 gjordes referensmätningen precis bredvid den ordinarie mätningen.
Det gjordes också en mätning för att undersöka hur bra bakgrunden inom mätområde 1 stämde
överens med den bakgrund som ständigt mäts av Miljöförvaltningen i Göteborg på taket till

3

Trafiknivåer på vägar inom mätområde 1 uppmättes av mig 16/4-15 kl 15:30-17:45
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varuhuset Femman i centrala Göteborg. Denna mätning gjordes på innergården markerad med
Referens bakgrund i Figur 11. Tanken var att miljöförvaltningens bakgrund (eller en andel av den)
skulle användas som uppskattad bakgrund under mätningarna, men detta visade sig stämma så dåligt
att bakgrunden fick uppskattas på annat sätt, se avsnitt 4.5.1 samt det första stycket i avsnitt 5.
Vid alla bullerplanksmätningar gjordes fyra mätningar tätt nära planket och fyra glest på större
avstånd från planket. Det relativa avståndet mellan punkterna är samma för samtliga mätningar.
Varje mätning skedde under 15 minuter. Denna tid valdes, då den är tillräckligt lång för att jämna ut
skillnaderna i partiklar och buller från individuella fordon och kortvarig variation av trafikflödet. Den
är dock inte onödigt lång, vilket skulle ge problematiserande variationer i meteorologi och trafiknivå.

4.5 Inhämtning av extern data
För att jämföra och tolka resultaten mot meteorologiska och trafikmässiga omständigheter under
mätningarna har data plockats in från andra källor.
Meteorologiska data har givits av Miljöförvaltningen i Göteborg. Det inkluderar vindhastighet,
vindriktning, luftfuktighet och PM10, som är uppmätt på taket av varuhuset Femman i centrala
Göteborg. Dessa värden förväntas vara tillräckligt överensstämmande med värdena vid
mätplatserna, då avståndet till Femman endast är 1,5 km. Femmans PM10 visade sig dock under
dataanalysen inte ligga nära mätplatsens bakgrund, se avsnitt 4.5.1.
Trafikdata (trafiknivåer och hastigheter) för Lundbyleden har hämtats från Trafikverkets hemsida och
för E45:an har den givits av Trafikkontoret i Göteborg.

4.5.1 Jämförelse av bakgrund vid mätområde 1 och PM10 vid Femman
För att kunna kompensera för tidsförändringar av partikelbakgrunden under en mätning och mellan
dagar undersöktes hur väl Femmans partikelhalt stämde överens med bakgrunden vid mätområde 1.
Om halten vid Femman låg nära halten vid mätområde 1 skulle det vara en indikation på att
Femmans halt skulle kunna användas som en god uppskattning av bakgrunden under mätningen. Så
var tyvärr inte fallet, så Femmans halt användes främst som en indikation på stora förändringar i
bakgrunden under en mätnings gång. Nedan följer en beskrivning av jämförelsen.

Figur 26. En tredjedel av partikelbakgrunden vid Femman, resp. hela koncentrationen i mätområde 1.

För att ge bakgrunden vid mätområde 1 gjordes en mätning på en innergård i mitten av
bostadsområdet i mätområde 1, alltså långt ifrån någon stor trafikled. I en jämförelse mellan de två
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koncentrationerna, med samma metod som visas i Figur 8, kunde man se att det fanns en positiv
korrelation mellan koncentrationerna, med några tydliga undantag (kl 9, 18 och 7) och att Femmans
koncentration var kring tre gånger högre än vid mätområde 1, vid denna tidpunkt. Det är dock inte
säkert att halten vid Femman alltid är tre gånger halten vid mätområde 1. De två bakgrunderna visas
i Figur 26.
Femman har en kraftig nedgång mellan kl 16:45 till 19:15. Denna beror troligen på fel på
mätutrustningen, då värdet ligger konstant på en osannolikt låg nivå. Därför har denna period inte
räknats med i jämförelsen mellan de två koncentrationerna. Observera att de två koncentrationerna
endast följer varandra i stora drag (båda sjunker t.ex. kl 19-05 och kl 12-14) och ibland (kl 9 och 7)
tycks gå åt olika håll. Avvikelserna skulle kunna bero på mycket busstrafik på morgonen, då Femman
ligger bredvid Göteborgs central. Dessa avvikelser antyder att uppskattningen att Femmans halt är en
tredjedel av halten på mätplats 1 stundvis är en mycket dålig uppskattning.
Under dataanalysen upptäcktes att bakgrundsuppskattningen på en tredjedel av Femmans värde
uppenbarligen avvek kraftigt från bakgrunden vid mätplatsen. Halten långt från vägen (som borde
ligga nära bakgrundshalten) skiljde sig ofta mycket från en tredjedel av Femmans värde. Detta
beskrivs mer ingående i det första stycket i avsnitt 5. Idén om att använda Femmans koncentration
förkastades därmed.
En ännu bättre uppskattning av bakgrunden hade erhållits från att mäta halten med en tredje DT på
en innergård långt från någon större väg på själva mätområdet.

4.6 Analys av data
Slutligen analyserades datat. Den spatiala spridningen av buller och partiklar studerades. Skillnader
mellan dagar vid samma mätplats analyserades utifrån extern data. Det undersöktes om det gick att
säga när partiklar och buller följde varandra och när de inte gjorde det.

4.6.1 Beskrivning av hur partikelhalterna redovisas i resultatet
Den absoluta partikelhalten ändras mycket från dag till dag och i viss mån över tid under mätningen.
Den absoluta halten kan delas upp i bakgrundshalt och källhalt (partiklar från Lundbyleden/E45:an).
Bakgrunden förändras mycket från dag till dag och ännu mer från vecka till vecka, vilket har kunnat
observeras i partikelhalterna vid Femman.
Mätningarna under detta projekt genomfördes under en dryg månads tid. För att göra resultaten
jämförbara med varandra dras först bakgrunden bort från halterna (bakgrunden sätts till noll) och
sedan divideras den kvarvarande halten på gångsidan med den kvarvarande halten på vägsidan. De
kvarvarande halterna består av partiklarna från trafiken (framförallt Lundbyleden/E45:an). Den
relativa halten bör vara konstant under konstanta meteorologiska förhållanden, då halten på
gångsidan är proportionell mot halten på vägsidan enligt ekvation 9.1. Den relativa halten ges av
ekvation 4.3.
𝑐𝑟𝑒𝑙 =

𝑐𝑖 − 𝑐𝑏𝑖
,
𝑐𝑣𝑖 − 𝑐𝑏𝑖

4.3

där i står för den i:te mätpunkten, b för bakgrundskoncentrationen och v för vägkoncentrationen.
Det är denna ekvation som användes i analysen.
De relativa halterna kan omvandlas till absoluta med hjälp av typiska mått på bakgrunden och
källhalten. Bakgrunden låg under mätningen (mars 2015) på 3-58 µg/m3 med en medianhalt på 13
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µg/m3. Källhalten låg under mätningen på 1-52 µg/m3 med en medianhalt på 9 µg/m3. De högsta
värdena för såväl bakgrund som källhalt uppmättes vid Stena.
Resultaten i denna studie, vad gäller relativa halter hos partiklarna, kan mycket väl användas i en
annan stad i Sverige eller i ett annat land. Det kan tänkas att man är intresserad av exakt hur många
µg/m3 som bullerplanken eller husfasaderna (som ingår i denna studie) skulle sänka partikelhalten på
en annan plats. För att få reda på detta används ekvation 4.3 baklänges. Det vill säga graferna för de
relativa halterna i resultatdelen multipliceras med en typisk källhalt på platsen följt av att en typisk
bakgrund adderas.
När den relativa halten räknades ut för halterna under mätningarna upptäcktes att uppskattningen
av bakgrunden till en tredjedel av Femmans PM10-värde, som beskrivs i avsnitt 4.5.1, var en mycket
dålig uppskattning. Den relativa partikelhalten berodde fortfarande väldigt mycket på bakgrunden
(den gick inte mot noll vid stora avstånd från vägen) och vid några tillfällen blev den relativa halten
kraftigt negativ, det vill säga den riktiga bakgrunden var mycket lägre än en tredjedel av Femmans
halt. Femmans PM10 användes dock för ett ge en indikation på stor förändring av bakgrunden under
mätningens gång.
Vid långa avstånd från vägen, 150-400 meter (Ning, Hudda, Daher, Kam, & Herner, 2010), når dock
halterna bakgrundsvärdet. Av detta skäl går det att använda ekvation 4.3 för att analysera
mätningarna på långt avstånd. Detta gäller samtliga bullerplanksmätningar utom närmätningen.
Bakgrunden antogs vara den lägsta halten under mätningen. Anledningen till att inte ett specifikt
avstånd användes för att uppskatta bakgrunden var att låga halter (såsom bakgrunden) lätt störs av
lokala partikelkällor, så den lägsta punkten är sannolikt den som störts minst. Observera att inga
tidsförändringar i bakgrunden på detta sätt räknas med. För att ta hänsyn till tidsförändringar under
de dagar då bakgrunden förändras mycket, enligt Femmas halt, gjordes en uppskattning av
bakgrunden utifrån halten vid vägen samt trafikflödet. För detaljer om vilka mätningar som
bakgrunden beräknades på detta sätt, se inledande delen av avsnitt 5.
I allmänhet är det viktigt att göra dessa korrigeringar för tidsvariationer, för att kompensera för
långsamma förändringar av käll- och bakgrundshalten. Korrigeringen visade sig dock ibland införa fel,
då t.ex. en kortvarig minskning av källhalten under en mätpunkt ger en topp i den relativa
koncentrationen trots att inte halten på gångsidan nödvändigtvis ändras. Av denna anledning gjordes
upprepade mätningar för att hitta mönster i den spatiala spridningen som återupprepar sig. För
tydlighets skull redovisas dock både relativ och absolut halt i resultatet.
Under analysen testades andra sätt att redovisa partikelhalten, såsom en
tidsförändringskompenserad halt och en relativ halt som inte drar bort bakgrunden. Dessa
redovisningssätt visade sig dock göra det svårare att jämföra halterna mellan olika dagar och olika
platser än med ekvation 4.3. Därför används endast ekvation 4.3 för att redovisa relativ halt i
fortsättningen av denna rapport. För en noggrannare genomgång av dessa redovisningssätt se
Appendix 6.
Ljudet visade sig ha så pass små förändringar från dag till dag att ingen korrigering gjordes.

4.6.2 Medel eller median av partikelhalten
I analysen användes medianen av partikelhalten under de 15 minuter som mättes vid varje
mätpunkt, för att ge en bild av halten. Att inte medelvärdet användes beror på hur partiklar rör sig i
luften. Lokalt rör sig ofta partiklar som moln med mycket höga halter jämfört med omgivningen.
Detta är speciellt tongivande på vägsidan. När ett fordon kör förbi mätaren virvlar ett dammoln upp,
vilket kan höja halten med upp till 200 gånger (för ett tungt fordon) den normala halten. Detta kan
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höja medelhalten mycket. Halten återgår därefter snabbt (30-60 sekunder) till normalhalten. I en
situation där, för den första mätpunkten, det kör förbi ett tungt fordon och för den andra punkten
inget tungt fordon kör förbi, blir alltså medelhalten mycket högre för den första punkten trots att
normalhalten ligger konstant.
Av denna anledning användes medianhalten, som är mindre känslig för kortvariga höga halter.

4.6.3 Medianvärdenas noggrannhet
Medianvärdena är tagna över ett stort antal värden. För vägpunkten är det 90 värden per 15 minuter
och mätningen på gångsidan är det 900 värden per 15 minuter. Detta resulterade för mätvärdena i
en standardavvikelse i medianen på kring 0,5 µg/m3 på vägsidan och 0,1 µg/m3 på gångsidan. Detta
fel är försumbart i sammanhanget, då DT:arna bara har en noggrannhet på 1 µg/m3. I några fall,
framförallt vid Stena, uppgick standardfelet till 1-5 µg/m3 på vägsidan. I dessa fall var också halterna
som högst, så att det procentuella felet uppgick till som högst 10 %, vid Stena den 8 april.
Standardavvikelsen beräknades med hjälp av medianen av den absoluta avvikelsen (median absolut
distribution) av samma anledning som att medianen användes istället för medelvärde för partiklar.
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5 Resultat
Nedan följer resultatet av mätningen i form av grafer. Beskrivning av mätplatserna, skisser och foton
av dem, ligger i avsnitt 4.4.1. I avsnitt 5.4 ligger en sammanställning av de viktigaste resultaten.
Koncentrationerna är angivna dels som det oförändrade grunddatat som mättes och dels som andel
av koncentrationerna vid vägen och beräknade enligt ekvation 4.3. Bakgrunden är i de flesta av
graferna satt till den minsta koncentrationen under mätningen. Detta kan vara en god uppskattning
då mätning görs långt från vägen (några hundra meter), om inte bakgrunden förändras mycket under
mätningen. För de mätningar som gjordes nära vägen (några tiotal meter) är uppskattningen sämre,
men den användes ändå för att göra det lättare att jämföra koncentrationer mätta under olika dagar.
Förklaring av tabellerna
Som referens till förklaringarna av graferna är en tabell inlagd i varje del över de meteorologiska
omständigheterna under mätningarna. Dessa visar vindhastigheten, vindriktningen relativt norr,
vindriktningen relativt vägen, PM10 vid Femman samt trafikflödet. Med ”vindriktning relativt norr”
menas vinkeln mellan norr och det håll det blåser från, där medurs är positiv riktning. Med
”vindriktning relativt vägen” menas vinkeln vägen och vinden. +90° betyder att vinden blåser rakt
från vägen och -90° betyder att vinden blåser rakt från gångsidan. Intervallet som är angett för
samtliga parametrar går mellan den nedre och övre kvartilen.
Mätningarna där en kompensation gjordes för tidsförändringar i bakgrundshalten
För fem av mätningarna förändrades bakgrunden mycket (den mer än fördubblades eller halverades
under mätningen). Förändringen i bakgrund är antingen en förändring i halten vid Femman eller en
förändring i halten från DT:n vid vägkanten. Dessa mätningar var:





Nära bullerplank från den 20 mars
Långt från bullerplank från den 19 och 27 mars
Modern från den 20 mars
Traditionell innergård från den 27 mars.

För tre av mätningarna blev den relativa halten känslig för små förändringar i bakgrunden, till
exempel på grund av att partikelhalten på gångsidan låg mycket nära väghalten. Dessa mätningar
var:




Utan bullerplank från den 19 mars
Modern från den 18 mars
Nära bullerplank från den 10 mars

För att göra dessa mätningar jämförbara med de övriga mätningarna är det olämpligt att anta en
konstant bakgrund. Ett försök gjordes därför för att kompensera för tidsförändringar av
bakgrundshalten. Detta gjordes med hjälp av halten på vägsidan i samt trafikmängden på vägen.
Uppskattningen antar att halten vid vägen består av de två komponenterna bakgrunds- och
trafikpartiklar (Janhäll, Luftkvalitetsforskare, VTI, 2015). En halt som är proportionell mot trafikflödet
(antar att varje fordon släpper ut/virvlar upp lika mycket partiklar) drogs bort från halten på vägsidan
med en proportionalitetsfaktor satt så att den lägsta relativa halten blir noll. Detta är ekvivalent med
att säga att den lägsta halten är bakgrundshalten, samma som för de övriga mätningarna. Här antas
att partiklarna från trafiken på den lokala gatorna kring mätplatsen inkluderas i bakgrunden. Detta
antagande görs även för den konstanta bakgrundsuppskattningen. Proportionalitetsfaktorn låg på 14 µg/m3 per 1000 fordon/timme.
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Bullrets behandling i resultatdelen
Bullret anges opåverkat som A-viktade nivåer. Bullret förändrades dock lite från dag till dag jämfört
med partiklarna. Om man bortser från störningar, såsom vindbrus och trafik på lokala gator borde
det på sin höjd variera kring 5 dB från dag till dag. Detta beror på att en fördubbling av trafikflödet
ger en ökning med 3 dB och en ökning i hastigheten med 10 km/h (vid en hastighet mellan 30 och 70
km/h) ger en ökning med 2 dB i bullernivå (Trafikverket, 2014). Under mätningen låg de största
variationerna i trafikflöde och hastighet i detta intervall. Variationerna i bullernivå kan dock förväntas
vara ännu mindre, då en ökning av trafikflödet ofta leder till en minskning av hastigheten, d.v.s. vid
hög trafik kan bilarna inte köra lika fort.
Nedan följer en genomgång och förklaring av mätningarna en för en. Generella mönster kommer att
poängteras och olikheter mellan dagarna kommer att förklaras så gott det går utifrån yttre
omständigheter, så som väder och trafik.
I slutet av resultatdelen har skillnaden i medelhalt och medelnivå mellan med och utan bullerplank,
mellan de två innergårdarna samt mellan inne på resp. utanför innergårdarna.

5.1 Bullerplank
Det undersöktes vilka effekter ett bullerplank har på den närliggande luften och ljudnivån. Nära
påverkan har stor effekt på en gång- och cykelväg som går jämte bullerplanket och långväga effekter
har även påverkan på de som bor och vistas i området kring vägen. Mätningar gjordes därför på
platser med och utan bullerplank, vid två typer av bullerplank och två typer av omgivningar till
bullerplanket. Nedan följer resultatet från dessa mätningar.

5.1.1 Jämförelse mellan med och utan bullerplank
Den mätning som otvivelaktigt hade kunnat avgöra huruvida planket hade någon positiv inverkan på
partiklar och buller var en mätning som gjordes dels direkt bakom de två typerna av bullerplank vid
mätområde 1 och därefter på plats utan bullerplank. Tyvärr går det inte att dra några slutsatser från
denna mätning vad gäller partiklar, då mätning skedde på olika sidor av vägen. Detta beror på att
partikelhalten alltid är högre då vinden blåser från vägsidan än då den blåser från gångsidan. Då de
mätningar som jämfördes gjordes på olika sidor av vägen kommer det alltid blåsa från vägen vid den
ena DT:n och mot vägen vid den andra DT:n, vilket gör det svårt (eller måhända omöjligt) att få fram
tidiga resultat. Det har dock gått att visa att planket har en effekt utifrån de övriga mätningarna.
5.1.1.1 Partiklar
Tyvärr går det inte att dra några tydliga slutsatser från denna mätning vad gäller partiklar, då
mätningarna med och utan bullerplank gjordes på olika sidor av vägen. Anledningen till detta är att
vindriktningen (om det blåser mot eller från vägen) visade sig ha en avgörande betydelse för
resultatet. Om jämförelse då sker mellan olika sidor av vägen kommer den ena mätningen att till
exempel ha vind från vägen och den andra ha vind mot vägen, vilket gör det omöjligt (i vart fall med
så få mätningar) att avgöra vilken effekt bullerplanket har på halten. Det kommer alltid vara höga
halter på sidan av vägen där det blåser från vägen.
Den jämna halten den 19 mars (kan både ses i den absoluta och relativa koncentrationen i Figur 27)
har antagligen att göra med att vinden blåser parallellt med planket. Under detta vindförhållande är
det svårt att säga exakt hur halterna kommer se ut. För en vidare diskussion och potentiell förklaring
till halterna under parallell vind, se avsnitt 5.4.1.1.3 och 6.1.1.1.3.

35

Att halten bakom planket, den 7 april, ligger ända nere på bakgrundshalten beror på att det var en
kraftig vind från gångsidan, som för med sig ren luft. Halten vid vägen blir även högre då det blåser
från vägen på denna plats, vilken skapar en stor relativ skillnad.
Den 12 mars hade vinden en riktning mellan den från de två andra mätningarna, vilket förklarar att
halten är däremellan. Observera att vindriktningen den 12 och 19 mars bara skiljer sig mycket lite åt,
medan koncentrationerna ser väldigt olika ut. Detta indikerar att då vinden blåser nästan exakt
parallellt med vägen utgör ett specialfall, då den spatiala spridningen ser väldigt annorlunda ut än då
det endast är en vinkel på mer än tio grader mellan vägen och vinden. Vad detta beror på förklaras
närmare i avsnitt 5.4.1.1.3 och 6.1.1.1.3.

Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt. rel.
norr [°]
Vindrikt. rel.
väg [°]
Femmans
halt [µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

12/3
3

19/3
3-4

7/4
4-5

240

230

(-10) (-20)
21

-10
33-34

280290
(-60) –
(-70)
19

24002700

37004300

2400

Figur 27. Jämförelse mellan bakom bullerplank och vid vägen på plats utan bullerplank. Partikelhalten vid vägen utan
bullerplank är genomsnittet av partikelhalten under tiden då den andra DT:n var bakom de två planken.
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5.1.1.2 Buller
Båda bullerplanken har en tydligt positiv effekt på bullret, enligt Figur 27. Det nya planket av betong
och glas sänker bullernivån med sex decibel mer än det gamla planket av trä, som sänker nivån med
tio decibel. Nivån varierar lite mellan olika dagar, jämfört med för partiklar, se den relativa halten i
Figur 27. Den 7 april, då nivån ligger på 0,5-1,5 decibel högre än de andra dagarna är trafikflödet nära
det dubbla i förhållande till de andra dagarna. En fördubblad trafiknivå (vid konstant
fordonshastighet) ger en teoretisk ökning av ljudnivån på tre decibel.
Bullerplanken är lika höga (3,5 meter), så det är inte orsaken till nivåskillnaden. Antagligen är orsaken
att bullerplanket av trä innehåller flertalet sprickor, där bullret släpps igenom.

Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt.
rel. norr [°]
Vindrikt.
rel. väg [°]
Femmans
halt
[µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

12/3
2-3

19/3
4

7/4
3-4

240250
-20

230

14-15

30-32

250270
(-30) –
(-50)
17-21

27003700

25003200

34003800

-10

Figur 28. Mätning på plats utan bullerplank, på andra sidan Lundbyleden än de övriga mätningarna vid mätområde 1.
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5.1.2 Referensmätning utan bullerplank
För att undersöka vad planket har för effekter i förhållande till en plats utan bullerplank, gjordes en
mätning på andra sidan Lundbyleden, där inget bullerplank är byggt. Denna plats hade dessvärre
flertalet störande element. Störningarna och deras avstånd från vägen beskrivs i avsnitt 4.5.1.
Resultatet visas i Figur 28.
5.1.2.1 Partiklar
I stora drag tycks det som den relativa halten sjunker ner till 0,2 under de första 25 meterna. Efter 75
meter nås bakgrundsnivån. 5 meter från vägen är relativa halten kring hälften av den vid vägkanten.
De stora fluktuationerna i halten, framförallt mellan vägen och 25 meter från vägen, beror på de
stora störningarna från järnvägen (5-9 meter från vägen) och den högt trafikerade sidovägen (12-18
meter från vägen). Punkterna 5, 10 och 18,5 från vägen ligger precis bredvid antingen järnvägen eller
sidovägen.
Det avvikande resultatet från den 19 mars kan förklaras med att halten vid vägen under det mesta av
mätningen ligger mycket nära bakgrundshalten, endast en skillnad på 3 µg/m3. Den absoluta
skillnaden mellan 18,5 och 25 meter är endast 2 µg/m3, men det leder till att den relativa halten går
från 0 till 0,75. Den relativa halten blir väldigt känslig för små variationer i den absoluta halten, då
den absoluta halten varierar lite under hela mätningen. Detta är en vidare förklaring till mätningen
från samma dag i avsnitt 5.1.1.1.
För den 19 mars och 7 april går halten upp något på den sista punkten. Denna uppgång är endast 1
µg/m3, så det beror antagligen endast på slumpen. Det kan dock hända att det kommer in lite
fuktpartiklar från havet intill eller att virvlar upp damm från marken, då denna plats är grusigare än
de övriga.
5.1.2.2 Buller
Bullret tycks minska nästan linjärt med 1,6 decibel per tio meter. Det sjunker dock något fortare nära
vägen, med tio decibel de första 25 meterna, alltså samma nivå bullret låg på bakom bullerplanket av
trä. Det tycks inte nå någon bakgrundsnivå, vilket beror på att bullernivån från vägen fortfarande är
markant 100 meter från vägen. 15 meter bakom bullerplanket av trä är bullernivån ungefär
densamma som 100 meter från vägen utan bullerplank.

5.1.3 Nära bullerplank av glas och betong (med ett bostadshus nära inpå)
Två mätningar gjordes vid bullerplank vid mätområde 1: en nära planket av betong och glas och en
långt från bullerplanket av trä. Vid närmätningen låg ett sjuvåningshus (ca 20 meter högt) endast 25
meter från planket, så mätningen gjordes i en ”grop” eller ”kanjon” mellan bullerplanket och huset.
Bostadshuset är det som används som modern innergård i avsnitt 5.2.1. Planket var 3,5 meter högt.
Gropen kan dels göra att luften från vägen inte åker ner i gropen utan trycks upp av huset. Det kan
också förekomma en turbulent omblandning nere i gropen, vilket kan skapa en homogen partikelhalt
i gropen. Resultatet från mätningen visas i Figur 29.
5.1.3.1 Partiklar
I de flesta av mätningarna tycks det som partikelhalten når bakgrundsnivån mycket nära
bullerplanket, 5-15 meter bort. Det tycks också som att halten minskar kraftigt precis bakom planket
och sedan ökar något de närmsta meterna och att sedan gå ner igen 5-15 meter bort. Detta skulle
kunna vara ett fenomen som observerats under tidigare studier (då vinden blåser från vägsidan), då
luften går som en båge över planket, med lägre halter bakom planket, och landar sedan en bit bort
från planket, med högre halter där. Förhöjningen i halt förväntas dock komma 3-12 plankhöjder (1040 meter) från planket (Baldauf, o.a., 2008).
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Mätningen från den 10 mars blåste vinden parallellt med planket med hög styrka (6 m/s). Detta
ledde, precis som för den 19 mars i avsnitt 5.1.1 och 5.1.1.2, till mycket omblandning av luften mellan
väg och gångsidan, så skillnaden mellan väghalten och bakgrunden blir liten. Den absoluta skillnaden
i halt mellan 0,2 och 3 meter från planket är endast 1 µg/m3. De exakta resultatet från varje punkt
bör därför tas med en nypa salt.

Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt.
rel. norr
[°]
Vindrikt.
rel. väg [°]
Femmans
halt
[µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

10/3
6-7

18/3
2,0-3

20/3
2-4

8/4
6

210220

110120

230250

20

10

7080
2629

(-10) –
(-20)
23-36

-30

2100

27002900

2200

22-23

20002100

2228

Figur 29. Mätning nära modernt bullerplank av glas och betong. Mätningen sker nere i en "grop" mellan planket och det
närliggande bostadshuset Porslinsfabriken, d.v.s. den moderna innergården.

Den 18 mars är av stort intresse då vinden denna dag ligger på från vägsidan. Mätningen antyder att
planket har en positiv effekt på halten även då det blåser från vägen. Denna dag stämmer också
halttoppen bäst överens med det teoretiska värdet på 10-40 meter. Att det ligger något närmare
planket kan förklaras med att det inte blåser rakt från vägen utan med en vinkel på 10-30 grader,
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vilket medför att halttoppen borde landa på 8,5-40 meter. I dessa vindförhållanden sänks halten med
50 % de närmsta meterna bakom planket och sjunker ner till bakgrundsvärdet efter 15 meter.
Både den 20 mars och 8 april ligger vinden på från gångsidan, så detta förklarar de låga halterna på
gångsidan dessa dagar. Den 8 april är dessutom vinden stark (6 m/s), vilket för in extra mycket ren
luft.
Den 20 mars låg en försvinnande dimma över mätningen, så att bakgrundshalten varierade kraftigt,
vilket tydligt kan ses i den absoluta halten. Som beskrivs i början av avsnitt 5, har bakgrunden
uppskattats med hjälp av vägmätningen samt trafikflödet, då bakgrunden varierar så mycket. Efter
att hänsyn togs till den varierande bakgrunden ser vi att den relativa halten stämmer bättre överens
med de övriga dagarna än den absoluta. Att den relativa halten går upp vid 15 och 20 meter dock kan
bero på en feluppskattning av bakgrundshalten.
5.1.3.2 Buller
Planket tycks ha en stark positiv effekt på bullernivån nära planket. Nivån sjunker direkt bakom
planket till en nivå som är nära bakgrundsnivån. Nivån är 21 decibel lägre bakom planket än på
vägsidan och sjunker bara med 2 decibel från direkt bakom till 20 meter från planket. Toppen vid 10
meter beror sannolikt på att denna punkt är som mest vindutsatt, då den ligger i mitten av kanjonen,
vilket skapar mycket vindbrus i mikrofonen. Den höga toppen den 10 mars beror framförallt på detta,
då det blåste kraftigt den dagen. För en vidare diskussion se avsnitt 5.3.1.3. Observera att bullret på
vägsidan ligger ca 3 decibel över nivån vid vägen utan bullerplank. Detta beror på att planket
reflekterar ljudet från trafiken. 3 decibel är ökningen vid totalreflektion av ljudet.

5.1.4 Långt från bullerplank av trä
Denna mätning gjordes längs med Hisingsgatan, där det var möjligt att gå rakt bort från
bullerplanket. Planket vid denna plats är av trä och 3,5 meter högt, samma som planket av glas och
betong. Det innehåller en mängd mindre sprickor, som kan tänkas släppa igenom både buller och
partiklar. 10-75 meter från vägen sker mätningen i en park och bortom detta på trottoaren till en
lokal gata. Resultatet från mätningen visas i Figur 30.
5.1.4.1 Partiklar
Det tycks som att den relativa halten direkt bakom planket sänks med 45-80 %. Halten tycks därefter
ha en topp vid 15-30 meter, som sjunker fram till 75 meter. Vid 150 meter nås bakgrundsvärdet.
Halterna bör jämföras med mätningen utan bullerplank. 7,5 meter från planket ligger halten på kring
20 % av väghalten, att jämföra med kring 50 % utan bullerplank. Under den 19 mars och 27 mars är
dock toppen vid 15 meter uppe på 55 %, jämfört med 30 % utan bullerplank. Den 13 mars är toppen
mycket mindre och halten ligger där strax under den utan plank. Det tycks som att bakgrundshalten
nås något senare här än då det inte finns något plank. Detta stämmer överens med tidigare studier
(Ning, Hudda, Daher, Kam, & Herner, 2010), då luften med partiklarna går som en båge över planket
och landar längre bort.
Samtliga mätningar gjordes tyvärr då vinden blåste nästan parallellt med planket, med en svag
vinkling från gångsidan. Halten är dock låg på långa avstånd från planket. Det beror på att vinden
som blåser parallellt med planket inte har någon möjlighet att blandas om med trafikpartiklarna,
vinden passerar helt enkelt aldrig vägen. Att halten ökar långt bort från vägen beror på att mätningen
då kommer in på lokala gator med egen trafik, se avsnitt 4.4.1.
Mätningarna från den 19 mars och 27 mars bör tas med en nypa salt, då bakgrunden varierade
mycket under dessa mätningar, se absoluta halter, så att det krävdes en uppskattning av
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tidsvariationen av bakgrunden. Så de riktigt höga topparna vid 15 meter, skulle antagligen vara lägre
om mätningarna gjordes vid en annan tid.
Av denna anledning bör större trovärdighet läggas till mätningen den 13 mars. Den mätningen
indikerar att halterna 0-75 meter från planket är lägre då ett bullerplank används. 75-150 meter från
planket är halterna marginellt högre med ett bullerplank och därefter ligger båda halterna på
bakgrundshalten.
Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt. rel.
norr [°]
Vindrikt. rel.
väg [°]
Femmans
halt [µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

13/3
3-4

19/3
1-2

27/3
3-4

40-50

230240
-10

10-15

230250
0(-20)
45-91

17-19

27003700

22002500

35004100

0-10

Figur 30. Mätning längs med Hisingsgatan inne i ett bostadsområde.

5.1.4.2 Buller
Även träplanket sänker bullernivån kraftigt, med 15 decibel. Då träplanket inte blockerar bullret lika
bra som planket av glas och betong sjunker nivån vidare ganska snabbt de första 20 meterna med 6
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decibel. Därefter sjunker nivån endast marginellt, med ytterligare 2 decibel mellan 20 och 75 meter,
då den når den lägsta nivån (antagligen bakgrundsnivån). Efter 75 meter ökar nivån något på grund
av den omkringliggande trafiken. Nivån ligger på alla avstånd lägre på platsen med bullerplank än på
platsen utan. Skillnaden är som störst nära planket, med en differens på mer än 10 decibel inom de
närmsta 20 meterna. Även här går att observera en ökning av bullret med 3 decibel jämfört med utan
bullerplank.
Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt.
rel. norr [°]
Vindrikt.
rel. väg [°]
Femmans
halt
[µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

16/3
4

24/3
2-3

7/4
4-5

8/4
3-4

100120
10-30

230240
30

30-80

25-26

14-18

270280
0–
(-10)
11-14

(-10) –
(-60)
13-14

29003200

30003200

29003000

41004600

Figur 31. Mätning vid invid Stena Danmarksterminal i norra Masthugget, jämte E45:an. Denna plats är öppen jämfört med
mätområde 1, då det inte finns några närliggande byggnader.

5.1.5 Bullerplank vid öppen plats, långt och nära (vid Stenaterminalen)
Ytterligare en mätning gjordes vid ett annat bullerplank beläget längs med E45:an i norra
Masthugget, på Stenas Danmarksterminal. Denna plats har fördelen att den är öppen jämfört med
mätområde 1, då det inte finns några närliggande byggnader. Trafiken här ligger på nivåer kring 50 %
över dem på Lundbyleden. Planket är något lägre än det vid mätområde 1, 2 meter. 15 meter från
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planket ligger dock en liten backe, vilket gör att planket kan anses vara 2,5 meter bortom denna
punkt. Detta resulterar i en eventuell partikelhalttopp vid 6-30 meter från planket. Den här platsen
har också den fördelen att planket har en annan riktning, så chansen är god att vinden någon gång
ska blåsa rakt från vägen vid något av mätområdena. En annan fördel är att platsen liknar den plats
som användes utan bullerplank, då mätningen sker från vägen mot en kajkant med öppet vatten.
Resultatet från mätningen visas i Figur 31.
5.1.5.1 Partiklar
Här syns det tydligt att planket har en stor positiv effekt på partikelhalten. Halten ligger på endast
15 % direkt bakom planket. Bakgrundshalten nås vid 20-40 meter. Halten vid fem meter ligger på
15 % att jämföra med 50 % utan bullerplank och halten vid 20 meter är kring 2 % att jämföra med
15 % utan plank. Om det finns någon halttopp är den mycket liten och tycks i Figur 31 infalla 5-13
meter från planket, då en viss ökning kan ses vid 5 meter. Denna kan dock också bero på att
mätstationen här står nära en trafikerad sidoväg.
Något som gör dessa resultat intressanta är att vinden blåser från, mot samt parallellt med vägen.
Det går alltså att observera plankets inverkan på partiklar under alla möjliga vindförhållanden. Den
16 mars och 24 mars blåser det från vägen. Här ser man de högsta värdena och bakgrundshalten nås
på större avstånd från vägen. Intressant är dock att även om halterna är som högst, så är de som
högst 25 % direkt bakom planket och 17 % 5 meter från planket, jämfört med 50 % utan bullerplank.
Bullerplanket har därmed en positiv inverkan partikelhalten.
Det blåser parallellt med planket den 7 april. Även denna dag stora skillnader i halten mellan väg och
gångsidan. Ombildningseffekten som observerades vid när-mätningen (se avsnitt 5.1.3), som gjorde
att väghalten hamnade nära bakgrunden, kan inte observerats. Detta kan dels bero på att mätningen
sker långt från planket och att det öppnare landskapet medför mindre turbulens.
Den 8 april blåser det mot vägen, vilket också resulterar i de lägsta halterna, som förväntat. Att
halten går upp något (endast 1 µg/m3) vid 60 och 80 meter kan bero på att vinden vrider sig, så det
blåser från centrum istället för från älven.
5.1.5.2 Buller
Bullret sjunker med 17 decibel över planket. Därefter sjunker det stadigt under hela mätsträckan
med kring 1 decibel var 10:e meter. Nivån sjunker med 14 decibel från vägen till 5 meter jämfört med
2 decibel vid platsen utan bullerplank.
Då jämförelse görs av nivåerna (alltså inte skillnad mellan nivåer) på platsen utan bullerplank bör
hänsyn tas till att bullret från E45:an är starkare än bullret från Lundbyleden. Bullret är 5 dBA
starkare än vid Lundbyleden utan bullerplank, efter att de 3 decibel som planket orsakar har dragits
bort.
Att bullernivån varierar så pass mycket mellan de olika de fyra mätdagarna beror på att det blåser
mycket på denna öppna plats. Vinden visade sig ha en stor inverkan på ljudet som mikrofonen tar
upp. Störst vikt bör därför läggas vid mätningarna den 24 mars och 8 april, då det blåste som minst.
Att dessa dagar har den lägsta bullernivån är ett tydligt bevis på att det är vinden som stör
mätningarna. För den 7 april dominerar vindbrus helt över trafikbuller vid 40-80 meter. Den 8 april
visar för låga värden vid 60 och 80 meter, då mätning skedde bakom rad av lastbilar, som fungerade
som ett extra bullerplank. Den 24 mars representerar alltså bäst bullernivån vid platsen.
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5.2 Innergårdar
Utöver bullerplank undersöktes, i detta projekt, vilken effekt de kringliggande husen har på
partikelhalten och bullernivån på sin innergård. Två innergårdar jämfördes. En nybyggd innergård och
en traditionellt byggd. Den nya (som kallas Porslinsfabriken) är öppen, men är bullerskyddad vid den
sida som vetter mot Lundbyleden, det vill säga det går ett bullerplank mellan de närliggande husens
fasader. Den traditionella innergården är stängd, med portar intill innergården, som vetter mot de
tre lokalgatorna som omger innergården. Ingen port vetter mot Lundbyleden.
Datum
Vindhast.
[m/s]
Vindrikt. rel.
norr [°]
Vindrikt. rel.
väg [°]
Femmans
halt [µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

11/3
6-7

18/3
2

20/3
4-5

20-30

90-120

230

-20

50-80

-10

20-25

26-28

13-15

21002300

23002500

31003900

Figur 32. Mätning vid den moderna öppna bullerskyddade innergården Porslinsfabriken. Mätning gjordes framför, fyra
ställen på och bakom innergården, sett från Lundbyleden.
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5.2.1 Modern öppen innergård med bullerskydd
Det mättes på sex platser på och kring den moderna innergården. Fyra av platserna låg på
innergården. För fler detaljer se avsnitt 4.4.1. Resultatet från mätningarna visas i Figur 32.
5.2.1.1 Partiklar
Mätningen visar att det mesta av partiklarna försvinner vid planket av glas och betong. Innergårdens
bullerskydd har endast en liten påverkan. 10 meter bakom dörren är halten vid samtliga mätningar
något lägre än 10 meter från hålet, men skillnaden är liten, kring 7 procentenheter. 10 och 60 meter
från dörren och 60 meter från hålet har omkring samma halt. Detta kan tolkas som att en del
partiklar släpps igenom hålet, men de stoppas upp av dörren. Halten bakom innergården är högre än
på innergården. Den 20 mars är den absoluta halten bakom innergården betydligt högre än på
innergården, men bakgrunden (beräknad som med halten av DT A minus en konstant gånger
trafikflödet) går upp då vid mätningen bakom innergården, sjunker den relativa halten.
För att klarlägga vilken effekt själva husfasaderna och bullerskyddet har på halten gjordes en
jämförelse med mätningen långt från bullerplanket, då halten förväntas minska med avlägsnande
från vägen även utanför innergården. Jämförelse gjordes med mätningen långt från bullerplanket i
mätområde 1, då denna plats bäst överensstämmer med den moderna innergården. Det visar att
den enda punkten med lägre halt är 10 meter bakom dörren, som jämförs med 30 meter från
planket. Denna punkt har 7 procentenheter lägre halt än utanför innergården. Alla andra punkter har
halter som är kring samma som motsvarande avstånd från planket utanför innergården.
Den mest intressanta mätdagen är den 18 mars, då det blåste från vägen, då partiklarna har störst
möjlighet att komma in från vägen. Som förväntat är halten framför innergården denna dag den
högsta. Här har innergårdens skydd störst effekt, vilket är förväntat. På innergården har dock vinden
ingen märkbar påverkan på halterna.
Den 11 mars blåser det starkt (6 m/s) från gångsidan, vilket förklarar att halten framför ligger på
bakgrundshalten.
Den 20 mars blåser det parallellt med planket, med en liten vinkling (10 grader) från gångsidan, vilket
gör att halterna ligger mellan den 11 mars och den 18 mars. Då mätning sker långt från planket
observeras ingen omblandningseffekt, med lika halter på väg- och gångsidan.
5.2.1.2 Buller
Även bullernivån sjunker mer från ena sidan av planket till den andra än från utanför till innanför
innergården. Det är dock tydligt att även husfasaderna och bullerskyddet har en viss effekt och att
nivån bakom dörren är lägre än den vid hålet, med en skillnad på 5 decibel. Det ska dock poängteras
att nivåer nära och under 50 dBA är otillförlitliga och kan mycket väl vara ännu lägre, på grund av att
mikrofonens interna brus förhöjer signalen för så pass svaga ljud. Även på 60 meters avstånd har
dörren en viss effekt. 60 meter från dörren ligger nivån på 2 dBA lägre än 60 meter från hålet.
En jämförelse med mätningen långt från bullerplank visar hur stor del av nivåskillnaderna som beror
på husens skydd mot innergården och vilken del som beror på en avläsning från vägen. På
innergården är bullernivån betydligt lägre än utanför på alla mätpunkter. 10 meter från hålet är den
2 dBA lägre och 60 meter från hålet är den 6 dBA lägre. Innanför dörren är den 8 dBA lägre både på
10 och 60 meters avstånd.
Att nivån är högre den 11 mars beror på kraftig vind den dagen. Därför har endast de andra två
mätningarna tagits i beaktande i nivåerna beskrivna ovan.
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5.2.2 Traditionell stängd innergård
Den moderna innergården jämfördes med en traditionellt byggd innergård, med stängda dörrar vid
samtliga ingångar till innergården. Resultatet från mätningen visas i Figur 33. För att spara tid mättes
endast en punkt på innergården den 9 april, då de tidigare mätningarna indikerat att varken
partikelhalten eller bullernivån ändrades nämnvärt på innergården.
5.2.2.1 Partiklar
Till skillnad från den moderna innergården tycks den traditionella gården ha en tydlig effekt på
partikelhalten. Halten på innergården är kring 30 procentenheter lägre än framför innergården.
Halten är lägre på innergården än bakom. Halten bakom är lägre än framför, vilket indikerar att huset
fungerar som en barriär mot partiklar. Halten är antagligen ungefär konstant på hela innergården.
Den minskning som kan ses med ökat avstånd från vägen är för den 18 mars endast 1 µg/m3. För den
27 mars är minskningen opålitlig, då denna dag har stora variationer i bakgrundshalten, vilket främst
kunde upptäckas genom en nedtrappning i halten vid vägen, men också en nedtrappning av halten
vid Femman, under mätningens gång.
Vid en jämförelse med mätningen långt från bullerplank och den moderna innergården är det viktigt
att poängtera att vid beräkning av den relativa koncentrationen drogs den lokala bakgrunden bort.
Eftersom bakgrunden uppskattades till den lägsta halten under den specifika mätningen går det inte
att upptäcka någon skillnad mellan innergårdarna, då den lägsta halten (alltså bakgrundshalten)
infaller inne på innergården i båda fallen. En noggrann studie av Figur 30, Figur 32 och Figur 33 visar
att den relativa halten framför den traditionella innergården är markant högre än framför den
moderna och även högre än på samma avstånd från planket vid lång-mätningen. Figur 27 visar dock
att halten bakom de två planken är ungefär densamma, då det blåser från gångsidan eller parallellt
med planken. Detta antyder att den uppskattade bakgrunden vid mätningen modern innergård och
långt från planket är högre än den faktiska bakgrunden (eller mer exakt halten på den traditionella
innergården).
Denna tes testades för de dagar där den traditionella innergården mättes under samma dag som den
moderna innergården samt långt från planket. Under en och samma dag ändras
proportionalitetsfaktorn för trafikens utsläppsnivå betydligt mindre än mellan olika dagar, då denna
beror på de meteorologiska omständigheterna (t.ex. vindhastighet och vindriktning), som oftast inte
ändras mindre under en och samma dag än mellan olika dagar. Om proportionalitetsfaktorn för
trafikens utsläppsnivå sätts till värdet den traditionella innergårdens värde, för samtliga mätningar
under samma dag (utanför innergården eller på den moderna innergården), ges en relativ halt som är
mer jämförbar mellan mätningarna.
Den 18 mars mättes både modern och traditionell innergård. Det visar sig att den moderna
innergården har relativa halter på 20-25 procentenheter högre än den traditionella, det vill säga 2025 % av trafikens partiklar finns i luften på den moderna innergården. En stängd innergård är alltså
att föredra framför en öppen. Observera att detta endast är baserat på en mätning, så för att få
tillförlitlighet i den exakta procentuella skillnaden mellan innergårdarna krävs fler mätningar.
Den 27 mars mättes både långt från bullerplanket och den traditionella innergården. Det visar sig att
den lägsta halten utanför innergården är 20 procentenheter högre än på den traditionella
innergården. Jämfört med halten på det avstånd från vägen som innergården ligger på (25-55 meter)
är halten utanför innergården 35 procentenheter högre utanför innergården.
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Den 18 mars och 27 mars blåste det från gångsidan och 9 april parallellt med vägen. Den absoluta
skillnaden mellan väg och innergård var som minst den 9 april, vilket beror på att vinden blåste
parallellt med vägen och virvlade kännbart in på innergården.
Datum
Vindhast. [m/s]
Vindrikt. rel.
norr [°]
Vindrikt. rel.
väg [°]
Femmans halt
[µg/m3]
Trafikflöde
[fordon/h]

18/3
1-2
230250
(-10) –
(-30)
27-41

27/3
2-3
240

9/4
4-5
230

(-10) –
(-20)
17-21

-10
20-22

26003000

20002400

25002600

Figur 33. Mätning på traditionell sluten innergård. Mätning gjordes framför, två ställen på och bakom innergården, sett från
Lundbyleden.

5.2.2.2 Buller
Till skillnad från vid den moderna innergården sjunker bullernivån lika mycket från ena sidan
bullerplanket till den andra som från utanför till innanför innergården. Nivån på båda innergårdarna
är dock ungefär samma. Detta beror på att mätningen framför innergårdarna inte är mätt på samma
avstånd från bullerplanket. För den moderna är det 20 meter bort och för den traditionella är det ca
5 meter bort, så att bullernivån framför den traditionella framstår som högre än framför den
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moderna. Detta beror på att den traditionella innergården ligger närmare planket än den moderna.
Det beror också på att bullernivån är högre bakom bullerplanket av trä, som ligger framför den
traditionella innergården, än bakom bullerplanket av betong och glas, som ligger framför den
moderna innergården, som visas i Figur 27. Trots skillnaden mellan bullernivå bakom planken visar
Figur 29 och Figur 30 att nivån 20 meter från planket ligger på kring 62 dBA bakom båda planken.
Alltså är båda innergårdarna lika bullerutsatta, vilket förklarar varför nivån på båda innergårdarna är
ungefär densamma.
Det är uppenbart att nivån är konstant på hela innergården. Då nivån är låg i relation till mikrofonens
internbrus, kan den riktiga nivån dock tänkas variera något och ligga under nivån som visas i Figur 33.
Jämförelse med den moderna innergården görs bäst med punkterna 10 meter från hålet resp.
dörren, då dessa punkter ligger på samma avstånd från vägen som den traditionella innergården. Det
visar att 10 meter från hålet har en i genomsnitt 6 dBA högre nivå än på den traditionella
innergården och skillnaden är över 3 dBA med 95 % säkerhet. 10 meter från dörren är nivån i
genomsnitt mindre än 1 dBA högre än på den traditionella innergården.
Nivån på den moderna innergården är, precis som för den traditionella innergården, lägre än överallt
vid mätningarna långt från planket. Nivån är 8-9 dBA lägre än på motsvarande avstånd utanför
innergården.

5.3 Beskuren data (för att få bort yttre störningar)
Datat i avsnitt 5.1 och 5.1.5 är obeskuret, det vill säga inga störande faktorer, som diskuterades i
avsnitt 4.4, har plockats bort. Att klippa bort de störande faktorerna går inte att göra på ett helt
objektivt sätt, så störst fokus bör läggas på det oklippta datat och skillnaderna får förklaras som
gjorts ovan. Försök har att klippa datat har dock gjorts.
Vad gäller partikelhalterna visade det sig vara svårt att skilja ut partiklar från andra källor än
Lundbyleden/E45:an, så det har valts att inte klippa detta.
Vad gäller ljudet var det lättare att skilja ut störningarna. Den största störande faktor visade sig vara
brus från vinden. Detta var som störst på blåsiga dagar och platser. De platser som stack ut som extra
blåsiga var 10 meter från planket vid när-mätningen samt mätningarna vid Stena, på grund av den
öppna landskapsbilden. Observera att endast tillfälliga förhöjningar i vindstyrka (såsom vindpustar)
går att klippa bort. Om vindstyrkan är konstant hög kommer fortfarande det klippta ljudet innehålla
vindbrus. Sådant var fallet för några av mätningarna vid Stena. Den näst största störande faktorn vara
lokal trafik utanför Lundbyleden/E45:an. Ibland var det dock svårt att höra skillnad på vilken väg
trafiken färdades på, så det finns en viss andel tolkningsfrihet i det klippta datat. Grafer över det
klippta ljudet visas i Appendix 7. Nedan följer en beskrivning för hur det klippta ljudet skiljer sig från
det oklippta och vad skillnaden beror på.

5.3.1 Skillnaden mellan klippt och oklippt ljud
5.3.1.1 Jämförelse mellan med och utan bullerplank
Ljudet bakom bullerplanken domineras av trafikbullret från Lundbyleden, så ingenting klipptes bort.
5.3.1.2 Referensmätning utan bullerplank
Bullret från vägen utan bullerplank påverkades mest av klippningen. Som kan ses i Figur 34 blir nivån
mycket mindre fluktuerande över avståndet från vägen och variationerna mellan dagarna är mindre
efter klippning, jämför med Figur 28. Nivån sänks nära vägen p.g.a. bortklippning av framförallt tåg,
som passerade mycket nära mikrofonen, samt trafik på Lundby hamngata. Långt från vägen
dominerade störning från vinden, då mätningen närmar sig ett öppet landskap. Jämförelse med
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bullerplanksmätningarna blir lättare med det klippta ljudet. För en jämförelse se beskrivningarna av
bullret vid bullerplanken nedan.

Figur 34. Det klippta ljudet från mätningen utan bullerplank.

5.3.1.3 Nära bullerplank av glas och betong (med ett bostadshus nära inpå)
Klippningen av när-ljudet hade liten inverkan på resultatet. Den enda punkt som ändrades markant
var 10 meter från den 10 mars, då det blåste mycket på denna plats. Nivån vid 10 meter låg även
efter klippningen något över omkringliggande mätpunkter. Detta kan bero på att ljudet studsar mot
husfasaden, så att summan av bullret från vägen och reflektionen från huset är som högst vid 10
meter.
Nivån bakom planket ligger i princip konstant på 61-63 dBA, samma nivå som finns vid 100 meter
från vägen utan bullerplank.
5.3.1.4 Långt från bullerplank av trä
Klippningen av ljudet långt från bullerplank hade liten effekt på punkterna upp till 75 meter från
planket. På större avstånd kunde dock buller från lokal trafik klippas bort vilket sänkte nivån till kring
55 dBA. Vid den sista punkten på 300 meter var dock trafiknivån från Hisingsgatan/Myntgatan för
hög för att kunna klippas bort helt. Nivån förväntas utan denna gata fortsätta sjunka till strax under
55 dBA.
Nivån direkt bakom bullerplanket av trä (som används vid lång-mätningen), 67 dBA, är densamma
som 25 meter från vägen utan bullerplank. 15-20 meter från planket är dock nivån nere på nivån 100
meter från vägen utan bullerplank. Som redan konstaterats är alltså nivån 20 meter från de två
planken i stort sett lika. Detta skulle kunna bero på att ljudet studsar i husfasaden vid när-mätningen.
5.3.1.5 Bullerplank vid öppen plats, långt och nära
Vid Stenaterminalen visade det sig, vid genomlyssningen av ljudet, blåsa väldigt mycket. Så pass
mycket att det i några av ljudfilerna inte gick att klippa bort allt vindbrus, då vindbruset vida
överröstade trafikbullret. Dessutom blåser vinden med hög styrka under hela mätpunkten, så att
ingen vindstilla bit kan klippas fram. Som kan ses i Figur 35 för den 16 mars ligger nivån för punkterna
13, 20 och 40 över de övriga. Denna förhöjning har inte gått att hitta någon fysikalisk förklaring till.
Det beror antagligen på något fel under mätningen, måhända ett elektroniskt fel. Denna mätning bör
därför förkastas. Som nämndes i avsnitt 5.1.5.2 skedde mätningen den 8 april vid 60 och 80 meter
bakom en rad lastbilar. Därmed bör den 24 mars och 7 april användas vid jämförelse med utan
bullerplank.
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Figur 35. Klippt ljud vid Stena (E45:an).

Nivån bakom planket vid Stena ligger på kring samma nivå som 100 meter från vägen utan
bullerplank, 63 dBA. Jämförelsen har tagit hänsyn till den skillnad på 5 dBA i källjud som finns vid
Stena. Jämfört med träbullerplanket långt från vägen är nivån i princip densamma för samma avstånd
på avstånd större än 20 meter från vägen, om kompensation för källjud görs. Nivån är något lägre (12 dBA) vid 20-60 meter för träplanket och vid 80 meter är har Stena en lägre nivå (1 dBA). Dessa
skillnader är dock små och kan till fullo bero på vindbrus. Närmare än 20 meter ger träplanket ett
sämre skydd. Stena-planket ger samma skydd som planket vid när-mätningen.
5.3.1.6 Modern öppen innergård med bullerskydd
Nivåerna efter klippningen ändrades endast marginellt. Den främsta skillnaden var att nivåernas
spridning sjönk, främst p.g.a. att olika vind under olika dagar kunde klippas bort. Detta gav säkrare
resultat då mätningarna jämfördes. Jämförelse med långt från bullerplank ger därmed i princip
samma resultat som redovisas i 5.2.1.2. Skillnaden i nivå mellan inne på innergården och utanför (på
samma avstånd) minskade något (0,5-1 dBA) efter klippningen. Detta beror på att det blåser mer
utanför än inne på innergården. Då vindbruset klipptes bort minskar skillnaden i nivå något. I nästa
stycke följer en jämförelse med den traditionella innergården.
5.3.1.7 Traditionell stängd innergård
Nivåerna på den traditionella innergården ändrades i princip ingenting av klippningen. Den ända
skillnaden är en liten sänkning av nivån bakom innergården, då lokal trafik klipptes bort.
Då spridningen i värdena minskade efter klippningen blir resultaten säkrare.
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5.4 Sammanställning av resultaten
5.4.1 Bullerplank
5.4.1.1 Partiklar
Generellt kan sägas att partikelhalterna kring ett bullerplank
beror mycket på vindens riktning relativt vägen. Resultatet kan
därmed delas in i tre fall:




det blåser från vägen mot gångsidan,
det blåser mot vägen från gångsidan,
det blåser parallellt med vägen.

Det som menas med ”parallellt med vägen” är att det blåser
längs med vägen med en avvikande vinkel på max 10 grader.
Alla andra vindar anses blåsa från eller mot vägen. Anledningen
till detta är att det endast är då det blåser nära parallellt med
vägen som planket inte agerar som en tydlig barriär mellan väg
och gångsida. Vindstyrkan visade sig också ha en viss inverkan
på partikelhalten, men främst genom att förstärka de effekter
som ges av vindriktningen.

Figur 36. Vindriktning vid Femman i
centrala Göteborg under 2014. Det blåser
oftast från sydväst eller nordost, d.v.s.
parallellt med Lundbyleden.
Källa: Miljöförvaltningen (2015)
Luftkvaliteten i Göteborgsområdet,
Årsrapport 2014.

Under mätningen blåser det ofta parallellt eller nästan parallellt
med Lundbyleden, som går i sydväst-nordostlig riktning. Se
varje tabell för varje mätning ovan för detaljerade vindriktningar. Detta stämmer väl överens med
genomsnittsvinden från år 2014. Oftast blåser det i denna riktning, se Figur 36. Detta stämmer
någorlunda överens med den vanliga vindriktningen i Sverige, som diskuterades i avsnitt 2.3.2.

Nedan redovisas resultaten med kortare förklaringar. I avsnitt 6 diskuteras de mer ingående. Vindens
påverkan på partikelhalten illustreras där i Figur 40.

Relativ koncentration
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Figur 37. Skillnaden i relativ koncentration mellan plats utan bullerplank (genomsnitt från 12 mars och 7 april) och med
bullerplank (vid Stena, genomsnitt från 16 och 24 mars), då det blåser från vägen. Skillnaden går att påvisa upp till 40 meter
från planket.

5.4.1.1.1 Vind från vägen
Från vägsidan blåser det vid nära bullerplank den 18/3, vid Stena den 16/3 och 24/3 och vid utan
bullerplank den 12/3 och 7/4. Detta är det mest intressanta fallet, då planket enligt hypotesen borde
hindra en del av partiklarna från att komma in på gångsidan. Planket visade sig ha stora positiva
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effekter på halten. I Figur 37 jämförs Stena med utan bullerplank, då närmätningen inte ger en
tillräckligt bra uppskattning av bakgrunden för att jämföras med utan bullerplank.
Direkt bakom bullerplanket ligger den relativa halten på 19 % av vägens halt. 5 meter från vägen
ligger halten på 18 % vilket kan jämföras med 47 % utan bullerplank. Figur 37 visar skillnaden i relativ
halt mellan Stena och platsen utan plank. Skillnaden går att påvisa upp till 40 meter från vägen.
5.4.1.1.2 Vind mot vägen
Mot vägen blåser det vid nära bullerplank den 20/3 och 8/4 och vid Stena den 8/4. Detta
vindförhållande uppkom aldrig vid utan bullerplank, så någon närmare utredning gick tyvärr inte att
göra. Teoretiskt sett borde bullerplanket inte ha någon effekt under detta vindförhållande, då ren
luft drar in från gångsidan så att halten är nära bakgrundshalten på alla avstånd från bullerplanket.
Bullerplanket borde dock ha en negativ effekt på väghalten, då den rena luften från gångsidan
hindras av planket. Dessa förhållanden kan observeras i Stena från 8/4 och nära bullerplank från
samma dag. Här är den relativa halten ända nere på 0-10 % direkt bakom bullerplanket, på
gångsidan.
Det ska dock tilläggas att fordonen på vägen skapar lokala luftvirvlar. Detta gör att vid svaga vindar
kan planket hindra partiklar som virvlas upp av fordon, som annars hade kunnat flyga in en bit på
gångsidan. Detta kan observeras i Stena från 8/4 (som har en lägre vindhastighet än när-mätningen),
där halten närmast planket ligger något över bakgrunden. Planket kan alltså fortfarande skydda t.ex.
en cykelväg som går längsmed planket.
5.4.1.1.3 Vind parallellt med vägen
Parallellt med vägen blåser det vid utan bullerplank den 19/3, vid nära bullerplank den 10/3, vid långt
från bullerplank vid samtliga mätningar (13/3, 19/3 och 27/3) och vid Stena den 7/4. Då det blåser
parallellt med vägen är resultatet svårt att förutsäga. Generellt kan sägas att det uppkommer en
förhållandevis stor omblandning mellan luften på vägen och på gångsidan nära planket. Beroende på
det exakta vindflödet kan ren luft från gångsidan blandas upp med vägluften så att den blir
förhållandevis ren. Skillnaden mellan väg och gångsidan blir då liten så att den relativa halten ligger
nära 1. Detta scenario kan observeras i mätningen nära bullerplank från 10/3. Alternativt kan mycket
smutsig luft från vägen virvla in på gångsidan, så att halterna ökar nära bullerplanket, men halterna
fortfarande är höga på vägsidan. Detta kan observeras i mätningen långt från bullerplanket från 13/3.
Halten en bit (mer än ca 20 meter) från bullerplanket har dock halter nära bakgrundshalten, då luften
som når dessa punkter kommer från gångsidan och är för långt bort för att utsättas för turbulens från
vägsidan. Exakt var gränsen går kan bero på den exakta geometrin på platsen och exakt hur vinden
ändrar sig under mätningen. För en mer ingående diskussion om vad som kan ske vid parallell vid se
avsnitt 6.1.1.1.3.
5.4.1.1.4 Jämförelse mellan gammalt bullerplank av trä och nytt av betong och glas
Då inga av mätningarna i Figur 27 skedde med vind från vägen går det inte att avgöra om det ena
planket är bättre än det andra utifrån partikelsynpunkt. Mätningarna kan inte påvisa skillnader
mellan planken ur partikelsynpunkt, då det blåser mot eller parallellt med vägen.
5.4.1.2 Buller
Generellt kan sägas att i denna studie har den meteorologiska påverkan på bullernivåerna varit liten i
jämförelse med variationer som beror på olika avstånd från vägen, på olika sidor om planket eller
utanför respektive inne på innergårdarna. De meteorologiska omständigheterna påverkar även
bullret i mycket mindre utsträckning än partikelhalterna. Teoretiskt är det välkänt att det beror på
trafikflödet, hastigheten på vägen samt de meteorologiska omständigheterna, se avsnitt 2.3. Det
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visade sig dock vara små variationer mellan dagar, vilket kan bero på att trafikflödet och hastigheten
är någorlunda konstanta, eftersom samtliga mätningar skett under dagtid mellan kl 8 och 17.
Trafikflödet varierade som mest med en faktor 2 (medför en variation av bullernivån på 3 dB vid
vägen) och hastigheten med 10 km/h (medför en variation i bullernivån på 2 dB vid vägen) mellan
dagarna. Hastigheten har även en tendens att sjunka då trafikflödet ökar, vilket gör att deras
inverkan på bullernivån tar ut varandra något.
Bullermätningarna visade sig vara känsliga för vindbrus i första hand (framförallt från mätningen vid
E45:an/Stena) och trafik utanför den observerade vägen (Lundbyleden/E45:an) i andra hand. Dessa
störningar gick i de flesta fall bra att klippa bort, vilket gav buller med mycket mindre variationer
mellan dagarna. För att se hur ljudet ändrades av klippningen, jämför det oklippta ljudet i avsnitt 5.1
och 5.2 med det klippta i avsnitt 5.3. Det klippta ljudet kommer användas i följande utläggningar, då
det ger en bättre bild av ljudet som kommer från Lundbyleden/E45:an än det oklippta ljudet. Då
vinden vid E45:an/Stena var så pass stark att den var svår att klippa bort kommer den inte tas med i
jämförelsen med mätplats utan bullerplank nedan.
5.4.1.2.1 Jämförelse mellan gammalt bullerplank av trä och nytt av betong och glas
Bullerplanket av glas och betong visade sig blockera en större andel av trafikbullret än bullerplanket
av trä. En skillnad kan dock bara observeras nära planket, se Figur 38. Att skillnaden avtar så pass
snabbt kan delvis bero på att ljudet studsar i husfasaden som är belägen 25 meter från bullerplanket
av glas och betong.
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Figur 38. Skillnaden i bullernivå mellan en plats med bullerplank och en plats utan. Den röda streckade linjen visar nivån
bakom det nya bullerplanket av glas och betong och den blå heldragna linjen visar nivån bakom bullerplanket av trä.
Bullerplanket har en positiv inverkan på nivån mer än 100 meter från planket. Nära planket skyddar det nya planket bättre,
men denna skillnad går endast att påvisa upptill 5 meter från planket.

Figur 38 visar att bullerplanket sänker bullernivån från direkt bakom planket till avstånd från vägen
som överskrider 100 meter. Bullerplanket sänker nivån mest från planket till 10 meter från vägen och
nivåsänkningen ligger därefter någorlunda konstant på 5-7 dBA, för de uppmätta avstånden.

5.4.2 Innergårdar
5.4.2.1 Partiklar
Innergårdarna var svåra att jämföra med varandra på ett tillförlitligt sätt, beroende på att
uppskattningen av bakgrund gjordes separat på vardera innergård. 18/3 mättes dock båda
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innergårdarna under samma dag, så att bakgrunderna kunde synkroniseras (se avsnitt 5.2.2.1 för
detaljer). Detta gav att den traditionella innergården hade halter på 20-25 procentenheter lägre än
den moderna. Det är även en grov uppskattning på grund av en osäker uppskattning av bakgrunden.
Skillnaden riskerar också att vara överdriven då det blåser från vägsidan vid den moderna
innergården och från gångsidan vid den traditionella. Dock har det visat sig att partikelhalten endast
är svagt beroende på vindriktningen (se Figur 32 och Figur 33 i avsnitt 5.2), vilket indikerar att
skillnaden mellan innergårdarna är tillförlitlig trots byte av vindriktning.
Båda innergårdarna har halter som är svagt beroende av vindriktningen, i enlighet med hypotesen.
Något exakt beroende är dock svårt att fastställa, då den uppskattade bakgrunden är beroende av
platsen som mätts på. Den lägsta halten som mätts kommer alltid ligga på innergården och betraktas
därmed som bakgrund. För den moderna innergården går det dock att observera ett visst
vindberoende, då vinden kommer från vägen, från 18/3. Här ser man att det är fler partiklar nära
vägen, samt att partiklarna tar sig in genom hålet bättre än genom dörren.
Den moderna innergården har i genomsnitt något lägre halter 10 meter bakom dörren än på samma
avstånd utanför innergården. På övriga platser är nivån densamma inne på innergården som utanför.
27/3 kunde den traditionella innergården jämföras med halten utanför innergården med
synkroniserad bakgrund. Detta visade att halten på innergården var 35 procentenheter lägre än på
motsvarande avstånd från vägen utanför innergården. Vinden är dock i stort sett konstant mellan
mätningarna, vilket ökar trovärdigheten.
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Figur 39. Skillnaderna mellan bullernivån på och utanför innergårdarna. Nivån är lägre på innergårdarna. På den moderna
innergården är 10 och 60 meter från hålet/dörren 30 och 80 meter från vägen. På den traditionella innergården är 5 meter
från vägg mot väg 25 meter från vägen, mitten av innergården 40 meter från väg och 5 meter från vägg från väg 55 meter
från vägen.

5.4.2.2 Buller
Figur 39 visar skillnaderna mellan bullernivån på och utanför innergårdarna. De specifika punkterna
på innergårdarna har ersatts med avstånd från vägen för att göra resultatet mer överskådligt. På den
moderna innergården visas 10 och 60 meter från hålet/dörren som avstånden 30 och 80 meter från
vägen. På den traditionella innergården visas 5 meter från vägg mot väg som 25 meter från vägen,
mitten av innergården som 40 meter från väg och 5 meter från vägg från väg som 55 meter från
vägen.
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Båda innergårdarna visade sig sänka bullernivåerna. Bakom hålet sjönk nivån mindre än bakom
dörren på den moderna innergården. På den traditionella innergården låg bullernivån något över den
bakom dörren.

5.4.3 Jämförelse mellan partikelhalter och buller
Generellt går att säga att partikelhalter har betydligt större variationer från dag till dag än
bullernivåer. För att genomsnittshalter från flera dagar ska kunna räknas ut och de lättare ska kunna
jämföras med mätningar från andra mätplatser anges de i relativa halter.
5.4.3.1 Bullerplank
Bullerplanket påverkar bullernivåerna på betydligt större avstånd än partikelhalterna.
Partikelhalterna påverkas endast upp till 40 meter från planket medan bullernivåerna fortfarande
påverkas på avstånd upp till och större än 100 meter. Ur partikelsynpunkt kan därmed sägas att
bullerplank framförallt är bra för de som rör sig på en gång- och cykelväg invid vägen och eventuellt
de som bor i husen närmast vägen. Ur bullersynpunkt sänker bullerplanket bullernivån för de som rör
sig kring och bor i de första två kvarteren invid vägen. Bullerplanket skyddar främst mot partiklar då
det blåser från vägen, men det skyddar alltid mot buller. Både partikelhalter och bullernivåer sjunker
på ”liknande sätt” (då det blåser från vägen) då man går från ena sidan planket till den andra och då
man rör sig bort från planket. Med ”likande sätt” menas att halten och nivån sjunket kraftigt då man
går från ena sidan planket till den landar och att halten och nivån sjunker mest nära planket och
sedan långsammare längre bort från planket.
5.4.3.2 Innergårdar
En stängd traditionell innergård visade sig vara att föredra framför en modern bullerskyddad
innergård både utifrån partikel- och bullersynpunkt. Detta i synnerhet nära hål som är riktade mot
vägen mot den moderna innergården. Den moderna innergården har visserligen lägre bullernivåer
där ingångarna är stängda, men skillnaden mot en traditionell innergård är liten.
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6 Diskussion
6.1 Förklaring av resultaten
6.1.1 Bullerplank
6.1.1.1 Partiklar
Resultaten för partikelhalterna som sammanställts i avsnitt 5.4 kan förklaras med hjälp av Figur 40.
Till höger ligger vägen (Lundbyleden/E45:an) med en hög koncentration. Till vänster ligger ett
bostadsområde med två kvarter utritade. En bit in i bostadsområdet är koncentrationen låg (nere på
bakgrundsnivån). Mellan vägen och bostadsområdet ligger ett bullerplank. De höga
koncentrationerna har illustrerats med röda heldragna pilar och de låga med blå streckade pilar.
Det finns tre huvudsakliga vindsituationer. Det kan blåsa från, mot eller parallellt med vägen.

Figur 40. Illustrerar förklaringen till resultatet för partikelhalterna. Partikelhalten, som mäts på gångsidan (relativt halten på
vägsidan), är starkt beroende på vindriktningen. Luften drar med sig partiklar när det blåser. Vind från vägen tar med sig
den vägens smutsiga luft till gångsidan. Vind mot vägen tar med sig den rena luften från bostadsområdet mot området nära
bullerplanket. Blåser det parallellt med vägen kan objekt nära bullerplanket omrikta vinden, till andra sidan bullerplanket.
Detta skapar en omblandning av luften, så att halten nära planket ökar då vägens smutsiga luft virvlar in och halten på
vägen minskar då gångsidans rena luft virvlar in.

6.1.1.1.1 Vind från vägen
Då det blåser från vägen tar vinden med sig trafikpartiklarna in på gångsidan. En del av den smutsiga
luften stoppas upp av planket. Detta kan både observeras i resultatet och förklaras i avsnitt 2.1. En
del partiklar följer med vinden över planket där de sprids ut i den omgivande luften, så att halten
minskar successivt ner mot bakgrundshalten med ökat avstånd från vägen. Tidigare studier har visat
att luften kan åka som en båge över planket och landar på marken 80-100 meter från vägen (Ning,
Hudda, Daher, Kam, & Herner, 2010), där koncentrationen ökar. Mätningarna gjordes dock för nära
vägen (upp till 80 meter för platsen utan bullerplank) för att påvisa en sådan effekt. Det kan också
tänkas att den komplexa stadsmiljön som mättes i gjorde det svårt att urskilja denna effekt. Denna
effekt kan dock vara anledningen till att planket endast har en påvisbar positiv inverkan på
partikelhalten upp till 40 meter från planket. Indikationer finns på att halten har en liten ökning
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närmare planket (4 meter från vägen vid Stena). Denna ökning beror dock mer sannolikt på att
mätstationen vid denna plats var placerad precis invid en trafikerad lokal gata.
6.1.1.1.2 Vind mot vägen
Om det blåser mot vägen drar vinden med sig den rena bakgrundsluften mot bullerplanket. Detta gör
att halterna överallt på gångsidan blir låga. Vägen ”skyddas” då mot de låga halterna av
bullerplanket, så att halterna på vägen ökar. Detta har dock inte gått att påvisa i denna studie, men
har påvisats i en tidigare studie (Ning, Hudda, Daher, Kam, & Herner, 2010). Bullerplanket kan dock
fortfarande ha en viss skyddande effekt (framförallt vid låga vindhastigheter) mot området närmast
(inom några meter) bullerplanket. Anledningen till detta är att fordonen som kör på vägen skapar ett
lokalt vindflöde ifrån sig, vilket kan blåsa in partiklar på till exempel en cykelväg som går jämte vägen.
På större avstånd från vägen har dock inte bullerplanket någon inverkan på partikelhalten under
dessa vindförhållanden. Exakt hur stort detta avstånd är går inte att avgöra från denna studie då det
aldrig blåste mot vägen i vid mätningen utan bullerplank.
6.1.1.1.3 Vind parallellt med vägen
Om det blåser nästan parallellt är en tänkbar förklaring till resultatet att luften kan flöda från den ena
sidan till den andra, genom att luften omdirigeras av objekt nära bullerplanket. Ett sådant objekt kan
till exempel vara fordon på vägen eller buskar och träd på gångsidan. Halten närmast bullerplanket
utjämnas då mellan väg- och gångsidan. Halten på gångsidan går upp något och/eller halten på
vägsidan kan gå ner (ibland ända till bakgrundshalten). Exakt vad som sker beror på den exakta
vindriktningen och hur objekten nära bullerplanken är placerade och rör sig.
Att halterna är jämna på båda sidor om planket i vissa av mätningarna kan också tänkas bero på att
den verkliga vägen inte är rak och bullerplanket inte är oändligt. Detta blir extra tydligt då det blåser
parallellt med planket. Smutsig luft från vägen eller ren luft från gångsidan kan åka in på den andra
sidan vid plankets början. Om vägen svänger kommer vägens smutsiga luft dras ut över vägens
närområden längre nedströms. Det kan också tänkas att vinden inte blåser exakt parallellt med vägen
vid själva mätplatsen, eftersom vindriktningen är mätt vid Femmans tak. Det kan även tänkas att
vinden varierar något under mätningen, så att det ibland blåser svagt från vägsidan och ibland svagt
från gångsidan. Detta gör det svårt att förutsäga exakt hur halterna kommer se ut nära vägen vid
parallell vind.
På större avstånd från vägen finns det ingen närliggande smutsig luft som kan blandas in i den rena
luften på gångsidan. Detta gör att halten ligger nära bakgrunden här.
Under dessa vindförhållanden har planket en liten inverkan på partikelhalten. Precis som vid vind
mot vägen kan planket har en positiv inverkan närmast planket, då det hindrar en del partiklar från
att virvla över från vägsidan till på gångsidan, då ett fordon passerar.
6.1.1.2 Buller
Bullernivån sänks av bullerplanket, främst för att det reflekterar bullret från trafiken. Bakom planket
sjunker bullernivån tack vare att ljudet breder ut sig över ett större område.

6.1.2 Innergårdar
6.1.2.1 Partiklar
Resultatet visar att partikelhalten på den traditionella innergården är 20-25 procentenheter lägre än
på den moderna. Partikelhalten på den traditionella är 35 procentenheter lägre än på samma
avstånd från vägen utanför innergården. I denna studie gick det inte att påvisa någon skillnad i
partikelhalt mellan inne på den moderna innergården och utanför, på samma avstånd från vägen.
Halterna på innergårdarna har ett svagt eller inget beroende på vindriktningen.
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Detta kan förklaras med att partiklarna tar sig in genom de hål som finns till den moderna
innergården. Väl inne på innergården kan de virvla runt av lokala vindar och fördelas över
innergården. På den traditionella innergården har partiklarna svårare att ta sig in på innergården. De
partiklar som tar sig in måste ta sig över husen eller komma in genom dörrarna mot innergården de
korta tider de är öppna.
Den traditionella innergården (och i viss mån den moderna) är skyddad av husfasader från alla håll,
och detta gör att halterna blir oberoende av vindriktning.
6.1.2.2 Buller
Bullernivån på den traditionella innergården är lägre än på den moderna bullerskyddade bakom hålet
och något över eller samma som bakom den stängda dörren. Sammantaget är därmed den
traditionella innergården att föredra.
Detta kan förklaras av att ljudet tar sig in genom hålet men inte genom den stängda dörren. Det är
därför mycket viktigt att ha en stängd fasad mot vägen för att minska bullernivån. Observera att
bullernivån är i princip samma 60 meter från hålet som från dörren. Detta kan förklaras med att hålet
är ”mindre” (upptar en mindre rymdvinkel) på detta avstånd än nära hålet. Hålet samt bullerskyddet
visas i Figur 21. Hålet är längst ner på bilden och sträcker sig hela sträckan mellan de två husen. På
den traditionella innergården har bullret svårare att ta sig in, precis som för partiklarna, vilket skapar
låga bullernivåer. Husen kring den moderna innergården är ca dubbelt så höga som de kring den
traditionella. Detta skulle kunna vara en anledning till att bullernivån bakom dörren på den moderna
är något lägre än på den traditionella.

6.2 Resultatens pålitlighet
Samtliga resultat som framtagits i denna studie baseras endast på 1-3 mätningar.

6.2.1 Partiklar
Om resultatet som sammanställs i avsnitt 5.4.1.1 omvandlas till relativa halter inklusive bakgrunden
visar det sig att halten direkt bakom bullerplanket är 40 resp. 60 % av väghalten. Detta kan jämföras
med en tidigare studie som visar att halterna direkt bakom bullerplanket är 50-85 % av väghalten.
Detta visar att resultaten är tillförlitliga.
Resultatet tappar lite i tillförlitlighet av att halten på gångsidan har jämförts med halten på vägsidan
där det finns ett bullerplank. Om halten på vägsidan ökar på grund av att planket stoppar upp luften
med partiklar skulle den relativa halten på gångsidan bli lägre än vad den hade varit om halten på
gångsidan hade jämförts med halten vid vägen där inget bullerplank fanns. För vidare förklaring se
avsnitt 2.1. Om denna uppsamling av partiklar vid planket vore stor skulle dock halten vara hög
bakom planket (på gångsidan) då det blåser mot vägen. Det går att observera en viss ökning vid en av
mätningarna som är gjord då det blåser mot vägen (Stena från 8/4), men den är liten. Därmed är det
en god approximation att använda vägsidan där det finns ett bullerplank som jämförelsepunkt.
Platsen utan bullerplank innehöll en stor mängd störande faktorer nära vägen, vilket gör att det är
svårt att säga om det exakta utseendet av Figur 37 är representativt. Det som kan sägas med
säkerhet är att planket har som störst effekt direkt bakom planket och att effekten sedan minskar
gradvis bort till 40 meter från vägen.
Jämförelsen av partikelhalt mellan innergårdarna och jämförelsen mellan inne på och utanför
innergårdarna bör endast tas som en fingervisning, då endast två enstaka mätningar har jämförts.
Halterna på den traditionella innergården är sannolikt lägre än på den moderna, men exakt hur
mycket lägre går inte att säkert säga från denna studie.
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6.2.2 Buller
Trots att buller mättes utan referenspunkt är pålitligheten i resultatet från buller större än från
partiklar. Detta beror på att bullernivåerna visade sig ändras mindre från dag till dag och över tid
under mätningarna. Bortsett från störande faktorer, såsom vind och lokal trafik (som gick att klippas
bort), har det endast gått att hitta ett samband med trafikflödet. Förändringarna på grund av
trafikflödet visade sig dessutom vara små jämfört med förändringarna på grund av byte av mätpunkt.

6.3 Hur kan resultatet förtydligas och förbättras?
6.3.1 Partiklar
Något som skulle göra resultaten betydligt tydligare vore att välja platser med låg trafik på de
lokalgator som omger trafikleden som studeras (här Lundbyleden och E45:an). På det sättet kommer
bidraget av partiklar och buller från trafikleden visar sig tydligare. I denna studie var det främst
mätplatsen utan bullerplank, som felade i detta avseende. Lokalgatan och järnvägsspåret, som går
parallellt med Lundbyleden, hade här en markant inverkan på buller, vilket syntes då störningar
klipptes bort i avsnitt 5.3.1.2, och sannolikt även på partiklar.
Det vore också att föredra att ha mätplatsen utan bullerplank på samma sida av vägen som
mätningen med bullerplank. Detta hade framförallt varit nödvändigt vid jämförelsen mellan halten
direkt bakom bullerplanket och halten vid vägen utan bullerplank, som görs i avsnitt 5.1.1. Denna
mätning kan omöjligt ge något tydligt resultat om mätningarna sker på olika sidor om bullerplanket.
Anledningen till detta är att mätning på olika sidor gör att det kommer blåsa mot vägen för den ena
mätaren och från vägen för den andra mätaren.
För att klarlägga exakt hur god approximation det är att använda halten på vägsidan med bullerplank
som jämförelsehalt borde en långtidsmätning göras vid vägen del på en plats med och på en plats
utan bullerplank, då det blåser från vägen. Båda platserna måste ligga på samma sida om vägen.
En annan viktig förbättring av mätningen skulle vara att, med en tredje partikelmätare, mäta
bakgrunden på en konstant vald plats. Denna plats bör vara på en innergård långt från någon större
väg, för att minimera mängden partiklar från närliggande trafik. Att mäta bakgrunden är viktigt för
att på ett säkert sätt kunna jämföra halterna mellan olika mätplatser.
Efter att dessa förbättringar genomförts skulle resultatet kunna göras statistiskt säkrare genom att
mäta fler gånger, främst då vinden ligger på från vägsidan. Om man har tillgång till många
partikelmätare (kanske kring 8 stycken) skulle man kunna få mycket tydliga resultat genom att mäta
simultant på flera olika avstånd från vägen och därmed få bort problem med ändrade yttre
omständigheter (vind, trafikflöde, etc.) under mätningens gång.
Även om det på sätt och vis innebär en annan mätning, skulle det vara intressant att mäta på
innergårdar som inte ligger bakom något bullerplank, för att kunna skilja ut husfasadernas faktiska
skydd mot partiklar på ett tydligare sätt.

6.3.2 Buller
Bullrets pålitlighet är god för höga bullernivåer och behöver nödvändigtvis inte förbättras för dessa.
Vid låga bullernivåer (under 50 dBA, på innergårdarna) skulle dock en mer känslig mikrofon vara
önskvärd att använda, för att öka tillförlitligheten. Fler förbättringar är till exempel en kartläggning av
hur trafiknivån och trafikhastigheten påverkar bullernivån. Med hjälp av kartläggningen skulle
nivåerna kunna kompenseras för förändring i dessa parametrar. Då vindhastigheten är en så stor
störande faktor bör vindskyddade mätplatser väljas om möjligt och undvika att mäta under dagar
med höga vindstyrkor. En mätplats med så liten lokal trafikmängd som möjligt bör också väljas.
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Utöver detta skulle, precis som för partiklar, fler mätningar ge ett säkrare resultat.
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7 Slutsats
I avsnitt 1.1 ställdes ett antal mål och frågeställningar upp för denna studie. Målen var i korthet att:






Undersöka hur mycket (om något) ett bullerplank påverkar partikelhalten och bullernivån
upp till 100 meter från planket. Undersöka om och på vilket detta påverkas av variationer på
platsen, såsom vinden.
Undersöka hur mycket (om något) husen kring en innergård påverkar partikelhalten och
bullernivån inne på innergården. Den traditionella och moderna innergården skulle studeras
och på den moderna skulle mätningar göras bakom och hålet respektive dörren.
Undersöka om det går att finna ett samband mellan partikelhalten och bullernivån, det vill
säga om de följer varandra med ökat avstånd från vägen.

Genom att undersöka dessa ting skulle följande två frågor kunna besvaras:



Kan ett bullerplank, förutom att skydda mot buller, även skydda mot partiklarför de som rör
sig på gångsidan?
Är en traditionell stängd innergård eller en modern bullerskyddad öppen innergård att
föredra ut partikel resp. bullersynpunkt?

Dessa frågeställningar har på ett översiktligt sätt besvarats av mätningarna gjorda i denna studie. I
och med att endast tre mätningar har gjorts på varje plats kan resultaten ses som en indikation på
hur det ligger till. Resultaten för buller är mer säkra än dem för partiklar i och med att bullernivån
varierade mindre från dag till dag än partikelhalten och den varierar mindre med vindriktningen.
I hypotesen i avsnitt 3 angavs följande förväntning på resultatet:






Vid vind från vägen kommer halterna vara lägre direkt bakom planket än på samma plats
utan något plank
Längre bort från planket (några tiotal meter), vid vind från vägen, kommer halterna vara
samma (eller högre, då luftströmmen från vägen ansluter till marken) än på samma plats
utan något plank
Vid vind mot vägen kommer halterna direkt bakom planket vara något högre än på samma
plats utan något plank
Den traditionella innergården skulle skydda bättre mot partiklar och buller än den moderna
på grund av hålen mot den moderna innergården.

Nedan följer svar på hur dessa frågeställningar besvarats av studiens resultat samt kommentarer
kring hur detta överensstämmer med hypotesen.

7.1 Partiklar
Resultaten från denna studie pekar på att bullerplanket har en positiv inverkan på partikelhalten
invid Lundbyleden upp till 40 meter från vägen, då det blåser från vägen, vilket stämmer överens
med denna studies hypotes. Det skall dock poängteras att detta resultat endast är baserat på två
mätningar med och två mätningar utan bullerplank. Resultatet skall därmed ses som en fingervisning
för hur det kan se ut, men fler mätningar behöver göras för att får precision i hur det ser ut. För en
typisk källhalt är halten 7 µg/m3 lägre direkt bakom planket. Plankets effekt sjunker gradvis upp till 40
meter från planket, där det endast har en liten effekt på 1 µg/m3. Detta beror antagligen dels på att
planket stoppas upp den smutsiga luften från vägen och dels på att vinden omriktas i en båge över
planket och landar ett tiotal meter bakom planket på gångsidan. I en tidigare studie har vägluften
landat 80-100 meter från vägen, vilket även ställdes upp som ett förvänt resultat i denna studies
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hypotes. I denna studie har dock det inte gått att visa var vägluften landar på gångsidan. Detta kan
bero på att endast avstånd upp till 100 meter har studerats.
Då det blåser parallellt med vägen eller mot vägen har antagligen bullerplanket endast en positiv
effekt närmast planket (inom några meter). Här hindras partikelvirvlar som skapas av de
förbipasserande fordonen att dra in på gångsidan. På större avstånd ligger halten på eller nära
bakgrundshalten i området. Detta har dock inte gått att klart visa utifrån mätningarna, bland annat i
och med att det aldrig, under mätningarna, blåste mot vägen vid platsen utan bullerplank. Ingen
jämförelse har därmed kunnat göras mellan platsen utan och platsen med bullerplank. Denna studies
hypotes att halten skulle vara högre nära planket på gångsidan, då det blåser från gångsidan, än om
inget plank hade funnits på platsen, har därmed inte kunnat studeras. Resultatet kommer därmed
utav studerande av partikelhalten på en plats med bullerpankt, samt ett teoretiskt resonemang kring
hur luften borde röra sig, som diskuteras närmare i avsnitt 6.
Ur stadsplaneringsmässig synvinkel betyder detta att ett bullerplank framförallt gynnar de som rör
sig nära vägen, till exempel på en gång- och cykelväg som löper jämte vägen. För vägar som är
byggda i en sådan riktning att vinden ofta blåser från vägen är bullerplanket även bra för de som bor
eller rör sig i kvarteret närmast vägen.
Denna studie har även gett indikationer på att en helt omsluten innergård skyddar bättre mot
partiklar än en innergård med öppningar, även då denna har bullerskydd mot vägen som löper hela
vägen upp till husens tak. Detta var det resultat som förväntades i denna studies hypotes. Detta
resultat är dock endast baserat på en mätning på och utanför innergården, så detta bör ses som en
fingervisning. Halten visade sig vara 20-25 procentenheter lägre på den inneslutna innergården,
vilket motsvarar 2 µg/m3 för en typisk källhalt. Observera att denna skillnad är endast baserad på
jämförelse mellan två enskilda mätningar. Endast på den traditionella innergården var partikelhalten
tydligt lägre än utanför innergården.

7.2 Buller
Från studien kan fastställas att bullerplanket har en positiv effekt på bullernivån, även på ett avstånd
som överstiger 100 meter från vägen. Detta resultat är baserat på tre mätningar med resp. utan
bullerplank, vilket ger ganska stora osäkerheter. För högre precision krävs fler mätningar. Effekten är
som störst närmast planket och minskar sedan gradvis. Direkt bakom planket sänks bullernivån med
16 och 12 dBA för bullerplanket av glas och betong resp. av trä. 20-100 meter från planket sänks
bullernivån med 5-7 dBA jämfört med utan bullerplank. Detta kan förklaras med att ljudet studsar på
bullerplanket, så att mycket av ljudet inte kommer in på gångsidan. Det som ändå kommer in sprids
sedan ut över ett större område vilket gör att bullernivån sänks ytterligare.
Precis som för partiklar, visade studien att en helt sluten innergård är bättre ur bullersynpunkt än en
innergård med öppningar, trots att denna är bullerskyddad mot vägen, bullret har ingen möjlighet att
ta sig in. Nära öppningen (10 meter) är bullernivån som högst. Långt ifrån öppningen (60 meter) eller
nära en dörr (stängd öppning) är bullernivån i princip samma som på den slutna innergården.
Överallt på båda innergårdarna är dock bullernivån lägre än utanför innergården, på samma avstånd
från vägen. Bullernivån är i kring 6-7 dBA lägre på innergårdarna än utanför, då man inte befinner sig
nära en öppning. Detta resultat är baserat på tre mätningar vid vardera mätplats, vilket ger ganska
stora osäkerheter.

7.3 Jämförelse mellan partiklar och buller
Studien indikerar att partikelhalten och bullernivån båda sänks av bullerplanket och husen kring en
innergård. De sjunker båda sedan med ökat avstånd från vägen. Partikelhalten antar dock
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bakgrundsvärdet på platsen på kortare avstånd från vägen (40 meter) än bullernivån, som ännu inte
nått sitt bakgrundsvärde efter 100 meter.
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Appendix 1 Teoretisk koncentration från väg
Det är svårt att teoretiskt förutsäga koncentrationen på olika avstånd från vägen, då detta beror
mycket på den specifika omgivningen kring vägen, såsom plank, hus, träd, osv. Vägen kan vara
dragen på en mängd olika sätt, landskapet kan ha varierande topografi, och vinden kan blåsa från
olika håll och skapa turbulens i vägens omgivning. Fordonen släpper ut en varierande mängd
partiklar.
En mycket förenklad formel kan dock ställas upp. Denna antar att vägen är rak, omgivningen är platt
och inga objekt finns kring vägen. Vinden antas också blåsa vinkelrätt från vägen. Vägen antas vara
en konstant partikelkälla. Formeln visas i följande ekvation:
𝑐=

2𝑞𝑙

1
√2π 𝑅𝑧 𝑥 𝑟𝑧

9.1

Här är ql [g/(ms)] linjekälltakten, x avståndet från vägen och Γ gammafunktionen. Rz och rz är
konstanter som beror på vädrets stabilitet. Rz har värden mellan 0,06 (stabilt) och 0,4 (instabilt) och rz
har värden mellan 0,5 (stabilt) och 1,4 (instabilt) (Seinfeld, 1997).
Denna ekvation är svår att göra exakta jämförelser med i detta projekt, då vinden måste blåsa
vinkelrätt från vägen, vilket inte sker så ofta, och inga störande objekt får finnas vid vägen som kan
skapa turbulens.
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Appendix 2 Sammansättning av den portabla mätstationen och dess
komponenter
Den portabla mätstationen kopplades ihop enligt
skissen som visas i Figur 41. Figuren visar hur
komponenterna strömförsörjs samt hur
datasignaler skickas mellan dem. DustTrak:en,
mikrofonen, ljudkortet och GPS:en beskrivs i
närmare detalj i avsnitt 4.1.
Data sickas till Pi:n via USB. Instrumenten kopplas
till Pi:n via en USB-hubb.
För att strömförsörja alla komponenter, vid
mätning i fält, användes ett batteri. Batteriet
kopplas till en spänningsomvandlare för att ge
USB-hubben rätt spänning. USB-hubben
strömförsörjer sedan alla komponenter.

A2.1 Raspberry Pi
Figur 41. Skiss över den portabla mätstationen i sin
För att samla in all data och omvandla den till textslutgiltiga form, alltså det som byggdes ihop till ett
och ljudfiler, användes en enkortsdator vid namn
fungerade system. Pilarna visar hur informationen
Raspberry Pi modell B från Raspberry Pi
skickas från mätinstrumenten till Pi:n och hur alla
komponenterna får ström via batteripaketet eller egna
Foundation, se Figur 42. En enkortsdator är en
batterier.
enkel och billig dator. Till den går att ansluta två
USB-komponenter, men med en USB-hubb med
egen strömförsörjning går det att ansluta många fler USB-komponenter. I projektet användes även
nätverkskontakten, för att ansluta till internet, och HDMI-kontakten, för att ansluta till en skärm.
Strömförsörjningen sker via en USB-mikro-kontakt. Den kan också få in data via signalpinnar med
generella digitala signaler, så kallade GPIO (General Purpose Input/Output). Dessa användes dock
endast till att sätta in en avstängningsknapp till Pi:n för att kunna stänga av den säkert ute i fält.
Datat på Pi:n sparas på ett minneskort (SD-kort).

A2.2 Batteri
Batteriet är av modellen Flightmax 8000 30C från tillverkaren Zippy och
visas i Figur 43. Detta LiPo-batteri används normalt till drivning av
radiostyrda helikoptrar, vilket gör att det har stort energiinnehåll och
hög maximal urladdningsström. Det innehåller 8000 mAh. En mätning
visade att hela mätstationen drog kring 800 mA från batteriet. Detta
ger en körtid på 10 timmar.

A2.3 Batteriladdare
För att ladda batteriet krävs en batteriladdare som visas i Figur 44.
Laddarens maximala laddningsström är 5A laddare, vilket ger en
laddningstid på 1 timme och 36 minuter. Men då de flesta laddningar
skedde över natten, och en långsammare laddning är skonsammare för
batteriet, laddades det på 0,5 A, vilket ger en laddningstid på 16
timmar.
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Figur 42. Enkortsdatorn
Raspberry Pi modell B, som
användes för att få in data från
mätinstrumenten och
omvandlade dem till text- och
ljudfiler. Kontakten framtill i
mitten är en HDMI-kontakt. Den
främre kontakten till höger är en
nätverkskontakt och den bakre är
två USB-kontakter.
Källa: raspberrypi.org/
products/model-b/

A2.4 Spänningsomvandlare
För att kunna driva USB-hubben krävdes en spänning på 5 V. För att
leverera detta användes en spänningsomvandlare, som omvandlar
batteriets spänning på 6-8,4 V till 5 V. Spänningsomvandlaren visas i
Figur 45.

A2.5 USB-hubb
Från spänningsomvandlaren går strömmen sedan in i en USB-hubb,
som i sin tur strömförsörjer GPS:en, Pi:n och ljudkortet. All data går
också in i Pi:n via USB-hubben. Se Figur 41 för en översikt. USBhubben från ST Lab har 10 portar och visas i Figur 46.

Figur 44. Batteriladdaren för att
ladda batteripaketet.
källa: hobbyking.com/hobbyking/
store/__6478__IMAX_B6_AC_Char
ger_Discharger_1_6_Cells_

Figur 45. Spänningsomvandlaren
omvandlar spänningen från batteriet
till 5 volt. Modell Turnig 3A UBEC
w/Noise Reduction.
källa: hobbyking.com/hobbyking/
store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_
Noise_ Reduction.html
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Figur 43. Batteripaketet som drev
hela mätstationen förutom DT:n
som hade egna batterier.
källa:
http://www.hobbyking.com/hobby
king/store/__32213__ZIPPY_Flight
max_8000mAh_2S1P_
30C_UK_Warehouse_.html

Figur 46. USB-hubb som används till
strömförsörjning och dataöverföring.
Modell High Speed USB 2.0 10-port Hub
från TS Lab.
källa: kjell.com/sortiment/datorkringutrustning/datortillbehor/usbtillbehor/usb-hubbar/usb-2-0-hubb-10portar-p68739

Appendix 3 Förklaring av programkoden i Pi:n
Appendix 4 visar de olika programmen och konfigurationsfilerna, som användes i Pi:n för att hämta
och processa data från mätinstrumenten. De huvudsakliga programmen, se avsnitt A4.1-A4.3, är
skrivna i programspråket Python, ett språk som är standardimplementerat i Pi:n. Programmet
dt_gps_A-weight_data.py, se avsnitt A4.1, hämtar data från alla instrument och lägger dem i en
textfil. Textfilen namnges till aktuellt datum och tid för att det ska vara enkelt att se när mätningen är
gjord då datat ska analyseras. Textfilen är konstruerad som en tabell där varje kolumn visar olika
sorts mätdata. De data som sparas i textfilen för varje mätning är: datum och tid från Pi:n,
mätningens latitud och longitud samt antal anslutna satelliter från GPS:en, partikelkoncentrationen (i
mg/m3) från DT:n och A-viktad ljudnivå (i decibel) från mikrofonen. Ett exempel på hur en sådan fil
kan se ut visas i Tabell 3. Programmet i avsnitt A4.2 används till att beräkna A-viktningen av ljudet
och programmet i avsnitt A4.3 används till att uppdatera Pi:ns klocka.
En ny mätning, det vill säga skapandet av en ny text- och ljudfil, sker med jämna intervall, var 15:e
minut under denna studie. Det vore möjligt att bara ha en mätning per uppstart av Pi:n, men den
lösningen vore känslig för att alla instrument inte är redo vid mätningens början. Då kan det hända
att ingen data sparas. Speciellt direkt efter att Pi:n slagits på dröjer det ett tag innan GPS:en hittar
några satelliter. Då är det bra att mätningen börjar på nytt lite senare, då GPS:en antagligen är klar
till dess. Det som ska ske inför varje mätning är lagrat i filen matning.sh, se avsnitt A4.5. Filen inleder
med att döda den tidigare körningen. Därefter ställer den in Pi:ns klocka med set_time.py (se avsnitt
A4.3), startar en ljudinspelning (se avsnitt A4.5) samt startar dt_gps_A-weight_data.py för att spara
data.
Tabell 3. Exempel på textfil som lagrar data från mätinstrumenten i Pi:n. Filerna sparas i mappen "data" på Pi:ns
hemmamapp.

dat
2015-03-13
2015-03-13
2015-03-13

tid
13:45:19
13:45:20
13:45:21

lat
57.71609
57.716091667
57.716096667

long
11.948748333
11.948746667
11.948741667

sat
11
11
11

kon
000.005
000.006
000.005

spla
25.6224771436
25.3156351585
24.5935503871

För att köra matning.sh med jämna tidsintervall används funktionen cron i Linux. Cron används just
för upprepade körningar. Cron-kommandot aktiveras i terminalen inför varje mätning och
avaktiveras då datat ska föras över till en laptop inomhus för att inte starta några inomhusmätningar,
se avsnitt A4.8.

A3.1 GPS:en
Datum och tid till textfilerna hämtas från Pi:n. Här uppstod dock ett problem. Pi:n har inget inbyggt
batteri för att driva klockan då Pi:n är avstängd. Detta löstes med Python-programmet set_time.py,
se avsnitt A4.3. Detta program körs innan varje mätning. Det hämtar den aktuella tiden, som GPS:en
får från satelliterna den kommunicerar med, och uppdaterar Pi:ns klocka.
Vilken latitud och longitud mätningen ägde rum på tas från GPS:en. Dessa ges med en noggrannhet
på 10 meter (GlobalSat Tech. Co.). Det är inte tillräckligt noggrant för att bestämma på vilket avstånd
från vägen varje mätpunkt ägde rum. Därför mättes korta avstånd med måttband och större
stegades upp. Antalet satelliter som GPS:en är ansluten ger en indikation på hur väl position och tid
är bestämda.

70

När Pi:n startar initieras GPS:en och dess baudrate4 anges. Detta sker i filen initiering.sh, se avsnitt
A4.4. initiering.sh körs genom filen /etc/rc.local, se avsnitt A4.7, som körs automatiskt vid Pi:n
uppstart.

A3.2 DustTrak:en
DT:n kopplades in till Pi:n via en seriell kontakt (med hjälp av en serie-USB-konverterare). DT:n
initieras i dt_gps_A-weight_data.py och baudraten sätts till 1200, enligt DT:n specifikation. För att
föra över data från DT:n skickas kommandot ASDATA01. Kommandot gör så att DT:n skickar ett
genomsnittligt koncentrationsvärde en gång per sekund till Pi:n, där 01 anger tidsintervallet.

A3.3 Ljudet
Ljudet registreras på två sätt. Dels genom att det spelas in och dels genom att små snuttar av ljudet
analyseras vid varje mättidpunkt för att få fram den A-viktade ljudnivån, som står som sista kolumn i
Tabell 3. För att läsa mer om A-viktat ljud se avsnitt 2.3.3. Tyvärr visade det sig att denna A-viktning
inte stämde, så ljudet fick A-viktas i efterhand utifrån de inspelade ljudfilerna. Antagligen var det
något fel på ljudinläsningen i dt_gps_A-weight_data.py. För att se hur ljudfilerna behandlades och Aviktades i efterhand, se avsnitt 4.3.2.

A3.3.1 Ljudinspelning
Inspelningen av ljudet sker i filen matning.sh, se avsnitt A4.5. Ljudet spelas in med en
samplingsfrekvens på 48 kHz, en periodstorlek på 2048 samplingar, en bufferstorlek på 4096
samplingar och en bitstorlek på 16 bitar. Detta definieras i ljudkonfigurationsfilen asound.conf, se
avsnitt A4.6, samt matning.sh. Samplingsfrekvens är hur många gånger per sekund som mikrofonen
mäter ljudet. Periodstorlek är hur många samplingar som spelas in innan datorn avbryter för lagring
på Pi:ns SD-kort. Bufferstorleken är hur många samplingar som lagras i datorns internminne för
framtida lagring på SD-kortet (Dutton, 2006). Ljudet spelas in i flac-format5.

4

Baudrate anger antal överförda symboler per sekund. Nära sammankopplat med bit per sekund (bps), men
om flera bitar förs över vid varje symbol kan bps vara högre än baudrate. Läs med på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Baud
5
Flac (Free Lossless Audio Codec) är ett komprimerat ljudformat, där ingen information går förlorad. Lär mer
på http://sv.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
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Appendix 4 Programkod i Pi:n
A4.1 Skapar textfil av data från mätinstrumenten
## Fil: /home/pi/dt_gps_A-weighting_data.py
## Hamtar data fran DT:ns koncentration, GPS:ens koordinater och mikrofonens ljudniva och skriver
detta till en textfil
# import av generella bibliotek
import os
from time import *
import threading
# import av bibliotek for GPS
from gps import *
# import av bibliotek for DT:n
import serial
import io
# import av bibliotek for ljudet
import alsaaudio as aa
import audioop
from scipy.signal import lfilter
from struct import unpack
import numpy as np
from A_weighting import A_weighting
gpsd = None #skapar variable for GPS:en
# definierar traden for att ta in GPS-data. De andra data-inhamtningarna ligger ocksa dari
class GpsPoller(threading.Thread):
def __init__(self):
threading.Thread.__init__(self)
global gpsd #bring it in scope
gpsd = gps(mode=WATCH_ENABLE) #starting the stream of info
self.current_value = None
self.running = True #setting the thread running to true
def run(self):
global gpsd
while gpsp.running:
gpsd.next() #this will continue to loop and grab EACH set of gpsd info to clear the buffer

# initierar och borjar hamta data fran DT:n
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 1200) # open first serial port
os.system("echo \"AQDATA\" > /dev/ttyUSB0")
os.system("sleep 1")
os.system("echo \"ASDATA01\" > /dev/ttyUSB0")
# definierar ljudinhamtningen
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def rms_flat(a):
"""
Return the root mean square of all elements of *a*, flattened out
"""
return np.sqrt(np.mean(np.absolute(a)**2))
nchnls = 2
sr = 48000
bits = 16
data_in = aa.PCM(aa.PCM_CAPTURE, aa.PCM_NORMAL, card='default')
data_in.setchannels(nchnls)
data_in.setrate(sr)
data_in.setformat(aa.PCM_FORMAT_S16_LE)
psize = 1024
data_in.setperiodsize(psize)
# skapar koefficienter for A-viktningsfiltret m.h.a. python-koden "A_weighting" (separat fil)
b, a = A_weighting(sr)
# skapar textfilen som data skrivs till
filename = ("/home/pi/data/" + time.strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S") + ".txt")
f = open(filename,"a")
f.write("Datum\tTid\t\tLat\tLong\tSateliter\tKoncentration\tSPL(A)\n")
if __name__ == '__main__':
gpsp = GpsPoller() # skapar matningstraden
try:
gpsp.start() # startar upp matningstraden
while True:
f = open(filename,"a") #oppnar textfilen for att mojliggora skrivning till den
try:
# Laser in ljudsnutt fran mikrofonen
l,data = data_in.read()
A_weight = 999.999 #da ljudinlasningen blir fel ibland ges 999.999 som utdata
# Om data har langden psize*4 ar ljudinlasningen korrekt och den A-viktade RMSvardet kan raknas ut
if len(data) == psize*4:
lsample = audioop.tomono(data,bits/8, 1, 0)
npdata = unpack("%dh"%(len(lsample)/2),lsample)
npdata = np.array(npdata, dtype='h')
y = lfilter(b, a, npdata)
A_weight = 20*np.log10(rms_flat(y))
# Omvandlar matdata till strangar for att kunna skrivas till filen
A_weight = str(A_weight)
DT = ser.readline()
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DT = DT[:-2]
lat = str(gpsd.fix.latitude)
lon = str(gpsd.fix.longitude)
sat = str(len(gpsd.satellites))
f.write(time.strftime("%Y-%m-%d")+"\t"+time.strftime("%H:%M:%S")+"\t"+lat+"\t"+lon+"\t"
+sat+"\t"+DT+"\t"+A_weight+"\n") # skriver matdata filen
finally:
f.close()
#stanger filen
time.sleep(5) #vantetid till nasta matning
except (KeyboardInterrupt, SystemExit): #for att avbryta matningen kan man trycka pa ctrl+c
print "\nKilling Thread..."
gpsp.running = False
gpsp.join() #vantar pa att traden ska avslutas
os.system("echo \""AQDATA\"" > /dev/ttyUSB0"") #avslutar sandningen av data
ser.close() #stanger DT-porten
print ""Done.\nExiting."

A4.2 A-viktningsfilter för ljudet
## Fil: /home/pi/A_weighting.py
# Program som används i dt_gps_A-weighting_data.py för att A-vikta ljudet som spelas in.
Programmet tar fram koefficienterna till det Z-transformerade A-viktiningsfiltret. Koefficienterna
används sedan till att A-filtrera ljudet.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*"""Translated from a MATLAB script (which also includes C-weighting, octave
and one-third-octave digital filters).
Author: Christophe Couvreur, Faculte Polytechnique de Mons (Belgium)
couvreur@thor.fpms.ac.be
Last modification: Aug. 20, 1997, 10:00am.
BSD license
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/69
Translated from adsgn.m to Python 2009-07-14 endolith@gmail.com
"""
from numpy import pi, polymul
from scipy.signal import bilinear

def A_weighting(fs):
"""Design of an A-weighting filter.
b, a = A_weighting(fs) designs a digital A-weighting filter for
sampling frequency `fs`. Usage: y = scipy.signal.lfilter(b, a, x).
Warning: `fs` should normally be higher than 20 kHz. For example,
fs = 48000 yields a class 1-compliant filter.
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References:
[1] IEC/CD 1672: Electroacoustics-Sound Level Meters, Nov. 1996.
"""
# Definition of analog A-weighting filter according to IEC/CD 1672.
f1 = 20.598997
f2 = 107.65265
f3 = 737.86223
f4 = 12194.217
A1000 = 1.9997
NUMs = [(2*pi * f4)**2 * (10**(A1000/20)), 0, 0, 0, 0]
DENs = polymul([1, 4*pi * f4, (2*pi * f4)**2],
[1, 4*pi * f1, (2*pi * f1)**2])
DENs = polymul(polymul(DENs, [1, 2*pi * f3]),
[1, 2*pi * f2])
# Use the bilinear transformation to get the digital filter.
# (Octave, MATLAB, and PyLab disagree about Fs vs 1/Fs)
return bilinear(NUMs, DENs, fs)

A4.3 Uppdatera till aktuell tid
## Fil: /home/pi/set_time.py
## Uppdaterar datorns klocka efter GPS:ens
import os
import sys
import time
from gps import *
# ser om GPS:en har kontakt. Om inte, avbryts programmet
try:
gpsd = gps(mode=WATCH_ENABLE)
except:
sys.exit()
# uppdaterar datorns klocka efter GPS:ens
while 1:
gpsd.next()
if gpsd.utc != None and gpsd.utc != '':
timediff=1 #tidsskilland fran UTC
gpstime = (gpsd.utc[0:4]+gpsd.utc[5:7]+gpsd.utc[8:10]+' '+gpsd.utc[11]+str(int(gpsd.utc[12])+
timediff)+gpsd.utc[13:19]) # hamtar tid och datum fran GPS:en
os.system('sudo date --set="%s"' % gpstime) #uppdaterar datorns klocka
break

A4.4 Körs när Pi:n startar
## Fil: /home/pi/initiering.sh
pkill gpsd
stty -F /dev/ttyUSB1 4800
gpsd -b /dev/ttyUSB1

#stanger ner gpsd
#initiera GPS
#oppnar gpsd för GPSen

# initiera ljudkortet
amixer set 'PCM Capture Source' 'Mic'
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amixer set 'Mic' 50%

A4.5 Används för att utföra upprepade mätningar
## Fil: /home/pi/matning.sh
# döda förra mätningen
killall arecord
sleep 1
killall flac
sleep 1
killall python
sleep 1
# ställ in tiden
/usr/bin/python /home/pi/set_time.py &
sleep 1
# starta ljudinspelning
arecord -D default -f S16_LE -r 48000 -t wav -c 2 | flac -8 --totally-silent -o /home/pi/data/$(date
+%Y-%m-%d_%H-%M-%S).flac - &
sleep 1
# starta datalagring till textfil
/usr/bin/python /home/pi/dt_gps_A-weight_data.py &

A4.6 Konfiguration av ljudet
## Fil: /etc/asound.conf
# Denna ljudkonfiguration av bl.a. antal kanaler behövs för att kunna både spela in och analysera
ljudet samtidigt
pcm.mixin {
type dsnoop
ipc_key 123456
ipc_key_add_uid yes
slave {
pcm "hw:0,0"
channels 2
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 48000
periods 0
period_time 0
}
}
pcm.!default {
type plug
slave.pcm mixin
}

A4.7 Fil som definierar vad som ska köras vid start av Pi:n
## Fil: /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel. Make sure that the script will "exit 0"
on success or any other value on error. In order to enable or disable this script just change the
execution bits. By default this script does nothing.
/home/pi/initiering.sh > /dev/null 2>&1
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exit 0

A4.8 Fil som definierar körscheman för Pi:n, för att upprepa mätningar med jämna
intervall
## Filen redigeras genom att köra kommandot crontab –e i terminalen.
*/10 * * * * /home/pi/matning.sh

77

Appendix 5 Justeringen per tersband för Pi:ns mikrofon
Ters
(frekv)
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000

Korrigeringsnivå
mot SVAN:en (dB)
137.270993307
137.846411277255
137.014881948747
137.134302817888
136.276195584073
135.977497458814
134.160168905868
133.867884209463
134.169305058769
135.380106158498
135.296229354639
134.416593018138
135.599871048053
134.782845727508
135.938939291457
135.4413488651
133.195315968569
132.463211455376
133.168741360631
134.257680348844
134.045284585364
133.936256531473
133.879157322541
132.853560305837
132.418289001877
131.51366597446
130.161775263107
128.461224268414
128.725352738147

A-viktningskorrektion
(dB)
-44.7
-39.4
-34.6
-30.2
-26.2
-22.5
-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.2
-3.2
-1.9
-0.8
0
0.6
1
1.2
1.3
1.2
1
0.5
-0.1
-1.1
-2.5
-4.3
-6.6
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Appendix 6 Alternativa beräkningsmetoder av den relativa
partikelkoncentrationen
Två alternativa sätt att beräkna den relativa halten, som diskuterades i projektet, är angivna i
ekvation 9.2 och 9.3. Båda dessa metoder tar inte bort bakgrunden från halterna och är därmed att
föredra om ingen god uppskattning om bakgrunden går att finna. Det blir däremot mycket svårare att
jämföra olika dagar med varandra, då halten blir bakgrundsberoende. Observera att beräkning av
den relativa halten utan att bakgrunden dras bort ger till synes mindre skillnader mellan väg och
gångsida.
Ekvation 9.2 kompenserar för tidsförändringar i bakgrunden och fungerar om man har hyfsat bra
korrelation mellan den uppskattade bakgrunden och den verkliga.
𝑐𝑟𝑒𝑙 =

𝑐𝑖 − 𝑐𝑏𝑖 + 𝑐𝑏𝑟
,
𝑐𝑣𝑖 − 𝑐𝑏𝑖 + 𝑐𝑏𝑟

9.2

där r betecknar referensmätpunkten (den mittersta mätpunkten). Koncentrationerna justeras mot
bakgrunden i mitten av mätningen. Här läggs bakgrunden i mitten på mätningen tillbaka på halterna,
så att endast förändringar i bakgrunden kompenseras.
Ekvation 9.3 utesluter helt anpassning till bakgrunden.
𝑐𝑟𝑒𝑙 =
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𝑐𝑖
,
𝑐𝑣𝑖

9.3

Appendix 7 Klippt ljud
Nedan följer ljudet i klippt form. Det som klippts bort är främst ljud från vind och trafik utanför
trafiklederna som har studerats, d.v.s. Lundbyleden samt E45:an. Klippningen har gjorts genom att
lyssna på ljudet och bedömning har gjorts för varifrån ljudet härstammar. Var lyssnandet skulle
koncentreras har bestämts utifrån anteckningar från mätningarna. Observera att det finns en viss
godtycklighet i klippningen, då det t.ex. ibland är svårt att skilja på vilken väg trafiken går på.
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