
 

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer 
− metodbeskrivning



Titel: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer − metodbeskrivning.
Författare: Arvid Bergsten, Anders Axenborg, Henrik Wahlman, Per Collinder, J-O Helldin, John Askling och Daniel Bengtsson. 
Publikationsnummer: 2016:036.
ISBN: 978-91-7467-923-6.
Utgivningsdatum: November 2016.
Utgivare: Trafikverket.
Kontaktperson: Anders Sjölund, Trafikverket.
Produktion: Grafisk form, Trafikverket.
Omslagsfoto: Mikael Ullén.
Distributör: Trafikverket.



Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................................................5 

Inledning ........................................................................................................................7 

Bullrets effekter på fågelfaunan ...................................................................................7 

Buller från infrastruktur – en historisk utblick ................................................................7 

Tidigare rapporter framtagna inom Trafikverket ...........................................................8 

Empiriska resultat till stöd för ett riktvärde ....................................................................8 

Översikt och läsanvisning ............................................................................................13 

Steg 1: Beräkning av bullerzoner .................................................................................14 

Urval av vägsträckor ....................................................................................................14 

Beräkning av bullrets utbredning ..................................................................................14 

Steg 2: Urval och värdering av naturmiljöer ................................................................16 

Värdering .....................................................................................................................18 

Underlagsmaterial ........................................................................................................18 

Fågelobservationer ...................................................................................................18 

Kartläggning av områden .........................................................................................19 

Fågelsjöar ....................................................................................................................20 

Indikatorarter ............................................................................................................20 

Urval av lokaler ........................................................................................................20 

Beräkning av värdepoäng .........................................................................................20 

Fågelmyrar ..................................................................................................................21 

Indikatorarter ............................................................................................................21 

Urval av lokaler ........................................................................................................21 

Beräkning av värdepoäng .........................................................................................21 

Naturliga gräsmarker med värden för fåglar .................................................................22 

Indikatorarter ............................................................................................................22 

Urval av lokaler ........................................................................................................22 

Beräkning av värdepoäng .........................................................................................22 

Ädellövskogar med värden för fåglar ............................................................................23 

Indikatorarter ............................................................................................................23 

Urval av lokaler ........................................................................................................23 

Beräkning av värdepoäng .........................................................................................23 



Steg 3: Beräkning av naturvärdesförlust .....................................................................24 

Överlapp av bullerzoner och naturmiljöer .....................................................................24 

Fortsatt utveckling av data och metodiken .................................................................26 

Lokala underlag och fältutvärdering .............................................................................26 

Referenser .....................................................................................................................27 

Bilaga 1: Beräkning av ljudnivåutbredning runt större vägar: Vägledning för ArcGIS och Soundplan 

Bilaga 2: Analys av värdefulla fågelmiljöer: Vägledning för ArcGIS 



Sammanfattning 
I detta dokument redovisas en metodik för att identifiera värdefulla naturområden där det 
kan finnas störningskänsliga fågelarter. Metodiken identifierar också konfliktpunkter mellan 
dessa områden och trafikbuller.  

Metoden genererar ett nationellt planeringsunderlag som kan utnyttjas på flera sätt inom 
Trafikverket. 

• Planering kan i tidiga skeden göra en bedömning av risker av att gå nära eller igenom
värdefulla fågelområden vid nybyggnad eller ombyggnation.

• Verksamhetsområde Investering får tidigt en indikation om värdefulla områden som
kan påverkas och som måste hanteras i projekten.

• Trafikverket kan följa upp den ackumulerade bullerstörningen nationellt med
regelbundna intervall. Målet är att minska den bullerstörning som finns idag och att
inte skapa nya problemområden.

• Metodiken innefattar en rangordning av naturområden inom respektive naturtyp,
baserat på var värdena är störst. I materialet beräknas också en relativ habitatförlust
för att möjliggöra en jämförelse mellan stora områden som störs av låga ljudnivåer
och små områden med som störs av höga ljudnivåer. Detta kan till exempel nyttjas
som en grund för att prioritera åtgärder via medel för riktade miljöåtgärder.

Metodiken har vissa avgränsningar där det första steget ”Beräkning av bullerzoner” endast 
omfattar buller från vägtrafik, inte järnvägstrafik. I metodikens andra steg ”Urval och 
värdering av naturmiljöer” har ett antal naturtyper prioriterats och valts ut efter 
störningskänslighet och naturtypens generella värden för fågellivet. Dessa naturtyper är 
fågelsjöar, myrar, naturliga gräsmarker och ädellövskogar. Prioriteringen av utvalda 
naturtyper har varit sträng. Det har inte skett någon identifiering av värdefulla fågelhabitat i 
vanliga miljöer som bl.a. barr- och triviallövskog då de generellt inte ansetts som lika 
skyddsvärda. 

Metoden genererar flera olika GIS-skikt. Bullerutbredningar för vägar med mer än 3000 
fordon/dygn och med en hastighet över 80 km/h redovisas i ett skikt. För respektive naturtyp 
genereras geografiska avgränsningar av funktionellt habitat efter en tydligt dokumenterad 
urvalsprocess.  

En kombination av dess material ger också ett mått på arean bullerstörd yta i varje objekt 
samt graden av bullerstörning i 3 klasser om 5 dB(A)Leq24h. Den bullerstörda ytan inom de 
avgränsade objekten definieras i habitatens attributtabeller i kombination med områdenas 
relativa värde. 

Metodiken har utvecklats under åren 2009-2015 i flera arbeten inom Trafikverket. 

Trafikverkets verksamhet regleras bland annat av riktlinje buller och vibrationer för väg och 
järnvägstrafik1. Vid denna rapports utgivning anges riktvärdet 50 dB(A)eq för betydelsefulla 
fågelområden. Områden som prioriterats enligt metodiken omfattas av dessa riktlinjer i 
betydelsen: ”Områden med avgörande betydelse för fågellivet och där trafikbuller riskerar 
att avsevärt påverka djurens beteende, försämra reproduktionen, öka dödligheten och 
minska populationstätheten”. 

1 Trafikverket (2015) 
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Inledning 

Bullrets effekter på fågelfaunan 
Vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt. Buller upplevs störande, 
och leder till stress och ohälsa2. Hittills har Trafikverket hanterat detta problem främst i 
bebyggd miljö. Men även i naturmiljöer är buller en allvarlig störningsfaktor, som för 
människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation3, och för många 
djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion4. European 
Environment Agency konstaterar i en remissversion av en ny rapport att buller inte enbart 
påverkar människor utan även biodiversitet negativt. De konstaterar också att naturljud kan 
maskera bort ovälkommet buller.5 

De flesta studier över effekterna av buller på vilda djur har gjorts på fåglar. Det beror på flera 
saker. De är för det första relativt lättstuderade. Det är också rimligt att förvänta sig tydliga 
negativa effekter på fåglarna av buller p.g.a. att de kommunicerar med sång och andra ljud 
och därför är i behov av en tyst miljö. Fåglar men också fladdermöss och andra däggdjur, 
grodor samt vissa insektsarter, använder ljudsignaler för att attrahera partners, hävda revir, 
hålla samman gruppen, jaga, försvara sig och varna för rovdjur6.  

Studierna på fåglar visar att bullerstörningen leder till en generell minskning av antalet fåglar 
längs våra större vägar7. Mer än hälften av arterna kan påverkas, och ofta är det arter av 
särskilt naturvårdsintresse som drabbas (t.ex. arter listade i EUs fågeldirektiv)4. Detta är 
alltså en viktig fråga för naturvården. Trafikbullret kan sprida sig långt från källan, och har 
därmed en potential att påverka stora delar av landskapet. Från tätbefolkade länder med 
utvecklad infrastruktur har angivits att uppemot 20 procent av ytan kan påverkas negativt8. 
Trafikbuller bör därför betraktas som ett betydande miljöproblem i landskapet i allmänhet, 
för vilket åtgärder ska eftersträvas.  

Höga bullernivåer har effekter också på friluftsvärden och andra landskapsvärden. Dessa har 
dock inte hanterats vidare i denna metodikrapport. 

Buller från infrastruktur – en historisk utblick 
Trots den negativa påverkan på landskapet och naturvårdens intressen ledde  Vägverkets 
allmänna råd för bullerskyddsåtgärder9 sällan eller aldrig till några effektiva åtgärder för att 
skydda dessa värden mot höga bullernivåer. Även internationellt saknas i princip strategier 
för åtgärdande av buller i naturmiljöer, trots att problemet varit uppmärksammat i flera 
decennier. För Natura 2000-områden finns strikta EU-direktiv vad gäller all form av 
störning bl.a. från trafikbuller, men dessa direktiv har i praktiken endast i undantagsfall lett 
till några åtgärder. 

En viktig orsak till bristen på åtgärder mot trafikbuller i naturområden anses vara 
avsaknaden av en systematisk metodik för att identifiera och rangordna de platser där de 

2 WHO (2011)  
3 Nilsson & Berglund (2006), Nilsson (2007) 
4 Fletcher & Busnel (1978) 
5 European Environment Agency (2016 opubl.) 
6 Brumm & Slabbekoorn (2005); Warren m.fl. (2006) 
7 Reijnen & Foppen (2006) 
8 Forman (2000) 
9 Vägverket (2001) 
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negativa konsekvenserna förväntas vara störst, och dit åtgärder i första hand bör dirigeras10. 
Denna rapport beskriver en sådan metodik. Tillsammans med det nya riktvärdet för 
betydelsefulla fågelområden som började gälla för Trafikverket 1 januari 201611 kan nu fler 
åtgärder komma till stånd. 

Tidigare rapporter framtagna inom Trafikverket 
En vetenskaplig artikel beskriver metodiken och en tillämpning i Västra Götaland och 
mellersta Sverige12. Tillvägagångssättet har tidigare utvärderats och justerats bl.a. i 
diskussioner med en referensgrupp med representanter för Trafikverket, Naturvårdsverket 
och Artdatabanken. Åsa Karlberg, Anna Jangius, J-O Helldin och Daniel Bengtsson bidrog 
till tidigare versioner av metodiken13. 2015 justerades metodiken av Ekologigruppen och 
Trafikverket i samband med kartläggningen av känsliga fågelmiljöer kring Ostlänkens 
planeringskorridor. Denna metodik har sedan modifierats i ytterligare några steg i denna 
rapport. Arbetet har utförts i inom forskningsprogrammet TRIEKOL och har finansierats av 
Trafikverket. 

Empiriska resultat till stöd för ett riktvärde 
En svårighet med att analysera infrastrukturbuller är att särskilja effekterna från buller 
respektive från biotopförändring. Infrastrukturen genererar kantzoner längs väg- och 
järnvägen såsom gräsmark och busksnår. Denna miljö attraherar många fågelarter och 
förändrar artsammansättningen oavhängigt bullerstörningen. Zonen intill vägen påverkas 
också av vinddrag, saltning, klippning av vegetation mm. som också påverkar 
artsammansättning och fågeltätheter. I den såvitt vi vet största empiriska studien som skiljer 
ut bullereffekterna skapades en ”fantomväg” med en rad högtalare som spelade upp trafikljud 
i ett vägfritt landskap i Idaho, USA14.  Trafikljudet höjde ljudnivån 50 meter från vägen från 
44 till 55 dB(A)Leq1h utan att på annat sätt påverka närmiljön. Detta minskade antalet 
höstflyttande fåglar (individer) inom den zonen med 31 procent. I försöket fångades också 
fåglar in och deras kroppsviktsindex (kroppsvikt/vinglängd) mättes. Kroppsviktsindex  
används som ett mått på en fågels energilager. Ett stort energilager krävs för att klara en lång 
flytt. Trafikbullret medförde att kroppsviktindex i genomsnitt minskade med en 
standardavvikelse jämfört med kontrollplatser utan buller. 

Författarna gjorde även ett kompletterande laboratorieexperiment på födosöksbeteende som 
visade att en ökad bullerstörning (i samma omfattning som ovan) ökade antalet 
huvudlyftningar och minskade tiden för aktivt födoletande. Vid 55dB(A)Leq1h hade den tiden 
minskat med 20-50% (figur 1). En sammanställning med uppvisade negativa effekter på 
fåglar finns i Helldin et al 2013. En annan studie fann att motorvägsbuller gjorde 
födoletandet mindre effektivt även hos fladdermöss15.  

10 Collinder et al 2012 
11 Trafikverket (2015) 
12 Helldin m.fl. (2013) 
13 Collinder m.fl. (2012) 
14 Ware m.fl. (2015) 
15 Siemers & Schaub (2011) 
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Figur 1. Trafikbuller påverkar födosöksbeteende för bl.a. vitkronad sparv i termer av fler huvudlyftningar (A) och 
mindre tid som läggs på födoletande (B och C). Bullernivåer angivna i dBA, som ekvivalentnivå under en timme. 
Från Ware m.fl. (2015). 

Sammantaget pekar genomförda studier på att effekter kan förväntas längs vägar med en 
årsmedeldygntrafik på ≥5000 fordon samt med hastigheter på ≥80 km/h16. De negativa 
effekterna av trafikbuller är särskilt väl belagda för vadare och tättingar, från en rad 
naturmiljöer, t.ex. våtmarker, gräsmarker och lövskog17. Några av de mest gedigna studierna 
av vägtrafikbullrets påverkan på fågellivet pekar på tydliga samband mellan bullernivå 
(ekvivalentvärde) och negativ effekt på tätheten av häckande fåglar, se figur 2-3. Dessa 
studier pekar på att de första skönjbara effekterna på miljökvalitet för fågellivet är vid 42-46 
dB(A)Leq24h(grön linje i figurerna). En kvalitetsminskning på 20 procent (en föreslagen 
acceptansnivå för bullereffekter på friluftsliv18) nås strax under 50 dB(A)Leq24h(röd linje). Vid 
drygt 55 dB(A)Leq24h(blå linje) är miljökvalitén halverad, och däröver är minskningen ännu 
större. 

16 Reijnen & Foppen (2006) 
17 Reijnen & Foppen (2006) 
18 Naturvårdsverket (2007) 
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Figur 2. Relativ populationstäthet av fåglar i gräsmarker vid olika nivåer på vägtrafikbuller (angivet i dB(A)Leq24h). 
Värdet 1,0 motsvarar genomsnittstätheten i omgivningen. De färgade linjerna (inlagda av författarna) indikerar 
olika effektnivåer: blå=50 % försämring, röd=20 % försämring, grön=brytpunkt under vilken ingen generell effekt 
kan skönjas. Studier från Nederländerna presenterade av Reijnen m.fl. (1996).  

Figur 3. Relativ populationstäthet av fåglar i skog vid olika nivåer på vägtrafikbuller (angivet i dB(A)Leq24h). Värdet 
1,0 motsvarar genomsnittstätheten i omgivningen. De färgade linjerna (inlagda av författarna) indikerar olika 
effektnivåer på samma sätt som i figur 2. Studier från Nederländerna presenterade av Reijnen & Foppen (1995).  
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Det vetenskapliga stödet för en negativ effekt av järnvägsbuller är oklart. Bullernivåerna från 
enskilda tågset är högre än hos enskilda vägfordon, men mellan de passerande tågen 
förekommer relativt långa perioder utan störningar från järnvägen. Resultat från studier av 
fåglar längs vägar kan alltså inte direkt översättas till järnväg. En opublicerad studie från 
Nederländerna pekar ändå på effekter på populationstätheten hos fåglar liknande de från 
vägtrafikbuller (figur 4), det vill säga en minskning fr.o.m. cirka 45 dB(A)Leq24h 19. En mindre 
revirkartering av fåglar i Tyskland fann vissa störningsbeteenden, men även, något oväntat, 
att antalet revir minskade med större avstånd från järnväg20.  

Figur 4. Relativ populationstäthet av fåglar i gräsmarker vid olika nivåer på tågtrafikbuller (angivet i dB(A)Leq24h). 
Värdet 1,0 motsvarar genomsnittstätheten i omgivningen. Mittenkurvan representerar regressionslinjen och de två 
yttre kurvorna visar 90 procentiga konfidensintervall. De färgade linjerna (inlagda av författarna) indikerar olika 
effektnivåer på samma sätt som i figur 2. Studier från Nederländerna presenterade av Tulp m.fl. (opubl).  

Även för människor som vistas i naturmiljöer såsom stadsparker, grönområden och 
naturreservat, är buller en störningsfaktor. Naturmiljöer är viktiga för friluftslivet, för motion 
och för återhämtning, men bullerstörningar i dessa miljöer leder till minskade 
upplevelsevärden och försämrad rekreation. En studie på friluftsliv mätte andelen besökare 
som var nöjda med ljudmiljön och fann intressant nog ungefär samma procentuella 
minskningar, vid samma ljudnivåer, som i de holländska fågelstudierna (figur 5). 

19 Tulp m.fl. (opubl.) 
20 Helldin (2012) 



12 

Figur 5. Andelen besökare som var nöjda med ljudmiljön vid olika ljudnivåer. De färgade linjerna (inlagda av 
författarna) indikerar liknande effektnivåer som i figur 2-4. Studie av Nilsson (2007) presenterad i Helldin (2012).  

I Trafikverkets riktlinje buller (TDOK 2014:1021)21 har ett riktvärde för betydelsefulla 
fågelområden bestämts till 50 dB(A)Leq24h. Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323)22 anger 
också en ambitionsnivå för upprättande och skötsel av bullerskyddsåtgärder. 

21 Trafikverket (2015) 
22 Trafikverket (2016) 
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Översikt och läsanvisning 
Metoden består av tre steg som beskrivs i var sitt kapitel: 

Steg 1: Beräkning av bullerutbredningszoner. I första steget genomförs en beräkning av 
bullrets utbredning kring större vägar (obs, buller från järnvägar har inte analyserats). I det 
här kapitlet redogörs översiktligt för hur bullerzoner kring vägar beräknas baserat på trafik, 
vägtyp, topografi, m.m.  

Steg 2: Urval och värdering av naturmiljöer. I andra steget identifieras potentiellt 
värdefulla naturmiljöer för störningskänsliga fåglar. I det här kapitlet beskrivs hur känsliga 
fågelmiljöer identifieras med hjälp av rikstäckande GIS-underlag och hur områden rankas 
utifrån deras biotop- och skyddsvärden.  

Steg 3: Beräkning av förlust av naturvärde. Slutligen beräknas ljudnivån i dessa miljöer. En 
beräkning av arealen försämrad fågelmiljö görs. Här förklaras hur man uppskattar förlusten 
av habitatvärden genom att kombinera bullerzonerna från steg 1 med fågelområdena från 
steg 2. 

Bilaga 1, Beräkning av ljudnivåutbredning runt större vägar: Vägledning för ArcGIS och 
Soundplan. Beskriver med stor detaljeringsgrad hur steg 1, beräkning av bullerzoner utförs i 
ArcGIS och Soundplan. 

Bilaga 2, Analys av värdefulla fågelmiljöer: Vägledning för ArcGIS. Beskriver med stor 
detaljeringsgrad hur steg 2 och 3 utförs i ArcGIS. 
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Steg 1: Beräkning av bullerzoner 

Urval av vägsträckor 
Ur Nationell vägdatadatabas (NVDB) väljs bullrande vägar ut. Urvalet baserar sig på flera 
olika kriterier. Vägar med 3000 fordon eller fler i årsdygnstrafik (ÅDT)23 och med en skyltad 
hastighet på 70 km/h eller mer tas med. Förutom dessa vägar tas också alla fyrfältsvägar med 
(motorväg, motortrafikled och fyrfältsväg) i bulleranalysen. Data om fördelningen mellan lätt 
och tung trafik tas också ut. Totalt omfattade uttaget ca 1600 mil väg och uttaget omfattade 
endast statliga vägar. En detaljerad beskrivning av uttaget av vägar, generaliseringsprinciper 
och rensning av data/ utsortering av irrelevanta och/eller felaktiga data som genomförts 
finns i bilaga 1. 

Beräkning av bullrets utbredning 
Ekvivalenta ljudnivåer från omkringliggande vägar beräknas enligt Nordisk 
beräkningsmodell (rev 1996)24. Enligt Naturvårdsverkets rapport 4653 är Nordisk 
beräkningsmodells giltighet begränsad till avstånd upp till 300 m. På längre avstånd ökar 
osäkerheten för beräkningarna. Även standardavvikelsen varierar vid svag vind från omkring 
3 db vid 50 m till 5 dB vid 200 m. Framförallt varierar ljudnivåerna mycket vid olika 
väderlekar. Beräkningarna i Nordisk beräkningsmodell motsvarar lätt medvind (0-3 m/s) 
från vägen mot mottagaren.  

Vid beräkningarna används bullerberäkningsprogrammet SoundPlan version 7.3. I 
programmet byggs en tredimensionell modell upp med vägar, markhöjder, sjöar och övriga 
objekt. Vilka indata och programinställningar som använts redovisas i detalj i bilaga 2. 

Övergripande kan sägas att information om vägarna enligt föregående kapitel kompletteras 
med följande: Nationella höjddataskiktet med laserscannad data med 2 m upplösning 
används för att ge topografisk information. Fastighetskartans vattenytor används för att 
definiera sjöar som hård mark.  

Analysen gör vissa förenklingar för att ge en rimlig analysbörda. Följande indata har inte 
ingått i beräkningarna: bebyggelse, befintliga bullerskydd, korrektion för beläggningstyp 
(särskilt sträckor med bullerdämpande beläggning). Dessa kan lokalt ha stor påverkan vilket 
bör hanteras vid fördjupade, lokala bullerberäkningar. 

Bullerberäkningen ger avstånden till 3 olika ekvivalentnivåer för vägbuller (45, 50 och 55 
dB(A)Leq24h). 

Denna analys hanterar enbart buller från statliga vägar. De områden som pekas ut av 
metoden som inte är störda av vägtrafikbuller kan med andra ord vara störda av andra 
ljudkällor. 

23 Ingen särskild utsökning har skett för att ta fram vägar med en potentiellt stor trafikmängd under endast delar av året 
exempelvis till populära turistmål eller sommarstugeområden. 
24 Naturvårdsverket (1997) 
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Figur 6. Resultat av bullerberäkningarna kan se ut som i denna bild där bullerutbredningen längs vägarna anges 
med rött, orange och grönt. Vid utgivningen av denna rapport var Trafikverkets riktvärde för betydelsefulla 
fågelområden 50 dB(A)Leq24h. Bild från Trafikverket 2014. 
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Steg 2: Urval och värdering av naturmiljöer 
För att ge ett hanterbart antal områden för Trafikverket att förhålla sig till har en sträng 
prioritering av vilka miljöer som ska betraktas som skyddsvärda skett. En genomgång av 
forskningslitteraturen på området har genomförts för att avgöra vilka naturtyper som är 
särskilt bevarandevärda25. Endast naturtyper med särskilt skyddsvärda arter där det finns 
dokumenterade bullereffekter på fågelfauna knuten till dessa har analyserats vidare. Följande 
naturtyper anses vara de som har högst bevarandeintresse i det här sammanhanget:  

a) Fågelsjöar

b) Fågelmyrar

c) Naturliga gräsmarker med värden för fåglar

d) Ädellövskogar med värden för fåglar

Ett urval av objekt som har de ovan nämnda naturtyperna görs enligt denna metodik vilket 
beskrivs i nästa kapitel.  

Bland nedprioriterade miljöer kan nämnas att inga barr- eller triviallövskogar har tagits med 
som känsliga fågelhabitat. Den produktiva skogsmarken utgörs till 96 procent av barr, 
triviallövskog och blandskogar26. Även dessa andra naturtyper kan ha (och har) många 
värdefulla och störningskänsliga fågelmiljöer men Trafikverket prioriterar i första hand de 
ovan nämnda naturtyper. 

Figur 7. Naturtyper av intresse; a) Fågelsjöar b) Myrar c) Naturliga gräsmarker (främst betesmarker) och d) 
Ädellövskogar. 

25 Collinder et al 2012, Helldin et al 2012, Helldin et al 2013 
26 Skogsdata 2015 
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Underlag som täcker in Sveriges yta används vid analysen av de ovan beskrivna 
naturtyperna. Metoden gör alltså inte några bortval av områden som ligger långt från 
bullrande vägar. Däremot finns i underlagsmaterialet (GIS) en tydlig märkning med vilka 
områden som påverkas av infrastrukturbuller enligt de teoretiska beräkningar som 
presenteras i denna rapport.  
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Värdering 
Naturområdena rankas utifrån deras biotop- och skyddsvärden. I poängsättningen för varje 
objekt sätts poäng i tre kategorier27: 

• Artpoäng (max 5p)

• Biotoppoäng (max 5p)

• Poäng för nationellt eller internationellt skydd (max 5p)

De tre kategorierna är väsensskilda från varandra, och kompletterar därmed varandra. De två 
första kategorierna kan betecknas som biologiska, och bygger på fynddata eller 
biotopklassificering. Den sista relaterar till förvaltningen, och beror på om objektet har något 
lagstadgat skydd. Artpoängen bygger på faktiska biologiska observationer, medan 
biotoppoängen är mindre känslig för om arter saknas, kanske på grund av befintlig störning. 
Såväl art- som biotoppoängen är mer eller mindre oberoende av om objekt ”råkar” vara 
skyddade eller inte. 

Poängen för skydd pekar ut vilka områden svenska myndigheter (naturreservat, 
nationalpark, riksintresse för naturvård, fågel-/djurskyddsområde) respektive EU (Natura 
2000 SPA- och SCI-områden) har pekat ut som betydelsefulla. Skyddsklassen (med undantag 
för fågelskyddsområden) säger inget om området ifråga har värden för fågellivet. Skyddade 
områden kan dock förväntas vara mindre påverkade av framtida exploateringar. Det kan höja 
den långsiktiga effekten av eventuella bullerminskande åtgärder som vidtas. Lägst poäng får 
riksintressen (1p) då de är generellt och ofta diffust avgränsade samt att de sällan får stor 
tyngd i avvägningen mellan det samhälleliga intresset som vägar och järnvägar tilldelas. 
Naturreservat och nationalparker samt utpekade fågelområden tilldelas 4 poäng då de har ett 
starkare och mer detaljerat avgränsat skydd. Natura 2000 ges maximala 5 poäng då det är 
den högsta skyddsklassen i Sverige.  

Poängsättningen för enskilda fågelområden baserar sig på det underlagsmaterial som 
beskrivs nedan, enligt principer som beskrivs under respektive naturtyp. Poängen 
standardiseras naturtypsvis till ett värde mellan 0 och 100, genom att poängen för varje 
område divideras med poängen för det område som för naturtypen har högst poäng. 
Standardiseringen medför att det område som fått mest poäng i värderingen får det 
standardiserade värdet 100 och de övriga områdena lägre värde28.  

Underlagsmaterial 

Fågelobservationer 

Observationer av indikatorarter, från häckningstid (1 april – 31 juli) under en femårsperiod, 
söks i Artportalen (www.artportalen.se)29. Lämpliga indikatorarter har tagit fram i tidigare 
versioner av denna metodik30. Urvalet av indikatorarter redovisas i respektive naturtyps 
avsnitt nedan. Urvalet består av arter som är mer eller mindre vanliga, och som bedöms vara 
typiska för de olika naturtyperna, men de utgör inte nödvändigtvis bullerkänsliga arter. I de 

27 I metoden beskriven i denna rapport har de två kategorierna nationellt skydd och internationellt skydd slagits ihop till en 
kategori med maxvärdet 5 poäng. Detta är en förändring mot pilotprojekten (Collinder m.fl. 2012, Helldin 2012) då det fanns fyra 
kategorier. 
28 Standardiseringen påverkar egentligen inte resultatet, men gör det möjligt att jämföra resultaten med andra studieområden, 
eller om man i ett senare skede skulle ändra i värdebedömningarna. Standardiseringen diskuteras senare i rapporten. 
29 Eftersom fågelobservationer inte anges med större noggrannhet än uppskattningsvis ±250 m kopplas observationer till 
fågellokaler inom 250 meter i GIS-analyserna. 
30 Collinder et al 2012, Helldin et al 2012, Helldin et al 2013 
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fall sådana arter (ex skrattmåshäckningar) tagits med är det för att de genom sin närvaro ger 
förutsättningar för ovanligare arter som i sin tur är störningskänsliga. Några av de utvalda 
arterna är mycket vanliga, och för dessa används endast observationer med 
häckningsindicier (se exemplet i tabell 1). Observationer av sträckande fåglar beaktas inte.  

Tabell 1. Exempel på sammanställt utdrag från Artportalen av indikatorarter från en fågelsjö. Utdraget 
visar att Agnmyren har fyra indikatorarter för fågelsjöar. De valda indikatorarterna för fågelsjöar anges 
i avsnittet fågelsjöar.  

Obsid Artnamn Kön Aktivitet Lokal 

14344651 Gräshoppsångare Hane Spel/sång Agnmyren, Sollerön 
11062015 Rörsångare Spel/sång Agnmyren, Sollerön 
11041123 Rörsångare Spel/sång Agnmyren, Sollerön 
3903895 Rörsångare Spel/sång Agnmyren, Sollerön 
12440180 Sothöna Lämplig biotop Agnmyren, Sollerön 

9558734 Sävsångare Spel/sång Agnmyren, Sollerön 

Kartläggning av områden 

För kartläggningen av fågelområden hämtas shapefiler från Geodataportalen 
(www.geodata.se). 

• Nationalparker och naturreservat

• Riksintressen för naturvård

• Djur/fågelskyddsområden

• Natura 2000, SPA- och SCI-områden

• Myrskyddsplaner

• Våtmarksinventeringen VMI

• Vattenytor i SMHI:s Svenskt Vattenarkiv SVAR

• Ängs- och betesmarksinventeringen i databasen TUVA

• Jordbruksblock från Jordbruksverket

• Skogliga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och biotopskyddsområden från
Skogsstyrelsen

• KNAS, Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden



20 

Fågelsjöar 
Fågelsjöar utgörs av flera olika naturtyper som tillsammans bildar en helhet med stor art- 
och individrikedom för fåglar, bland annat många rödlistade arter. Ofta handlar det om en 
grund näringsrik sjö eller vik med hög biologisk produktion. Fågelsjöarna förekommer 
särskilt frekvent i områden med leror i jordlagret. Sjön omges mestadels av våtmarker, 
vanligtvis med vassar men i bästa fall med betade strandängar. Runt sjön finns ofta också en 
varierande mängd buskage och lövträd. 

Indikatorarter 

Åtta indikatorarter används för fågelsjöar: brunand, skedand, svarthakedopping, sothöna 
(endast häckningsindicier), skrattmås (endast häckningsindicier), gräshoppsångare, 
rörsångare och sävsångare. 

Urval av lokaler 

Sjöar hämtas från GIS-skiktet Vattenytor i SMHI:s Svenskt Vattenarkiv. De objekt väljs ut 
där minst ett skydd och minst 1 av fågelarterna registrerats under en femårsperiod. Vid 
utsökningen av indikatorarter och naturtyper i TUVA används en 100-metersbuffert kring 
sjön. Detta görs för att få med även de värdefulla strandområdena.  

De största sjöarna i Sverige (de över 40 000 ha) delas upp i mindre objekt manuellt. Det är 
totalt 8 sjöar som uppfyller detta krav. Detta avstånd sattes som en pragmatisk gräns för att 
undvika att ekologiskt helt skilda områden klumpas ihop. Bullerskyddande åtgärder i ena 
änden av ex. Vättern påverkar inte ekologin för fåglar i andra änden. Idealt skulle fler sjöar 
ha avgränsats på detta sätt men tid fanns inte för detta.  

Beräkning av värdepoäng 

Värdepoängen beräknas för varje sjö enligt principer i tabell 2. 

Tabell 2. Principer för beräkning av värdepoäng för fågelsjöar. 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 
5 poäng om 8 
indikatorarter enligt ovan, 4 
poäng om 7 indikatorarter, 
etc. ner till 1 poäng för 4 
arter.  

5 poäng om det i området finns 
fuktängar i Tuva (naturtyp 6230, 
6410 och 6450). Fuktängar är 
värdefulla för många fågelarter 
knutna till sjöar.  

5 poäng om Natura 2000-område 
(SCI eller SPA). 4 poäng om i 
naturreservat, nationalpark eller 
fågelskyddsområde. 1 poäng om 
riksintresse för naturvård. 
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Fågelmyrar 
Myrar hyser relativt få fågelarter men har några ovanliga och specialiserade arter knutna till 
sig. Myrar har i denna undersökning avgränsats till öppna våtmarker med ordentlig 
torvbildning. Våtmarker med vassar, strandängar, fuktängar, vegetationstäckta sjöar, etc, 
ingår inte i naturtypen, inte heller sumpskogar. Våtmarker med en storlek över 30 ha i VMI 
(våtmarksinventeringen) har valts ut enligt nedan. 

Indikatorarter 

För myrar används nio indikatorarter: smålom, sångsvan, trana, grönbena, gluttsnäppa, 
brushane, ljungpipare, småspov och storspov. 

Urval av lokaler 

Från VMI väljs våtmarker på ≥30 ha. Gränsen 30 ha har satts under utvecklingen av metoden 
och den baserar sig på bästa tillgängliga kunskap på området31. Områden som är mer av 
fuktängskaraktär och sjökaraktär eller trädbevuxna väljs bort innan myrskiktet ställs 
samman. Detta sker genom att följande naturtyper i VMI väljs bort: bevuxen sjö, fuktäng, 
komplex av våta marktyper, marint strandkomplex, marint våtmarkskomplex, sjöstrand, 
strandkomplex, strand vid vattendrag, sumpskog. 

Beräkning av värdepoäng 

Värdepoängen beräknas för varje myr enligt principer i tabell 3. 

Tabell 3. Principer för beräkning av värdepoäng för myrar. 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt 
skydd 

5 poäng för 9 
indikatorarter, 
4 för 8 arter 
etc. till 0 
poäng för 4 
eller färre 
indikatorarter 

0-3 poäng i
enlighet med
värdering i
våtmarks-
inventeringen

1 poäng om 
myren är 
upptagen i 
Myrskydds-
planen 

1 poäng om 
myren är över 
100 ha (bättre 
förutsättningar 
för typiska 
myrfåglar) 

5 poäng om Natura 2000-
område (SCI eller SPA). 4 
poäng om i naturreservat, 
nationalpark eller 
fågelskyddsområde. 1 poäng 
om riksintresse för naturvård 

31 Helldin et al 2013 
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Naturliga gräsmarker med värden för fåglar 
I gräsmarksområden ingår odlingslandskap med ålderdomlig landskapsbild. Sådana 
områden har värden för en lång rad fåglar som är missgynnade i det svenska landskapet. 
Kärnvärden i denna typ av landskap är småskalighet, variation, och naturliga betesmarker av 
olika slag. De innefattar också betade strandängar.  

Gräsmarkssystem utgörs av värdefulla gräsmarker inom 500 meter från varandra med totalt 
minst 10 hektar kärnarea av värdekärnor inom systemet. 

Indikatorarter 

Sex indikatorarter används för gräsmarker: tornfalk, storspov, göktyta, stare 
(häckningsindicier), buskskvätta och stenskvätta. Eftersom tornfalk är en skyddsklassad art 
presenteras inte vilka arter som finns inom respektive objekt för just gräsmarker. 

Urval av lokaler 

Som funktionellt habitat för fåglar knutna till gräsmarker räknas objekt registrerade antingen 
i Ängs- och betesinventeringen (TUVA-databasen) eller i Jordbruksverkets blockdatabas där 
markklassen är bete och slåtter med särskilda värden. Sedan genomförs en analys av hur 
dessa gräsmarksobjekt hänger ihop. Gräsmarkssystem definieras som aggregationer av 
gräsmarker som ligger inom 500 m från varandra. Vid analysen (som genomförs i GIS) av 
systemen används jordbruksblock med allmänna värden som stepping stones men system 
kan inte vara uppbyggda av enbart allmänna värden. Endast gräsmarkssystem med en total 
gräsmarksarea över 10 hektar (exklusive buffertzon) räknas som Naturliga gräsmarker med 
värden för fågellivet. (För en detaljerad beskrivning av GIS-analyserna se bilaga 2). 

Beräkning av värdepoäng 

Värdepoängen beräknas för varje gräsmarkssystem, enligt principer i tabell 4. 

Tabell 4. Principer för beräkning av värdepoäng för gräsmarkssystem. 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 
5 poäng för 6 
indikatorarter, 4 för 5 
arter etc. till 0 poäng för 
1 eller 0 indikatorarter 

1-5 poäng beroende
på hur tät
ansamlingen av
funktionellt habitat är
inom systemen32

5 poäng om Natura 2000-område (SCI eller SPA). 4 
poäng om i naturreservat, nationalpark eller 
fågelskydds-område. 1 poäng om riksintresse för 
naturvård 

32 Systemen poängsätts utifrån hur stor andel den funktionella gräsmarksarean utgör av hela systemets (inkl. buffert på 250 m) 
area. Det system med högsta tätheten av värdekärnor (på nationell nivå) får på så sätt 5 poäng som biotoppoäng och övriga 
områden får lägre värden. Se vidare i bilaga 2 Beskrivning av GIS-analyser för värdefulla fågelmiljöer 
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Ädellövskogar med värden för fåglar 
Ädellövskog är skogsbestånd som domineras av ek, alm, bok, lind, lönn, ask eller avenbok. 
Ädellövskogar är ovanliga i Sverige och har en stor biologisk mångfald. De är dessutom 
individrika fågelmiljöer som också hyser skyddsvärda arter.  

Indikatorarter 

Följande fem indikatorarter används för ädellövskogar: skogsduva, mindre hackspett, 
göktyta, svarthätta och härmsångare. 

Urval av lokaler 

Som funktionellt habitat för fåglar knutna till ädellöv räknas områden klassade som 
ädellövskog i KNAS som ligger inom skogliga nyckelbiotoper, nyckelbiotoper från bolag, 
naturvärdesobjekt, biotopskydd, naturreservat, Nationalparker eller N2000-områden. 
Urvalet med heltäckande KNAS-data i skyddade områden är mindre känsligt för avsaknad 
eller felaktig attributdata i NBI-objekten än den metod med utsökning av attributinformation 
som användes i tidigare versioner av metodiken34.  

Precis som för gräsmarker sker en analys av hur enskilda ädellövhabitat hänger ihop. 
Ädellövssystem definieras som aggregationer av ädellöv enligt ovan som ligger inom 500 m 
från varandra. Endast ädellövssystem med en total ädellövsarea över 10 hektar (exklusive 
buffertzon) räknas som Ädellövskogar med värden för fågellivet. (För en detaljerad 
beskrivning av GIS-analyserna se bilaga 2). 

Beräkning av värdepoäng 

Värdepoängen beräknas för varje ädellövskogssystem enligt principer i tabell 5.  

Tabell 5.  Principer för beräkning av värdepoäng för ädellövskogsområden. 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 
5 poäng för 5 
indikatorarter, 4 
för 4 arter etc. 
till 1 poäng för 
1 indikatorart  

2 poäng om 
nyckelbiotop eller 
biotopskydd. 1 
poäng om enbart 
naturvärdes-
objekt 

0-3 poäng
beroende på hur
tät ansamlingen
av ädellövskogs-
objekt är35

5 poäng om Natura 2000-område (SCI 
eller SPA). 4 poäng om i naturreservat, 
nationalpark eller fågelskydds-område. 1 
poäng om riksintresse för naturvård 

34 Collinder et al 2012, Helldin et al 2012 
35 Systemen poängsätts utifrån hur stor andel den funktionella gräsmarksarean utgör av hela systemets (inkl buffert på 250 m) 
area. Det system med högsta tätheten av värdekärnor (på nationell nivå) får på så sätt 3 poäng som biotoppoäng och övriga 
områden får lägre värden. Se vidare i bilaga 2 Beskrivning av GIS-analyser för värdefulla fågelmiljöer. 



24 

Steg 3: Beräkning av naturvärdesförlust 

Överlapp av bullerzoner och naturmiljöer 
Högre bullernivåer i fågelmiljöerna gör att fåglarna störs i högre grad. En höjning av 
bullernivån motsvarar en kvantifierbar habitatförsämring. 

45-50 dB(A)Leq24h– antas motsvara i genomsnitt 10 % försämring i habitatkvalitet

50-55 dB(A)Leq24h – antas motsvara i genomsnitt 30 % försämring i habitatkvalitet

55+ dB(A)Leq24h– antas motsvara i genomsnitt 70 % försämring i habitatkvalitet 

De värdefulla fågelområdenas överlapp med bullerzonerna analyseras fram som ytor i GIS (se 
figur 8). Notera att i riktlinje buller (TDOK 2014:1021) gäller riktvärdet 50 dB(A)Leq24h.  

Den bullerutsatta arean visar på en konflikt med naturvärden. För att ge en samlad bild av 
störningens omfattning summeras arealen med olika bullernivåer för varje habitatobjekt 
(fågelområde) enligt ovan. Detta ger en uppfattning om den relativa utbredningen av 
störningen inom respektive objekt. Beräkningen görs för att kunna jämföra stora områden 
med liten grad av bullerstörning med små områden med hög grad av bullerstörning. 
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Tabell 6. Förlusten av funktionellt habitat p.g.a. bullerpåverkan för område A, B och C. 

Figur 8. A, B och C är arealerna med överlapp mellan bullerzoner och värdefulla fågelområden. För varje område 
beräknas den relativa habitatförlusten som C x 0.7+B x 0.3+A x 0.1.  

Område Sjöns 
storlek 

(A) Yta 45-50
dB(A)Leq24h

(B) Yta 50-55
dB(A)Leq24h

(C) Yta >55
dB(A)Leq24h

Buller-
påverkad 
areal 

Total 
relativ 
habitat-
förlust 

1 12 ha 1 ha   (*0,1) 0 0 1 0,1 ha 

2 19 ha 15 ha (*0,1) 3 ha (*0,3) 1 ha (*0,7) 19 3,1 ha 

A BC 2

1
A
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Fortsatt utveckling av data och metodiken 
Metodiken kommer förhoppningsvis att fortsätta att förbättras allteftersom den tillämpas i 
nya projekt. Vid tillämpningen av metodiken bör justeringar av vilka databaser som används 
vid urval och poängsättning övervägas utifrån regionalt tillgängliga underlag.  

Lokala underlag och fältutvärdering 
Den bedömning av naturvärden och bullerkonsekvenser för olika områden som beskrivs här 
innebär en ungefärlig uppskattning, och avses utgöra underlag för noggrannare analyser och 
inventeringar inför att t ex bullerdämpande åtgärder görs. Metoden har utformats för att inte 
kräva att data samlas in av t ex naturvärden. Den använder fritt tillgängliga nationella data 
vilket gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika delar av landet.  

En avstämning mot andra intressenter som Naturvårdsverket, länsstyrelsen och ornitologer 
kompletterar den övergripande bild som detta material ger. Mer detaljerade studier i fält och 
kanske även fördjupade inventeringar rekommenderas innan en slutlig plan för om och i 
sådana fall vilka åtgärder som bör vidtas. Detta gäller både vid Investeringar/reinvesteringar 
och vid Trafikverkets arbete med riktade medel. Såväl urval som värdering av områden kan 
göras mer realistisk, t ex genom att lokala naturvärdesinventeringar används för artpoäng 
och biotoppoäng, tillsammans med det nationella underlaget som anges i denna rapport. 

Notera att den ranking som sker av värdefulla områden i denna metodik är schematisk och 
gjord på nationell nivå och att den inte tar hänsyn till regionala skillnader. Värden hos den 
studerade naturtypen kan vara låg inom exempelvis ett län jämfört med i landet som helhet. 
Däremot kan de rester av exempelvis myrmarker som finns i Skåne regionalt ha mycket höga 
värden även om Norrland har fler och värdefullare myrar. 

Mer detaljerade beskrivningar av hur tillämpningen av metoden ska ske i Trafikverkets 
arbete med Planering, Ny/ombyggnation och underhåll av infrastrukturen tas inte upp i 
denna metodrapport. Här hänvisas till respektive rutiner/handledningar för dessa olika 
processer. 



27 

Referenser 
Brumm, H. & H. Slabbekoorn 2005. Acoustic communication in noise. Advances in the Study of 

Behavior (Impact Factor: 2.57). 12/2005; 35:151-209. 

Collinder, P, J. Helldin, D. Bengtsson, Å. Karlberg, A. Jangius & J. Askling 2012. Trafikbuller i 
värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter. CBM:s skriftserie 62. 

European Environment Agency. Opublicerad remissversion 2016. Quiet Areas in Europe - The 
environment unaffected by noise pollution. 

Fletcher, J. L. & R. G. Busnel 1978. Effects of noise on wildlife. Academic Press, New York, USA. 

Forman, R.T.T. 2000. Estimate of the area affected ecologically by the road system in the United 
States. Conservation Biology 14:31-35. 

Helldin, J-O 2012. Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II - slutrapport. CBM:s skriftserie 74. 

Helldin, J-O, P. Collinder, D. Bengtsson, Å. Karlberg & J. Askling 2013. Assessment of traffic noise 
impact in important bird sites in Sweden – a practical method for the regional scale. Oecologia 
Australis, 17(1): 48–62. 

Naturvårdsverket 1997. Vägtrafikbuller. Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996. Naturvårdsverket 
rapport 4653. 

Naturvårdsverket 2007. Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer: God ljudmiljö… mer än bara frihet 
från buller. Naturvårdsverket rapport 5709. 

Nilsson, M.E. 2007. Soundscape quality in urban open spaces. Paper no. 115 in Proceedings of the 
36th International Congress and Exhibition of Noise Control Engineering (Inter-Noise 2007), 28-31 
August 2007, Istanbul, Turkey. Institute of Noise Control Engineering, Poughkeepsie, New York, 
USA. 

Nilsson, M.E. & B. Berglund 2006. Soundscape quality in suburban green areas and city parks. Acta 
Acustica united with Acustica 92:903-911. 

Reijnen, R. & R. Foppen 1995. The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. IV. 
Influence of population size on the reduction of density close to a highway. Journal of Applied 
Ecology 32:481-491.  

Reijnen, R & R. Foppen 2006. Impact of road traffic on breeding bird populations. Sid. 255-274 i The 
Ecology of Transportation: Managing Mobility for the Environment (red. Davenport J. & J.L. 
Davenport), Springer förlag, Dordrecht, Nederländerna. 

Reijnen, R., R. Foppen & H. Meeuwsen 1996. The effects of traffic on the density of breeding birds in 
Dutch agricultural grasslands. Biological Conservation 75:255-260. 

Siemers, B. M., & A. Schaub 2011. Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging efficiency in 
acoustic predators. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1712): 1646–1652. 

Skogsdata 2015. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. SLU, Sveriges 
officiella statistik. 

Tulp, I., R. Reijnen, K.L. Krijsveld, C. ter Braak & E. Waterman (Opublicerat manus). Breeding 
densities of grassland birds in relation to noise levels produced by railroad traffic. 

Trafikverket 2015. Buller och vibrationer från väg och järnvägstrafik. Riktlinje TDOK 2014:1021. 

Trafikverket 2016. Riktlinje Landskap. Riktlinje TDOK 2015:0323 

Vägverket 2001. Bullerskyddsåtgärder – Allmänna råd för Vägverket. Vägverkets publ. 2001:88. 

Ware, H. E., C.J. McClure, J.D. Carlisle & J.R. Barber 2015. A phantom road experiment reveals 
traffic noise is an invisible source of habitat degradation. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 112(39): 12105-12109. 

Warren, P. S., M. Katti, M Ermann & A Brazel 2006. Urban bioacoustics: It’s not just noise. Animal 
Behaviour, 71(3): 491–502. 

WHO 2011. Burden of disease from environmental noise Quantification of healthy life years lost in 
Europe. WHO Regional Office for Europe, Köpenhamn. 



28 



Bilaga 1: Beräkning av ljudnivåutbredning 
runt större vägar: Vägledning för ArcGIS och 
Soundplan 
Trafikverket 
2015-12-02 

Norconsult AB 
Theres Svensson gata 11 
Box 8774, 402 76 Göteborg 
031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 
www.norconsult.se 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulleranalys av värdefulla naturmiljöer 
Trafikverket 
2015-12-02 
Beställare:   Trafikverket Borlänge, 781 85 Borlänge 
Beställarens representant: Henrik Wahlman 
Konsult:   Norconsult AB, Box 8774, 402 76 Göteborg 
Uppdragsledare   Anders Axenborg 
Uppdragsnr:   103 15 15 
Filnamn och sökväg: n:\103\15\1031515\u\beräkningar\beräkningsförut

sättningar\beräkningsförutsättningar 151202.doc 
Kvalitetsgranskad av:  Anna-Lena Frennborn 
Tryck:    Norconsult AB 



 

 

Innehåll 
1. Bakgrund ...................................................................................................................... 5 

2. Förutsättningar............................................................................................................. 6 

2.1. Beräkningsstandard ................................................................................................ 6 
2.2. Beräkningsprogram................................................................................................. 6 

2.2.1. Indata .............................................................................................................. 6 

3. Metodbeskrivning i korthet.......................................................................................... 7 

4. Fördjupning i indata och metod .................................................................................. 8 

4.1. Trafikinformation + vägens läge .............................................................................. 8 
4.1.1. Arbetsgång uttag av vägdata ........................................................................... 8 

4.2. Geografisk avgränsning av bulleranalysen .............................................................. 9 
4.2.1. Buffertzon Bred................................................................................................ 9 
4.2.2. Buffertzon Smal (områden nära vägbanan) ....................................................10 

4.3. Höjddata ................................................................................................................10 
4.3.1. Grunduttag .....................................................................................................10 
4.3.2. Filtrering av höjddata ......................................................................................10 
4.3.3. Bearbetning av väglänkar utifrån höjdutbredning ............................................10 

4.4. Hård mark ..............................................................................................................11 

5. Bullerberäkningar .......................................................................................................12 

5.1. Beräkningsinställningar ..........................................................................................12 
5.1.1. Gridavstånd ....................................................................................................12 
5.1.2. Allowed tolerance ...........................................................................................12 
5.1.3. Reflection order ..............................................................................................12 
5.1.4. Max search radius (m) ....................................................................................12 
5.1.5. Max Reflection distance ..................................................................................13 
5.1.6. Beräkningshöjd: ..............................................................................................13 

5.2. Export av resultat till Shape-format ........................................................................13 

6. Diskussion och felkällor .............................................................................................14 

6.1. Problem/felaktigheter i indata .................................................................................14 
6.1.1. Höjd vid broar .................................................................................................14 
6.1.2. Tunnlar ...........................................................................................................14 
6.1.3. Ej heltäckande höjdinformation .......................................................................14 

6.2. Förslag på ev. justeringar av metod vid ny analys ..................................................15 
6.2.1. Begränsning av vägar och beräkningsområden ..............................................15 
6.2.2. Buffertzonens storlek ......................................................................................15 
6.2.3. Tunnlar ...........................................................................................................16 

7. Framtida möjliga analyser ..........................................................................................17 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

1. Bakgrund 
Detta dokument är en beskrivning av analysförutsättningar och analyssteg vid beräkningen av 
bullerutbredningen kring det högtrafikerade vägnätet. För att det ska gå att upprepa analysen av 
vägtrafiksystemets bullerpåverkan vid senare tillfällen är det viktigt med en noggrann dokumentation. 
Annars riskerar förändringar i bullerpåverkan över tid komma från olika analysmetoder istället för från 
förändringar i verklig bullerpåverkan.  
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2. Förutsättningar 

2.1. Beräkningsstandard 

Ekvivalenta ljudnivåer från omkringliggande vägar beräknas enligt Nordisk beräkningsmodell (Rev år 
1996). Enligt Naturvårdsverkets rapport 4653 är Nordisk beräkningsmodell giltighet begränsad till 
avstånd upp till 300 m. På längre avstånd ökar osäkerheten för beräkningarna. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4653 varierar standardavvikelsen vid svag vind från omkring 3db vid 50 m 
till 5 dB vid 200 m. Framförallt varierar ljudnivåerna mycket vid olika väderlekar. Beräkningarna i 
Nordisk beräkningsmodell motsvarar lätt medvind (0-3 m/s) från vägen mot mottagaren.  

2.2. Beräkningsprogram 

Vid beräkningarna har bullerberäkningsprogrammet SoundPlan version 7.3 använts. I programmet 
byggs en tredimensionell modell upp med vägar, markhöjder, sjöar och övriga objekt. Beräkningarna 
som utförts är ekvivalenta ljudnivåer 2m över mark. Analysen differentierar mellan hård och mjuk 
mark. 

2.2.1. Indata 

• Vägar med trafikmängder, andel tung trafik, hastigheter och vägbredd. 
• Höjddata med z-nivåer i ett rutnät med 2m avstånd. 
• Vattenytor som används för att definiera sjöar som akustiskt hård mark. 

 
Områden med ekvivalenta ljudnivåer över 45 dBA avgränsas. Analysen rymmer vissa förenklingar för 
att ge en rimlig analysbörda. Följande indata har inte ingått i beräkningarna: bebyggelse, befintliga 
bullerskydd, korrektion för beläggningstyp (särskilt sträckor med bullerdämpande beläggning). Dessa 
kan lokalt ha stor påverkan vilket bör hanteras vid fördjupade, lokala bullerberäkningar. 
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3. Metodbeskrivning i korthet 
Målet är att beräkna bullerutbredningen kring det högtrafikerade vägnätet i hela Sverige. Då aktuellt 
beräkningsområde är mycket omfattande begränsas beräkningarna till en buffertzon runt vägarna (se 
kap 4). Höjddata ingår i analysen men även detta förenklas enligt en fastställd metod. Områden utanför 
buffertzonerna tas inte med vid beräkningarna och höjddata beställs inte heller för dessa områden.  
 
För att kunna beräkna bullret krävs också ett dataskikt som beskriver vägarnas utbredning. Vägarnas 
geometri delas upp i "lagom" långa länkar för att få rätt lutning på vägarna då lutningen har stor 
betydelse för beräkningen av ljudnivån. Vägarna delas upp i nya länkar när höjdskillnaden för länken 
överstiger ett fastställt mått (2 m).  
 
Beräkning sker enligt beskrivna beräkningsinställningar (se kapitel 5.1). Beräkningsresultatet blir 
polygoner med bullerzonernas utbredning i 5 dB steg som exporteras till shape-format. 
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4. Fördjupning i indata och metod 

4.1. Trafikinformation + vägens läge 

Vägarna som erhållits i shp-format från Trafikverket innehåller förutom vägens läge (x-, y- och z-
koordinater) även data om trafikmängder, andel tung trafik, hastigheter, vägbredd mm. 
 
Grunduttaget från NVDB är vägar med en årsdygnstrafik över 3000 och en skyltad hastighet på över 
70 km/h. 
 
- Vagar_Bullerutbredning_generell (tidigare buff_buller_dslv_20131218) är filen med de buffertzoner 
som den grova beräkningen av buller från vägarna genererat.  
- Vagar_bullergenererande (Tidigare GVT_strack_urval_buller_buff_20140401) är de vägar som 
analyserats. 

4.1.1. Arbetsgång uttag av vägdata 

Skiktet Trafik_ADT hämtat ur NVDB. För detta projekt gjordes detta i augusti 2013). Normalt finns i 
detta skikt parallella länkar för att beskriva ex parallella körfält på E4:an. Summeras dessa utan 
kompensation ger det felaktiga trafikmängdsinformation till bulleranalysen. I NVDB finns inte något 
standardiserat sammanslaget skikt som tar hänsyn till parallella länkar. Det är något som tas fram 
manuellt ur systemet med ojämna mellanrum. I juni 2013 gjordes ett sådant uttag i excelformat (Per 
Olov Granberg på Trv var upphovsman). Excelfilen (information om avsnitt2.xlsx) kopplas ihop med 
geometrierna. Korrekt total årsdygnstrafik (lätt + tung) som kompenserats för körfältsuppdelning finns 
i fältet/kolumnen AADT_TOT i avsnitt2.xlsx. 
För att knyta ihop den informationen med geometrin i Trafik_ADT-skiktet är nyckeln fältet/kolumnen 
”avsnittsidentitet”. 

4.1.1.1. Analyssteg Trafikmängd 
Kör en dissolve på Trafik_ADT-skiktet, använd kolumnen Avsnitts_id som dissolve-field (filen 
Trafik_ADT_avsn_id skapas). Länka sedan ihop information från avsnitt2.xlsx med denna fil med 
hjälp av en join med Avsnittsid som gemensam nämnare. Exportera till en egen fil 
Trafik_ADT_avsn_id_kompl. Denna rensas från nullvärden i ”Avsn_id” för trasiga länkar i joinen (98 
st i denna körning). 
 
Nu är det dags att välja ut alla högtrafikerade vägar. Ur Trafik_ADT_avsn_id_kompl valdes alla vägar 
större än, eller lika med 3000 ådt. På det urvalet görs sedan select from selection på alla vägar klassade 
enligt nedan: 
"VAEGTYP" = 'motortrafikled' OR 
"VAEGTYP" = 'motortrafikled_moetesfri' OR  
"VAEGTYP" = 'motorvaeg' OR  
"VAEGTYP" = 'fyr_faeltsvaeg' OR  
"SKYLT_HAST" >=70 
 
Urvalet exporteras till en ny fil: Bullervagar 
Använd Add field och skapa ett fält/kolumn ”Laengd”. Räkna ut längd på ingående vägavsnitt. 
Felkontrollera fältet AADT_tot. Välj ut alla länkar som har en ådt på 999 999 (576 st i denna körning). 
Alla stumpar som är kortare än 600 m klipps bort.(Vid en stickprovsgenomgång var dessa avfarter, 
rastplatser eller liknande). Plocka manuellt bort avfartsramper, avsvängningsfält mm ur detta urval. Ta 
också bort länkar som i originalskiktet Trafik-ADT hade en sammanlagd trafik lägre än 3000 ådt.  
 
Gör en felkontroll där AADT_tot är lika med noll/null genom en select by attributes. Länkar där 
huvudvägen går igenom en trafikplats men där ådt saknas tilldelas ett medelvärde av intilliggande 
huvudlänkar. (58 st i denna körning).  
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Då Trafik_ÅDT-skiktet inte innehåller all information som behövs för att göra vidare analyser kopplas 
den ihop mot GVT-skiktet från Trafikverket som innehåller betydligt mer attributinformation. Använd 
Bullervagar som grundskikt. Med verktyget Clip plockas de eftersöka vägsegmenten identifierade 
enligt ovan ut. För att inte få bortfall från de tidigare identifierade sträckorna krävs att en liten buffer 
(0,1 m) läggs på urvalet. Den operationen ger upphov till en massa korta segment i änden av 
bullervägarna. För att snabba upp analystiden för efterföljande analyser har korta segment (under 10 
m) bort. (Dessa motsvarade 0,5 procent av den totala längden vilket ansågs vara inom rimliga 
toleranser att ta bort för att öka hastigheten på analysen). Resultatet exporteras till en ny fil 
GVT_strack_urval_buller. Det är denna som legat till grund för beräkningen av faktisk 
bullerutbredning. 
 
Skapa följande fält i denna fil mha av Add Field i ArcMap: Hast Lätta, Hast Tunga, ADT Lätta, ADT 
Tunga. Beräkna Hast Lätta genom att flytta över max-värdet av hast_med och hast_mot. Hast Tunga 
beräknades på samma sätt men maxhastigheten sattes till 90 km/h. 
På några väglänkar kan det saknas information om antalet tunga fordon. I dessa fall sätts detta till 
ADT_fordon * 0,1. Om det saknas trafikuppgifter (ADT_fordon) helt sätts dessa till medelvärdet av 
intilliggande länkar manuellt. Andelen tung trafik räknas ut med ADT Lätta/ADT Tunga * 100. 
 

4.1.1.2. Analyssteg Vägbredd 
För att räkna ut buffertzonen i kap 4.2.1 och kap 4.2.2 krävs en del bearbetning av informationen om 
vägbredd. Dubbla vägbredden används för vägtyp ”vanlig väg”. Tredubbla vägbredden används för 
alla andra typer. För att undvika stora analysmängder i höjddata sätts en maxgräns på den beräknade 
vägbredden till 30 m. 
  
Skapa två nya kolumner ”Vagbreddx2” och ”Vagbreddx3” i skiktet Bullervagar. Gör en Select by 
attributes på vägtyp ”vanlig väg”. Calculate values ”Vagbredd” * 2 i kolumnen Vagbreddx2. Byt urval 
med switch selection och kör calculate values ”Vagbredd” * 3 i kolumnen ”Vagbreddx3”.  
 
Skapa en ny kolumn för att räkna ihop ”Vagbreddx2” och ”Vagbreddx3”: ”Vagbredd_analys” och 
använd field calculator [Vagbreddx29] + [Vagbreddx3]. Använd sedan Select by attributes på 
Vagbredd_analys och välj ut alla värden över 30. Sätt dessa till maxvärdet 30 med calculate values.  
 
Räkna ut en vägbreddsbuffert till den schablonmässiga bullerutbredningen genom verktyget Buffer 
med Vagbredd_analys som listfilter och dissolve på län och vägnummer. Exportera resultatet till ny fil 
Vagbredd_analys20140401. 
 

4.2. Geografisk avgränsning av bulleranalysen 

För att begränsa analystiden för bullrets utbredning behöver data filtreras/begränsas. Utifrån 
trafikmängd, vägbredd med flera attribut definieras en uppskattad ljudutbredning i form av 
buffertzoner. Buffertzonerna utvidgas en del för att säkert rymma faktiskt bullerutbredning. Verklig 
analys av ljudets utbredning sker sedan bara inom dessa buffertzoner. För området innanför 
buffertzonen beställs höjddata och beräkningar av ljudnivåer görs inom området. 

4.2.1. Buffertzon Bred 

Buffertzon Bred anger den yttersta begränsningen av faktiskt bulleranalys. Inga data finns utanför 
denna. Buffertzonens bredd anger principiellt avståndet där ekvivalentnivån är 45 dBA (enligt Nordisk 
beräkningsmodell). Utgångsvärdet beräknas i Soundplan med gällande trafikförhållanden på sträckan 
och modellen förutsätter att det är plan och mjuk mark. För att med marginal rymma den faktiska 
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ljudutbredningen (då hänsyn tas till hård och mjuk mark samt topografi) räknas avståndet upp. Gör 
detta genom att multiplicera utgångsvärdet med 1,5 och addera 150 m.  
 
Vägarnas geografi är för de flesta vägtyper uppdelade på 2 linjer (körfält) och trafiken fördelar sig på 
dessa (oftast med ungefär halva trafiken på respektive linje). Om bara halva trafikmängden används 
som indata i bullerberäkningen blir ljudnivåernas utbredning felaktig. En halvering av trafikmängden 
innebär en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA. För vägar som är uppdelade på 2 linjer 
beräknas därför avståndet till ljudets utbredning vid 42 dBA.  
  

4.2.2. Buffertzon Smal (områden nära vägbanan) 

Området närmast ljudkällan har störst betydelse vid bullerberäkningarna, därför har noggrannare 
höjdinformation använts nära vägen vilket ger en bra bild av vägbankar och vägskärningar. En smalare 
buffertzon skapas därför omkring vägarna där höjddata inte filtreras (förenklas) lika mycket. 
 
Skapa Buffertzon Smal genom att använda värdet för 2 * vägbredd för vägar som är klassade som 
”vanliga vägar” och 3 * vägbredd för övriga vägar. Buffertzonen begränsas dock alltid till max 30 
meters utbredning från väglinjens mitt. 
 

4.3. Höjddata 

4.3.1. Grunduttag 

Indata är Lantmäteriets nationella höjdmodell GSD-höjddata 2+ som är ett laserscannat grid/rutnät 
med 2m avstånd. Medelfelet på höjddatan är enligt Lantmäteriet bättre än 0,5 m. Höjddatan är uttagen 
2014-03-01.  
I FME analyseras vilka indexrutor av höjddatat som berörs av bullervägarnas buffert. Enbart i dessa 
rutor kommer höjddata behövas. Totalt uppfyllde ca 7500 rutor á 2,5 x 2,5 km detta. I FME 
tillverkades ett litet skript för att plocka ut det höjddata som är inom bullervägsbufferten beräknad i 
4.2.1. För att kunna köra detta krävdes dock att en mosaic skapades av alla berörda rutor (Stefan 
Haglund skapade denna).  
 

4.3.2. Filtrering av höjddata 

För området innanför buffertzon bred filtreras höjddata i SoundPlan enligt maximal höjdskillnad till 
originalpunkten på 2 m och största avstånd mellan punkterna på 80 m.  
 
För området innanför buffertzon smal filtreras höjddata med maximal höjdskillnad till originalpunkten 
på 1 m och största avstånd mellan punkterna på 80 m. I filtreringen beräknas en terrängmodell 
(triangelmodell) och punkter tas bort så länge triangelmodellen och originalpunkten inte skiljer sig mer 
än valt värde (1 respektive 2 m), proceduren upprepas tills önskat resultat erhållits. En stor mängd av 
höjdinformationen kan på detta sätt filtreras bort ofta mer än 99 %. 
 

4.3.3. Bearbetning av väglänkar utifrån höjdutbredning 

Väglänkarna delas upp i mindre delar i FME. Klippfunktion klipper vid jämna avstånd. På platser med 
stora variationer i höjddata förtätas antalet brytpunkter. Detta görs inom en buffert på 10 m från 
vägarnas utbredning. Lutningar på vägavsnitten plockas ut genom en operation i FME. Länkar med 
extrem lutning (över 15%) tilldelas medelvärdet av närmast intilliggande segment. Sådana länkar 
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tilldelas också höjden (Z-värdet) av intilliggande länk. Alla länkar med lutningar över 15 % som var 
kortare än 10 m tas bort. 
 

4.4. Hård mark 

Vid beräkningarna används vattenytor som hård mark. Indata för dessa är Vattenytor från 
fastighetskartan markyteskikt. Ta ut hårda ytor inom bullerbufferten genom en clip mellan 
Vagar_bullerutbredning_generell och fastighetskartans vattenskikt. Vatten_harda_ytor_inom_buffert 
skapas. 
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5. Bullerberäkningar 
Beräkningarna av ekvivalenta ljudnivåer har utförts enligt Nordisk beräkningsmodell med hjälp av 
beräkningsprogrammet SoundPlan. Målsättningen har varit att beräkna ljudnivån på högtrafikerade 
vägar i hela Sverige och redovisa ljudnivån intill dessa i 5 dB steg från 45 dBA och uppåt. Eftersom 
det är stora områden och många vägar som skall beräknas är beräkningarna väldigt tidskrävande. För 
att beräkningarna skall bli tillräckligt noggranna för att kunna redovisa resultat i 5 dB-intervall men 
ändå få acceptabla beräkningstider har nedanstående inställningar valts vid beräkningarna. 
 

5.1. Beräkningsinställningar 

5.1.1. Gridavstånd 

Beräkningar har gjorts med beräkningspunkter placerade i ett grid (rutnät) med 50 m avstånd mellan 
punkterna. Detta borde ge ett tillräckligt noggrant resultat. En del fel kommer att uppstå i kraftigt 
kuperad terräng. Analysen interpolerar fram tex 45 dBA-linjen mellan beräkningspunkterna. 
 

5.1.2. Allowed tolerance 

För att snabba på beräkningarna så beräknas endast de vägelement som ger högst ljudnivåer. 
Ljudnivåer beräknas så att skillnad blir som högst 1 dB jämfört med om alla vägar hade beräknats. 
Enligt SoundPlan blir felet ungefär 0,5 * tolerance (=0,5 dB). Analysens mål är att redovisa ljudnivåer 
i 5 dB-intervall. Bedömningen gjordes därför att en felmarginal på 0,5 dB var acceptabel för att ge 
tillräckligt snabba beräkningar. 
 

5.1.3. Reflection order 

Antalet reflektioner som skall beräknas sätts till 3 st. Detta påverkar beräkningarna väldigt lite då det 
inte finns några reflekterande vertikala ytor som hus eller skärmar i beräkningarna. 
 

5.1.4. Max search radius (m) 

Största avståndet från beräkningspunkt till väg som skall tas med i beräkningen sätts till 5000 m för 
alla områden utan för område 12 (omkring Stockholm där beräkningarna är gjorda med 8000 m 
sökavstånd eftersom vägar med de största trafikmängderna finns här). 
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Figur 1. Förklaring vad inställningen “max search radius” innebär 
 

5.1.5. Max Reflection distance 

Parametrarna innebär att programmet letar efter reflekterande vertikala ytor inom valda avstånd från 
mottagare respektive källa (dvs väg). Sätt Max. Reflection distance to the receiver till 200 och Max. 
reflection distance to the source till 50 m  
Kommentar: Påverkar egentligen inte beräkningarna då vi inte har några reflekterande vertikala ytor 
som hus eller skärmar i beräkningarna. 

5.1.6. Beräkningshöjd: 

Ljudnivån beräknas på en höjd av 2 m. 

5.2. Export av resultat till Shape-format 

Beräkningsresultatet exporteras från SoundPlan som areor i 4 olika ljudklasser (45-50 dBA, 50-55, 55-
60 dBA och >60 dBA). 
 
Inställningar som väljs vid export enligt följande 

• Filter width1: 0,01 m 
• Delete contour areas smaller than 1000 m22  
• Bezier type3: smooth, step size: 1,0 
• Contour type: area 

                                                      
1 : Filter width beskriver hur mycket kantlinjerna skall förenklas genom att ta bort onödiga punkter på linjerna. 
Enligt SoundPlan så skall en filter width på 0,1 m eller lägre väljas för att inte linjerna skall förvrängas allt för 
mycket. 
2 Tester har gjorts på 0, 500 och 1000 m2och inställningen att ta bort områden mindre än 1000 m2 påverkar 
resultatet endast marginellt. 
3 Bezier type beskriver formen på resultatarean, dvs om den skall vara mjukt rundad eller kantig med 
raka linjer. Valet smooth innebär att linjen får en mjuk rundad form och step size 1 innebär att många 
punkter behålls vilket ger en mjuk form om t ex 100 väljs istället erhålls en kantigare linje med färre 
punkter. 
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6. Diskussion och felkällor 

6.1. Problem/felaktigheter i indata 

6.1.1. Höjd vid broar 

Höjdmodellen visar ibland höjden på bron och ibland höjden på marken under bron. Detta leder till 
stora väglutningar (felaktigt vid vissa broar). Detta åtgärdas genom proceduren beskriven i 4.3.3.  
Ibland hamnade dock broar nere på vattennivå/marknivå vilket leder till ett visst fel vid beräkningarna. 
Exempel på vägar med dessa fel är vägsträckor med långa hängbroar. 
 

 
Figur 2. Exempel på fel vid bro. Eftersom väglänken vid ravinen hade fått en extrem lutning med stor 
höjdskillnad om den placerades på marken delades den (svarta vägen) upp i kortare sträckor med samma 
lutning som intilliggande väglänk och med z-koordinater som ett medelvärde på länken. I verkligheten går vägen 
på bro enligt den grå bron på bilden till höger. 
 

6.1.2. Tunnlar 

Tunnlar fanns inte med som indata. På sträckor där vägar i verkligheten går i tunnel har vägarna i 
beräkningarna hamnat uppe på berget (ovanför tunneln). Detta innebär att beräkningsresultatet nära 
tunnlar är felaktiga. Detta har inte åtgärdats i denna utredning. 

6.1.3. Ej heltäckande höjdinformation 

Indata med höjdinformation saknades för några områden (område 20, 25, 26, 27 och delvis för område 
18, 19, 21). Trafikverket tog fram en höjdmodell med en lägre noggrannhet för dessa områden och 
denna användes vid nya beräkningar. Ibland blir det felaktigheter vid överlapp av höjddata. Det saknas 
också fortfarande lite höjddata i område 19 väster om Sundsvall mellan Fränsta och Stöde så denna del 
av område 19 har inte bullerberäknats. 
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Figur 3. Exempel på konstigheter avseende höjdinformationen för område 20. Den vänstra bilden visar ett ställe 
där 2 höjddata överlappar varandra och höjddatan visar olika höjder. Den högra bilden visar också 
överlappande höjddata som ger ett ”veckigt” landskap. Felen ger lokalt precis intill vägen felaktiga bullernivåer 
men dessa avtar snabbt och den faktiska inverkan på fågelområden bedöms bli små. 
 
 

 
Figur 4. Exempel på konstigheter avseende höjdinformationen för område 27. Båda bilderna visar samma ställe 
där 2 höjddata överlappar varandra och terrängmodellen blir en liten ravin som inte finns (den högra bilden 
visar samma ställe med Google Earth bild placerad på terrängmodellen). Felen ger lokalt precis intill vägen 
felaktiga bullernivåer men dessa avtar snabbt och den faktiska inverkan på fågelområden bedöms bli små. 
 

6.2. Förslag på ev. justeringar av metod vid ny analys 

6.2.1. Begränsning av vägar och beräkningsområden 

För att minska analystiden skulle analysens utbredning begränsas till buffertzoner kring bara de vägar 
som gränsar till värdefulla naturområden. Detta skulle kunna uppnås genom att välja ut bara sektioner 
av vägarna som ligger inom ett tröskelavstånd från värdefulla naturområdena. Kring vägsektionerna 
skapas en buffert med avstånd enligt buffertzon bred. Buffertområdet används som det nya 
beräkningsområdet. Nackdelen med detta är att bullerberäkningar då saknas kring vissa högtrafikerade 
vägar. Om det då identifieras värdefulla fågelmiljöer inom Trafikverkets planprocess kan dessa inte 
översiktligt konsekvensbedömas.  
 

6.2.2. Buffertzonens storlek 

I denna analys har buffertzonen för att beräkna ljudnivån ned till och med 45 dBA varit för liten på 
några ställen. Det har inträffat där det ligger sjöar nära vägen, där vägen går på en hög bank eller 
mottagaren ligger på ett berg. Problemområden kan identifieras mha av resultatet av denna analys. Ett 
alternativ kan annars vara att förändra formeln för beräkning av Buffertzon Bred. Den här gången 
användes den teoretiska utbredning av buller över mjuk mark (45 dBA) * 1,5 +150 m. Det skulle 
kunna ökas till mjuk mark (45 dBA) * 1,5 +500 m. 
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6.2.3. Tunnlar 

I denna analys har inte tunnlar analyserats korrekt (pga att indata var det finns tunnlar inte erhållits). I 
en ny analys kan tunnlar tas med för att få korrekta beräkningar kring tunnlarna. 
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7. Framtida möjliga analyser 
På några platser, ex i anslutning till Vättern i Jönköping har beräkningsområdet varit för litet. 
Analysen skulle därför kunna kompletteras med beräkningar för områden där ljudnivåer inte beräknats 
ner till 45 dBA. 
 
En intressant jämförelse skulle vara att lägga in de sträckor där bullerdämpande beläggning utförts, tex 
E4 Huskvarna och E4 Rotebro. Det skulle då gå att jämföra faktiska beräkningar på bullerdämpande 
beläggningars effekt på bullrets utbredning på dessa platser och ev göra beräkningar av potentiell 
bullerreduktion i värdefulla naturområden som idag är bullerstörda.   
  
Bullerskärmar och sammanhållen/samlad bebyggelse skulle kunna läggas till i beräkningarna. 
Förslagsvis exkluderas enstaka hus, om de inte är mycket stora. Vissa industribyggnader, terminaler 
etc är gigantiska bullerskärmar. Enligt uppgift är Trafikverkets förteckning över läge och höjd för 
bullerskärmar bristfälligt i dagsläget så den datamängden borde på något sätt verifieras. Fokus på 
denna förbättring borde då ligga på sträckor där det finns sådana intill värdefulla fågelområden. 
 
Verifiera resultaten från den körning som gjorts nu genom att testa noggrannare beräkningar för ett 
mindre område (dvs med tätare beräkningspunkter, längre sökavstånd från mottagare till källa mm). Är 
det rätt generaliseringsnivå som valts? 
 
Vid detaljstudie av särskild vägsträcka, i exempelvis åtgärdsplanering skulle mer detaljerade studier 
kunna vara aktuella. Beräkna med större reflektionsytor som till exempel vägskärningar (kräver någon 
typ av inventering/analys av var de finns och hur höga de är). Och/eller justera sträckor där det finns 
broar som inte beräknats på rätt sätt i denna analys.  
 
Ta med information om tunnlar så att sträckor med tunnlar beräknas korrekt. 
 
Beräkna ljudnivåer på olika höjder då vissa fåglar häckar på marken och andra störs på betydligt högre 
höjder vid exempelvis spelflykt.  
 
Testa utfallet av användningen av andra beräkningsstandarder. Exempelvis skulle ett Nord 2000 kunna 
testas för ett mindre område. 
 
Ett av de stora förbättringsförslagen för att få en mer heltäckande bild av infrastrukturens 
bullerpåverkan på omgivande värdefull natur skulle vara att inkludera järnvägstrafikens buller. En 
skiss på sådan metodik finns i Appendix 1 i Collinder 2012. 
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1. Bakgrund 
För att det ska gå att upprepa denna analys vid senare tillfällen är det viktigt att en noggrann 
dokumentation görs över de GIS-analyser som genomförts. Annars riskerar förändringar i 
bullerpåverkan över tid komma från olika analysmetoder istället för från förändringar i verklig 
bullerpåverkan. Därför följer nu en detaljerad redovisning över de analyssteg och databerabetningar 
som genomförts. Alla bearbetningar har skett i ArcGis 10.1 och 10.2 om inte annat anges.  
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2. Skyddade områden 
Nedanstående utpekade områden är de som klassas som i analyserna av de olika naturtyperna klassas 
som Skyddade. Skikten har om inte annat anges plockats ned från geodataportalen 2014. Skikten har i 
vissa fall behandlats för att motsvara det urval som anses relevant med hänsyn till bullerstörning av 
fåglar. De skyddade områdena har för några anlyser (ex Värdefulla habitat Ädellöv) slagits samman till 
ett totalt skikt med skyddad mark med verktyget merge. 

2.1. Naturreservat 

Utpekade naturreservat i Sverige. Inga bearbetningar av skiktet gjordes. 

2.2. Natura 2000 Art- och habitatområden.  

Det finns några olika skikt att välja på som alla visar natura 2000-områden. De har delvis olika 
avgränsningar. I dessa analyser användes det samlade skiktet Riks_natura2000_riket.shp (8390 st 
objekt) istället för att lägga ihop SPA (992 st objekt) och SCI (4413 st objekt). De är likartade men 
exempelvis älvarna i norrland är mer uppdelade i delobjekt i det sammanställda skiktet vilket är en 
fördel i den här analysen.  

2.3. Nationalparker 

Sveriges nationalparker i ett skikt. Inga bearbetningar av skiktet gjordes. 

2.4. Riksintressen för naturvård 

Riksintressen för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Inga bearbetningar av skiktet gjordes.  

2.5. Fågel/djurskyddsområden 

Utpekade skyddsområden för djur och växter i Sverige. Det finns två skikt som beskriver 
skyddsområdena, ett punktskikt med info och ett polygonskikt med geografiska avgränsningar. Här 
gjordes en join mellan punkt och polygonskikt då skyddstyp bara fanns i punktskiktet. Ur DVO-skiktet 
plockades områden med någon av följande tre skyddstyper ut: ”Fågel och sälskydd”, ”Fågelskydd” eller 
”F”. Endast områden klassade enligt detta användes i vidare analyser. Filen Fagelskyddsomraden 
skapas. 
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3. Arter 
Observationer av indikatorarter, från häckningstid (1 april – 31 juli) under en femårsperiod, söks ut i 
Artportalen (www.artportalen.se). Urvalet av indikatorarter redovisas i respektive naturtypsavsnitt 
nedan. Några av de utvalda arterna är mycket vanliga, och för dessa används endast observationer 
med häckningsindicier. Observationer av sträckande fåglar beaktas inte. Osäkra värden tas bort från 
analysen. Det görs genom att arter där Taxonosäkerhet är förkryssad tas bort ur filen. 

Skapa multipoint-lager för de utvalda arterna för att sedan lägga ihop dem till ett totalskikt 
(multipoint) för respektive naturtyp. Att göra multipointlager minskar storleken på den nationella 
filerna från ca 1 gb till 0,5 mb. Slå samman alla observationer av varje indikatorart till en enda 
multipointfeature går att göra med verktyget Dissolve, Dissolve field=”Svenskt namn” (eller 
motsvarande). 

Antalet förekomster per område räknas ut med verktyget Spatial Join. Target features=Aktuell 
naturtypsskikt, Join features=artforekomsterna enligt tabell 1 

Tabell 1 
Habitatskikt Artskikt 
Sjoar_funktionellt_habitat Arter_sjoar_multipoint 
Myrar_funktionellt_habitat Arter_myrar_multipoint 
Grasmarker_funktionellt_habitat Arter_Grasmarker_multipoint 
Adellov_funktionellt_habitat Arter_Adellov_multipoint 

 

Det ska vara join one to one. Match option ska vara intersect. Skapa nytt fält med Add Output field 
”Arter”, Type ska vara Text, Length sätts till ”150”, Merge Rule=Join, Delimiter=”, ”. Lägg till Input 
field=”punktlagret/Svenskt namn”. Och kör sedan en search radius på 250 m för att 
fågelobservationer inte anges med en större noggranhet än 250 m. (Obs, för sjöar gäller 350 m enligt 
nedan). Ge bara det nya skiktet ett tillfälligt namn. När du är klar ska det ursprungliga målskiktet ex 
”Adellov_funktionellt_habitat” bytas ut mot det som nu skapas enligt nedan.  

Denna operation lägger till kolumnen ”arter” med artnamn, avgränsade med kommatecken, men 
skapar även automatiskt kolumnen Join_Count som anger antalet indikatorarter. För att tydliggöra att 
det är arternas join-count så skapas ett nytt fält: Antal_arter (short) och denna siffra räknas över hit. 
Tag bort det nu överflödiga join_countfältet och det likaledes onödig Target_fid.  Byt sedan ut det 
gamla habitatskiktet mot detta uppdaterade.  

Lägg till kolumnen ”Artport”, högerklicka på Field calculator och beräkna Join_Count för att få fram 
artpoängen för naturtypen (i respektive naturtyps avsnitt står i tabellen hur många arter som krävs för 
poäng). 

En skyddsklassad art (tornfalk) har använts som indikatorart för Gräsmarker. För att uppfylla kraven 
på sekretess kring dessa har både artskiktet och funktionella habitatskiktet rensats från artuppgifter. 
För dessa finns därför bara kolumnen Antal_arter kvar här och själva artskiktet innehåller inga 
individuella artuppgifter. 
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4. Sjöar 

4.1. Sjö-fågelarter 

Plocka ut följande arter från artdatabanken. Notera att för vissa arter ska endast förekomster med 
häckningsindicier tas med.   

Brunand, Skedand, Svarthakedopping, Sothöna (endast häckningsindicier), Skrattmås (endast 
häckningsindicier), Gräshoppsångare, Rörsångare, Sävsångare. 

4.2. Avgränsning av sjöar 

Vi använder SMHI:s vattenförekomster som grund för avgränsning av sjöarna (Vattenförekomster, 
vattenytor SVAR_2012_2). Alla vattenförekomster har tagits med, oavsett ytkod (se tabell 2). Notera 
att havsvikar inte ingår i detta dataset.  

Tabell 2 

 

 

För att få enhetliga sjöar utan att dessa ekologiska funktionella enheter delas upp i för små 
beståndsdelar har geografisk avgränsade områden slagits ihop. Stora öar (över 10 ha) har klippts bort 
ur materialet så att de inte räknas med i sjöhabitatet. Detta har gjorts genom att välja ut alla områden 
(select by attributes) med ytkod 80 och klippa bort de (delete) som är över 10 ha (YTKOD = 80 AND 
Area_Ha >=10). Sedan har en dissolve körts på kvarvarande områden oavsett vilken ytkod som 
området har Sjoar_funktionellt_habitat_dslv skapas.  

För att i någon utsträckning få tillbaks Sjönamnen har alla öar (gridcode = 80) tagits bort ur en kopia 
av vattenytor SVAR_2012_2. Denna fil har sedan via en spatial join kopplats ihop med 
Sjoar_funktionellt_habitat_dslv och kolumnen ”Sjonamn” från SVAR_2012_2 har ersatt den i 
Sjoar_funktionellt_habitat_dslv.  Sjoar_funktionellt_habitat_dslv_id skapas. Onödiga kolumner 
städas bort. Notera att det nu kan vara fel ”Sjonamn” och fel ”Sjoid” på sjöarna men ett Sjönamn 
hjälper i många fall att orientera sig. Räknade sedan om Area_Ha för att stämma med nya 
avgränsningen av habitat. 

Det noterade vid genomgång av SMHI:s material att det fanns en del sjöar utanför Sveriges gränser i 
Norge. Materialet klipptes därför (med verktyget clip) till Sveriges gränser med hjälp av Länsskiktet 
från lantmäteriet. 
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För sjöarna gäller en specialbehandling för just sjöhabitat. För att avgränsa relevanta fågelmiljöer i 
stora sjöar ex Vättern måste vikar i denna plockas ut separat. Trafikverket gjorde en ansats att dra en 
gräns för hur stora sjöarna ska vara innan de delas upp. Ex alla sjöar under 1600 ha räknas som små 
och är en del av sjön störd räknas hela sjön som störd. Det återstår då att hantera och dela upp de ca 
200 större sjöarna. För trut och tärnor fanns ett angivet störningsavstånd på 4 km (därav 4 * 4 km = 
1600 ha). Ekologiskt relevant manuell uppdelning av dessa 200 sjöar rymdes inte inom tidsramarna 
för projektet.  

Det provades också ett s.k fisknät med 4 km sida för att automatiskt dela upp sjöarna men den 
styckade upp även små sjöar alternativt så gjorde den ekologisk orelevanta uppdelningar av sjöarna.  

Istället gjordes en betydligt grövre manuell uppdelning av Sveriges allra största sjöar (över 40 000 ha). 
Även långsträckta älvar delades upp manuellt. Vänerns centrala delar har klumpats ihop (mer än 5 km 
från kustlinjen) till ett stort centrumområde som fortfarande är större än 40 000 ha men som inte är 
relevant för bullerstörning av varken väg eller järnväg. 

I den förra metodikrapporten (Collinder et al 2012) lades en buffert på 100 m runt sjöarna för att få 
med värdefulla strandområden. I den här körningen läggs istället en sökradie (100 m) på vid 
utsökningen av värdefulla biotoper, Tuva_sjohabitat enligt nedan. En buffer lades också på för 
förekomst av fågelarter intill sjön (det blir då 100 m (värdefulla stränder) + 250 m). I motsats till förra 
metoden läggs ingen sådan 100 m buffert på på vid utsökningen av skyddade områden intill sjöarna. 
Motivet till detta är att habitat som inte är direkt knutna till sjöns värde som fågelsjö då inte tas med. 
Ofta ligger reservat med ex skogsmiljöer på branter ned mot sjöar och de är inte sjöfågelhabitat även 
om de kan ha höga värden för andra fågelarter.  Sjoar_funktionellt_habitat skapas.  

I den urspungliga modellen ansågs funktionellt habitat utgöras av sjöar med förekomst av minst fyra 
indikatorarter. Problemet är att i norra sveriges finns inte människor som rapporterat in i artportalen i 
tillräckligt stor utsträckning för att få in så många artförekomster även i mycket värdefulla sjöar. Efter 
en intern förankringsprocess på Trafikverket sattes istället avgränsningen för Funktionellt Habitat till 
att vara minst en indikatorat och minst 1 skydd.  

Räkna ut ett unikt id-nr för dessa sjöar (här användes Sjo_ID) 

4.2.1. Värdefulla biotoper 

Sjöar där det finns stränder med extra höga värden som häckning och/eller födosökningshabitat 
tilldelas extra biotoppoäng. Ur jordbruksverkets Ängs- och betesinventering (TUVA) hämtas därför 
följande betesmarker som har klasserna 6230 (stagg-gräsmarker), 6410 (Fuktängar) samt 6450 
(Svämängar vattendrag). Dessa exporteras till ett eget skikt: TUVA_sjohabitat skapas.  
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5. Myrar 

5.1. Myr-fågelarter 

Plocka ut följande arter från artdatabanken. Notera att för vissa arter ska endast förekomster med 
häckningsindicier tas med. 

Brushane, Gluttsnäppa, Grönbena, Ljungpipare, Smålom, Småspov, Storspov, Sångsvan, Trana. 

5.2. Avgränsning av myrar 

Våtmarksinventeringen (VMI) har legat till grund för avgränsningen av potentiellt värdefulla miljöer. 
För att kunna välja bort irrelevanta naturtyper ur detta skikt måste VMI polygonskikt länkas (join by 
attributes, LOID) med VMI punktskikt där denna information finns.   

Följande naturtyper (ur kolumnen Obj_typ) har sedan valts bort:  

Bevuxen sjö, fuktäng, komplex av våta marktyper, marint strandkomplex, sjöstrand, strandkomplex, 
strand vid vattendrag, sumpskog.  

Ur detta resultatskikt har sedan områden över 30 ha valts ut. Filen Myrar_funktionellt_habitat 
skapas. Övriga myrar räknas generellt sett som för små eller med fel habitattyp. Som unikt id används 
kolumnen LOID. 

5.3. Värdefulla och skyddade biotoper 

Värdeklassning enligt VMI har räknats in i Myrar_funktionellt_habitat och det är detta som utnyttjas 
för biotoppoängsberäkning. Klassning har skett enligt tabell 3. 

 
Tabell 3 

Naturvärdesklass Poäng 
Mycket högt naturvärde 3 
Högt naturvärde 2 
Lågt naturvärde 1 
Visst naturvärde 0 
Okänt naturvärde 0 

 

Skikt med Myrskyddsplan har tagits ned också. Finns myren upptagen i myrskyddsplan så ger det 
också 1 Biotoppoäng. Analysen gjordes med en enkel intersect mellan myrskyddsplan och filen 
Myrar_funktionellt_habitat där överlappande områden valdes ut och en poäng räknades in med 
calculate values i kolumnen Biopoang_MSP.  
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6. Gräsmarker  

6.1. Gräs-fågelarter 

Plocka ut följande arter från artdatabanken. Notera att för vissa arter ska endast förekomster med 
häckningsindicier tas med. 

Buskskvätta, Göktyta, Stare (häckningskriterie), Stenskvätta, Storspov, Tornfalk (obs, skyddsklassad 
art!). 

6.2. Avgränsning av funktionella gräsmarker och stödhabitat 

Som grund för avgränsning av värdefulla, funktionella gräsmarker används två olika indata. Det ena är 
gräsmarker avgränsade i Ängs och betesinventeringen, s.k. TUVA-marker. Det andra är marker med 
särskilda värden enligt jordbruksverkets markklass-skikt. För att harmoniera med sjöar används 
TUVAs skikt med Natura 2000-habitat. Som grund för avgränsningen av så kallade stödhabitat 
användes marklasskiktets allmänna värden. 

Markklass bete och slåtter innehåller en mängd olika värden. För att förenkla kommande analyser 
gjordes en omklassning av dessa till allmänna eller särskilda värden enligt tabell 4.  

Tabell 4 
MARKKLASST Count Värde i bulleranalys 
Alvarbete 1102 Särskilda värden 

Betesmark med allmänna värden 4741 Allmänna värden 

Betesmark med särskilda värden 47813 Särskilda värden 

Betesmark med särskilda värden som ej ger gårdsstöd 11201 Särskilda värden 

Betesmarker med allmänna värden som ej ger gårdsstöd 258 Allmänna värden 

Ersättningsberättigande element 131 Allmänna värden 

Fäbodbete med gårdsstöd 164 Särskilda värden 

Fäbodbete utan gårdsstöd 164 Särskilda värden 

Mosaikbetesmark 938 Särskilda värden 

Restaureringsmark 2610 Allmänna värden 

Skogsbete 2370 Särskilda värden 

Slåtteräng med allmänna värden 161 Allmänna värden 

Slåtteräng med särskilda värden 4284 Särskilda värden 

Slåtteräng med särskilda värden som ej ger gårdsstöd 179 Särskilda värden 

Slåtterängar med allmänna värden som ej ger gårdsstöd 2 Allmänna värden 

Utvald miljö 1493 Särskilda värden 

Övrigt 2651 Allmänna värden 

6.2.1. Avgränsning av stödhabitat 

Grasmark_stodhabitat skapas genom att välja ut relevant Gras_klass enligt tabell 4 och exportera. 
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6.2.2. Avgränsning av funktionellt habitat 

Särskilda värden enligt tabell 4 exporteras och läggs samman med områden avgränsade i TUVA-data 
(merge). För att skapa ett komplett skikt med funktionella gräsmarker utan överlapp körs en dissolve 
på det lagret och Grasmarker_funktionellt_habitat skapas. Arean för objekten i detta skikt beräknas i 
ett nytt areafält (Area_Ha). Detta kommer att behövas senare. Räkna ut ett unikt id-nr för dessa 
marker i ett nytt fält (Gras_ID).  
Här användes Obj_id + 100 000. 

6.2.3.  Avgränsning av Funktionella system 

De enskilda gräsmarkerna har ett högre värde om de förekommer i ett större system med värdefulla 
marker. Därför analyseras om de funktionella habitaten förekommer i så kallade värdesystem. All 
marker som ligger inom max 500 m från varandra har analyserats fram enligt nedastående modell och 
de räknas då höra till samma värdesystem. Marker med allmänna värden räknas inte som funktionellt 
habitat. Däremot räknas de som fungerande spridningsbiotoper och som stödmarker för arter knutna 
till gräsmarker med särskilda värden. I analysen används marker med allmänna värden bara som 
steppingstones. Det de i princip gör är att de möjliggör spridning.  

Lägg i första steget en buffert på 250 m för Grasmarker_funktionellt_habitat och 
Grasmark_stodhabitat. Bara stödhabitat i närheten av funktionella habitat ska tas med i analysen. 
Sök därför ut stödhabitat vars buffer överlappar bufferten på funktionellt habitat och exportera till ett 
eget lager. Lägg sedan samman (merge) detta skikt med bufferten för funktionella habitat till ett 
totalskikt med funktionella system. För att få bort överlapp och skapa system av detta totalskikt 
används verktyget dissolve. Då skapas geografiskt åtskilda system som omfattar allt funktionellt 
habitat inom 500 m från varandra och/eller där spridning kan ske över stödhabitat. OBS! Viktigt att 
”Create multipart features” INTE är ikryssad i dissolveverktyget. Följande skikt skapas: 
Grasmarker_funktionella_system. 

Dessa system tilldelas ett unikt id genom Att Skapa kolumnen: Sys_Id och där exempelvis beräkna 
FID(ObjectId) + 100 000. Efter att värdering av värdefulla miljöer enligt nedan gjorts görs en ny 
spatial join mellan habitat och system för att tilldela varje funktionellt habitat det Sys_id som de ingår 
i. Ett nytt lager skapas som ersätter det tidigare Grasmarker_funktionellt_habitat.

6.3. Värdefulla och skyddade biotoper 

Som en del av att värdera systemen ska andelen funktionellt habitat för varje funktionellt system 
räknas ut. (Arealfältet Area_ha i Grasmarker-funktionellt_habitat krävs för beräkningen). 
Värdekärnornas sammanlagda area för respektive unikt funktionellt system summeras genom att göra 
en Spatial Join med följande parametrar.  

1. Target layer= Grasmarker_funktionella_system.

2. Join layer= Grasmarker_funktionellt_habitat.

3. Använd en one to one-join.

4. Lägg till ett fältet ”Karn_area” i nummerformat (under ”Field map join features”).
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5. Lägg sedan till ett Input field=”Area_Ha” och Merge Rule=Sum. Knyt detta till 
Grasmarker_funktionellt_habitat och kolumnen Area_Ha 

Ett nytt skikt skapas av joinfunktionen. Ersätt det tidigare skiktet Grasmarker_funktionella_system 
med detta. 

Skapa ett nytt fält Sys_Ha i Grasmarker_funktionella_system och räkna ut storleken på själva 
systemet (detta inkluderar då bufferten). Kör bara calculate geometry (area ha). Lägg till ett 
attributfält ”karnandel” i systemskiktet och beräkna andelen kärnarea dividerat med systemets area. 
([Karn_area] / [Sys_Ha] *100) 

För att poängsätta systemen utifrån andelen kärnarea standardiseras ”karnandel” genom att dividera 
med det högsta värdet på ”karnandel”. Multiplicera sedan med 5 och avrunda till heltal enligt tabell 5 
nedan. Det system med högsta tätheten av värdekärnor får på så sätt 5 poäng som biotoppoäng och 
övriga områden får lägre värden. Denna klassning sker när Karn_std räknas över i kolumnen 
Bio_poang. 

Tabell 5 

Standardiserad kärnandel Biotoppoäng 
<0,5 0 
≥0,5 < 1,5 1 
≥ 1,5 < 2,5 2 
≥ 2,5 < 3,5 3 
≥ 3,5 < 4,5 4 
≥ 4,5 5 

 

Enligt den tidigare metodiken (Collinder et al 2012) skapades ytterligare ett fält (Storleksklass) som 
byggde på systemets storlek inklusive buffert och alla system klassades enligt detta (kolumnen 
sys_ha). Klasserna var: under 50 ha, mellan 50 och 250, 250-500 och över 500 ha. Detta har inte 
gjorts i denna uppdatering av metodiken.  

Istället har system för gräsmarker klassats efter mängden funktionellt habitat inom systemet. Ett 
nedre gränsvärde har satts på 10 ha funktionellt habitat inom systemet (kolumnen Karn_area) för att 
systemet ska anses funktionellt. Gränsen 10 ha har satts av Ekologigruppen inom ramen för arbetet 
med Ostlänkens landskapsanalyser (Askling et al 2015). För att tydliggöra vilka system som klarade 
detta tröskelvärde lades en kolumn med ”Over10ha_karn” in där det står ”Ja” på de som var över tio 
ha och ”Nej” på övriga. Gör detta för både Grasmarker_funktionellt_habitat och 
Grasmarker_funktionella_system. 
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7. Ädellöv

7.1. Ädellöv-fågelarter 

Plocka ut följande arter från artdatabanken. 

Göktyta, Härmsångare, Mindre hackspett, Skogsduva, Svarthätta. 

7.2. Avgränsning av funktionella ädellövsmarker 

Tidigare avgränsning (Collinder et al 2012) av ädellövsmiljöer byggde på attributinfo från 
nyckelbiotoper, naturvärden, biotopskydd. Eftersom alla bolagens data skiljer sig åt var detta både 
tidskrävande och, då attributinfo ofta saknades, också felaktigt. Istället föreslås en metod där 
ädellövsmiljöer avgränsas med en utgångspunkt i fältinventerade värdeobjekt (ex nyckelbiotoper och 
naturreservat) men där ädellövsinnehållet verifieras med hjälp av KNAS-data (se www.metria.se alt 
SNV 2004)  där det finns information om ädellöv med ganska stor noggrannhet. 

Upplägget är ungefär detsamma som innan men med den förändringen att man som indata inte bara 
använder nyckelbiotoper, naturvärden och biotopskydd utan även naturreservat, nationalparker och 
Natura 2000 områden. Dessa slås ihop till ett totalskikt med Värdekärnor (med hjälp av verktyget 
merge).  

För att hitta Värdekärnor med ädellövsinslag används KNAS6-data. Alla områden med ädellöv enligt 
tabell 6 som förekommer inom eller som skär (intersect) Värdekärnor räknas som funktionella 
ädellövsmarker. 

Tabell 6 

KNAS6 klass Beskrivning 
7 Ädellövskog 
8 Triviallövskog med ädellövinslag 
37 Ädellövskog (utan föreskrifter) 
38 Triviallövskog med ädellövinslag(utan föreskrifter) 

Analysen i korthet 

1. Pga datobegränsningar utgår analysen från länsvisa lager i vektorformat för KNAS-data.
Klasserna 7,8,37,38 exporteras för respektive län och skapa sedan ett totaltskikt med ingående
ädellövområden genom att slå samman (merge) dessa. KNAS_adellov_total skapas.

2. Skapa ett totaltskikt med ingående värdeområden genom att slå samman (merge) NB, NV, BS,
NR, N2000, NP. Skiktet ”Vardekarnor_tot” skapas. Kör en dissolve på detta för att ta bort
överlapp och ersätt gamla Vardekarnor_tot med denna fil.

3. Kör en intersect och välj bort allt ädellöv som inte berörs av Vardekarnor_tot. Kör select by
location (intersect) och exportera berörda områden. Detta sätt användes istället för clip
eftersom arter teoretiskt sett kan utnyttja områden/bestånd som ligger i direkt anslutning till
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skyddade mark utan problem. Filen Adellov_funktionellt_habitat skapas. Ett nytt fält skapas 
(Area_Ha) och arean för varje område räknas ut. 

4. Ett unikt id finns för varje funktionellt habitat i ”ID”-kolumnen. Detta är viktigt för kommande 
analyser. 

7.3. Värdefulla och skyddade biotoper 

De enskilda ädellövsmarkerna har ett högre värde om de förekommer i ett större system med 
värdefulla marker. Därför analyseras om de funktionella habitaten förekommer i så kallade 
värdesystem. All marker som ligger inom max 500 m från varandra har analyserats fram enligt 
nedastående modell och de räknas då höra till samma värdesystem.  

1. Kör en buffer på 250 m som läggs på ovan identifierade ädellövsmiljöer. Filen 
Adellov_funktionellt_habitat_buf250m skapas 

2. Kör en dissolve på ädellövsbufferten på 250m (Adellov_intersect_vardekarnor_tot_buf). 
Kryssa ur create multipart features så att varje sammanhängande polygon får ett eget objectid. 
Filen Adellov_funktionella_system skapas. 

3. Skapa ett unikt id-nummer (Sys_ID) för varje system (Fid +900 000) 

För att kunna värdera systemen ska andelen funktionellt habitat för varje funktionellt system räknas 
ut. (Arealfältet Area_ha i Adellov_funktionellt_habitat krävs för beräkningen). Värdekärnornas 
sammanlagda area för respektive unikt funktionellt system summeras genom att göra en Spatial Join 
med följande parametrar.  

1. Target layer= Adellov_funktionella_system.  

2. Join layer= Adellov_funktionellt_habitat.  

3. Använd en one to one-join.  

4. Lägg till ett fältet ”Karn_area” i nummerformat (under ”Field map join features”).  

5. Lägg sedan till ett Input field=”Area_Ha” och Merge Rule=Sum. Knyt detta till 
Adellov_funktionellt_habitat och kolumnen Area_Ha. 

Ett nytt skikt skapas av joinfunktionen. Ersätt det tidigare skiktet Adellov_funktionella_system med 
detta. 

Skapa ett nytt fält Sys_Ha i Adellov_funktionella_system och räkna ut storleken på själva systemet 
(detta inkluderar då bufferten). Kör bara calculate geometry (area ha). Lägg till ett attributfält 
”karnandel” i systemskiktet och beräkna andelen kärnarea dividerat med systemets area. ([Karn_area] 
/ [Sys_Ha] *100) 

För att poängsätta systemen utifrån andelen kärnarea standardiseras ”karnandel” genom att dividera 
med det högsta värdet på ”karnandel”. Multiplicera sedan med 3 och avrunda till heltal enligt tabell 7 
nedan. Det system med högsta tätheten av värdekärnor får på så sätt 3 poäng som biotoppoäng och 
övriga områden får lägre värden. Denna klassning sker när Karn_std räknas över i kolumnen 
Bio_poang. 
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Tabell 7 

Standardiserad kärnandel Biotoppoäng 
<0,5 0 
≥0,5 < 1,5 1 
≥ 1,5 < 2,5 2 
≥ 2,5 3 

Enligt den tidigare metodiken (Collinder et al 2012) skapades ytterligare ett fält (Storleksklass) som 
byggde på systemets storlek inklusive buffert och alla system klassades enligt detta (kolumnen 
sys_ha). Klasserna var: under 50 ha, mellan 50 och 250, 250-500 och över 500 ha. Detta har inte 
gjorts i denna uppdatering av metodiken.  

Istället har system för ädellöv klassats efter mängden funktionellt habitat inom systemet. Ett nedre 
gränsvärde har satts på 10 ha funktionellt habitat inom systemet (kolumnen Karn_area) för att 
systemet ska anses funktionellt. Gränsen 10 ha har satts av Ekologigruppen inom ramen för arbetet 
med Ostlänkens landskapsanalyser (Askling et al 2015). För att tydliggöra vilka system som klarade 
detta tröskelvärde lades en kolumn med ”Over10ha_karn” in där det står ”Ja” på de som var över tio 
ha och ”Nej” på övriga. Gör detta för både Adellov_funktionellt_habitat och 
Adellov_funktionella_system. 
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8. Summering av värdepoäng 
Här har det skett förändringar mot tidigare metod (Collinder et al 2012) 

Det finns anledningar att öka biotopvärdenas vikt så att dessa väger tyngre än skyddspoängen. I regel 
är förekomsten av naturvärden ett av de viktigaste skälen till att ett område har tilldelats skyddsstatus. 
Det kan till och med vara samma bedömning som ligger till grund; t ex att förekomsten av TUVA-
objekt utgör ett skäl till att ett område fått Natura 2000-status. Detta innebär att en hög andel av 
värdepoängen kan bero på samma bedömning av biotopkvalitet. Trafikverket tillämpar ett liknande 
tankesätt men med en annan poängskala i denna körning. Sammanräkningen av värdepoäng har 
ändrats så att kategorien ”Skydd” kan ge maximalt 5 poäng om området är Natura 2000, 4 poäng om 
NN och 1 poäng om riksintresse natur. Dessa räknas alltså inte samman som förut (de kunde då 
maximalt bli totalt 9 poäng).  

Varje enskilt område/habitat ska klassas enligt värdetabellerna i rapporten, här presenterade i kap 8.1-
8.4. För att göra det krävs ett separat polygonlager för varje poänggrundande faktor i tabellerna. Sedan 
krävs också en separat kolumn för att notera poängen i varje skikt med Funktionellt habitat. Som 
exempel nedan använde vi Värdefulla myrar:  

I attributtabellen för myrskiktet skapas en heltalskolumn (Add Field, Integer) för varje 
poänggrundande faktor i poängtabellerna. 

Använd sedan Select by Location för att markera alla myrar (Target Layer) som överlappar ett 
poängskikt, t ex Riksintresse (Source layer). Högerklicka sedan på kolumnen ”Riks” i myrskiktet, välj 
Field calculator och ange värdet som faktorn bidrar med (1 för riksintressen, 5 för N2000, etc).  

Denna process upprepas sedan för varje poängskikt. För vissa faktorer behöver man använda Select by 
location på flera poängskikt; t ex för ”NN”: Naturreservat, Nationalpark samt Fågelskyddsområden. 

Slutligen skapas kolumnerna ”Poang” (integer) och ”Poang_std” (double). Poängen som nu räknats ut 
(förslagsvis med hjälp av Field calculator) för de olika ingående klasserna summeras i Poang-skiktet. 
För myrar = Artport + VMI + MSP + ≥100ha + Skydd.  

Maxvärdet från Poang-skiktet används sedan för att standardisera poängen på skalan 0-1. I fältet 
Poang_std beräknas då Poang / maxvärdet. Detta tas sedan gånger 100 för att få en mer tilltalande 
skala. Till sist skapas fältet Rank som i princip med heltal visar ordningen på klassade objekt. Den 
högsta poängen i Poäng_std får då Rank = 1, det näst högsta värdet Rank = 2 etc. Notera att det nästan 
alltid finns många objekt som delar plats. Detta är ett stöd för att göra en individuell bedömning av 
objektens värde men för att prioritera rätt vid exempelvis Trafikverkets prioritering av riktade 
miljöpengar bör en individuell utredning av objekten ingå.  
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8.1. Sjöar 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 
Artportal Tuva Skydd 
5 poäng om 8 
indikatorarter enligt ovan, 4 
poäng om 7 indikatorarter, 
etc. ner till 1 poäng för 4 
arter.  

5 poäng om det i 
området finns 
fuktängar i Tuva 
(naturtyp 6230, 
6410 och 6450) 

5 poäng om Natura 2000-område (SCI eller SPA). 4 
poäng om i naturreservat, nationalpark eller 
fågelskydds-område. 1 poäng om riksintresse för 
naturvård 

I attributtabellen för Sjöar_funktionellt_habitat skapas en heltalskolumn (Add Field, Integer) för varje 
poänggrundande faktor i poängtabellerna. Följande fält lades till: Artpoang, Biotop_poang, Skydd. 

8.2. Myrar 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 

Artport VMI MSP >=100 ha Skydd 
5 poäng för 9 
indikatorarter, 
4 för 8 arter 
etc. till 0 
poäng för 4 
eller färre 
indikatorarter 

0-3 poäng i
enlighet med
värdering i
våtmarksinven-
teringen

1 poäng om 
myren är 
upptagen i 
Myrskyddsplan
en 

1 poäng om 
myren är över 
100 ha (bättre 
förutsättningar 
för typiska 
myrfåglar) 

5 poäng om Natura 2000-område 
(SCI eller SPA). 4 poäng om i 
naturreservat, nationalpark eller 
fågelskyddsområde. 1 poäng om 
riksintresse för naturvård 

I attributtabellen för Myrar_funktionellt_habitat skapas en heltalskolumn (Add Field, Integer) för 
varje poänggrundande faktor i poängtabellerna: Artpoang, Biopoang_VMI, Biopoang_MSP, 
Biopoang_100ha, Skydd. 

8.3. Gräsmarker 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 

Artport Karn_std Skydd 
5 poäng för 6 
indikatorarter, 4 för 5 arter 
etc. till 0 poäng för 1 eller 
0 indikatorarter 

1-5 poäng beroende
på hur tät ansamlingen
av funktionellt habitat
är inom systemen

5 poäng om Natura 2000-område (SCI eller SPA). 4 
poäng om i naturreservat, nationalpark eller 
fågelskyddsområde. 1 poäng om riksintresse för 
naturvård 

I attributtabellen för Gräsmarker_funktionellt_habitat skapas en heltalskolumn (Add Field, Integer) 
för varje poänggrundande faktor i poängtabellerna: Artpoang, Biopoang, Skydd. 
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8.4. Ädellövsmiljöer 

Artpoäng Biotoppoäng Internationellt/Nationellt skydd 
Artport Nyckel Karn_std Skydd 
5 poäng för 5 
indikatorarter, 4 
för 4 arter etc. 
till 1 poäng för 1 
indikatorart  

2 poäng om 
nyckelbiotop eller 
biotopskydd. 1 
poäng om enbart 
naturvärdesobjekt 

0-3 poäng beroende 
på hur tät ansamling-
en av ädellövskogs-
objekt är, se 
förklaring nedan 

5 poäng om Natura 2000-område 
(SCI eller SPA). 4 poäng om i 
naturreservat, nationalpark eller 
fågelskyddsområde. 1 poäng om 
riksintresse för naturvård 
 

I attributtabellen för Gräsmarker_funktionellt_habitat skapas en heltalskolumn (Add Field, Integer) 
för varje poänggrundande faktor i poängtabellerna: Artpoang, Biopoang_Nyckel, Biopoang_Karn_std, 
Skydd. 
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9. Bullernivåer i värdefulla områden 
I både Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323) och Riktline Buller och Vibrationer (TDOK 2014:1021) 
finns en ambitionsnivå för att arbeta med bullerstörning i värdefulla områden. För att tydliggöra var 
det finns bullernivåer över gränsvärdet krävs en analys. I projektet har en generell bullerstörning från 
högtrafikverade vägar tagits fram (Se bilaga 1). Den kan användas om det inte finns mer detaljerade 
underlag för berört objekt/ berörda objekt.  

För enkelhetens skull skapas en egen multipart polygon för varje störningszon. Dessa skapas genom 
att exportera alla områden ur GNM_total med ISOVALUE = 45 till ett eget skikt ”GNM_total_45_50” 
liksom var sitt skikt för ISOVALUE = 50 ”GNM_total_50_55” och 55 ”GNM_total_50_65”.  

GNM_total_45_50 innehåller också alla områden med högre bullerstörning (se figur).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

För att ta bort överlappet mellan dessa områden används verktyget ERASE. För att skapa skiktet med 
bullernivåer mellan 45-50 db används följande parametrar: input ”GNM_total_45_50” och erase 
feature ”GNM_total_50_55” vilket ger ”GNM_total_45_50_erased”.  

Detta upprepas sedan för att skapa ett polygonlager för alla områden med ljudnivåer mellan 50 och 55 
dba då input är  ”GNM_total_50_55” och erase-feature är ”GNM_total_55_65” vilket ger 
”GNM_total_50_55_erased”. 



21 

För att ta reda på hur dessa bullerstörningszoner påverkar de identifierade Funktionella habitaten 
krävs ytterligare ett analyssteg. Nedan har gräsmarker använts som som exempelmarker.  

Gör först en en select by location och välj ut allt funktionellt habitat som överlappar (intersect) 
GNM_total. Dessa områden exporteras till ett nytt, tillfälligt skikt. (Detta görs bara för att snabba upp 
överlagringsoperationen i nästa steg. Finns tillräckligt med datorkraft är det onödigt.)  

På detta skikt görs sedan en enkel överlagringoperation. Genom verktyget CLIP klipps alla områden i 
Grasmarker_funktionellt_habitat som överlappar ”GNM_total_45_50_erased”. Alla gräsmarkers yta 
med 45-50 dba bullernivå finns nu i ett nytt skikt: ”Grasmarker_bullerstord_45_50”. I detta skikts 
attributdata skapas ett nytt fält ”Bullerniva_ha_45” och arean i hektar räknas ut här. Detta kommer 
att användas senare. 

Detta upprepas för ”GNM_total_50_55_erased” och ”GNM_total_55_65” och skikten 
”Grasmarker_bullerstord_50_55” och ”Grasmarker_bullerstord_55_65”.  För respektive skikt 
räknades arean på överlappet fram i fältet ”Bullerniva_ha_50” respektive ”Bullerniva_ha_55”. Efter 
detta tas skiktet ”Grasmarker_funktionellt_habitat_intesect_gnmtotal” bort.  

Sedan görs en join mellan ”Grasmarker_funktionellt_habitat” och respektive bullerstörningsskikt. 
Först görs en join med ”Grasmarker_bullerstor_45_50” och kolumnen Bullerniva_ha_45 räknas över 
i en kolumn med samma namn i ”Grasmarker_funktionellt_habitat”. Som grund för joinen används 
”Gras_Id”-kolumnen. 

Ta bort varje join efter att värdena räknats över enligt ovan. Kom ihåg att räkna om alla null-värden till 
nollor istället för att nästa uträkning ska stämma. Skapa ett nytt fält som heter ”Relativ habitatförlust”. 
Här räknas den relativa habitatförlusten ut enligt formeln Bullerstörningsarean 45-50 dbA  (i ha) * 0,1  
+ Bullerstörningsarean 50-55 dbA  (i ha)*0,3 + Bullerstörningsarean >55 dbA  (i ha)*0,7.

Skapa ett nytt fält ”Total_bullerpaverkad_areal”. Räkna ut detta genom Bullerstörningsarean 45-50 
dbA  (i ha) + Bullerstörningsarean 50-55 dbA  (i ha) + Bullerstörningsarean >55 dbA  (i ha). 

Upprepa dessa steg för alla funktionella habitat (Sjöar, Myrar, Ädellöv) 
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Trafikbuller från vägar och järnvägar kan påverka både  
människor och vilda djur negativt. Hittills har problemet  
i första hand hanterats i bebyggd miljö, men även i natur- 
miljöer är buller en allvarlig störningsfaktor. För många  
djur kan det ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet  
och försämrad reproduktion. Den här rapporten redovisar  
en metodik för att identifiera konfliktpunkter mellan trafik- 
buller från vägar och värdefulla naturområden.




