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Abstract  

Studies have shown that birds are affected by increased noise levels and changes in sound frequencies 

(Kociolek et al. 2011). Different bird species differ in their sensitivity to noise disturbance. Some species 

can adapt and change their communication to the new sound situation, whereas others may be affected in 

their reproduction because sound in an essential part of partner communication. Furthermore, some 

species may need to move to another habitat because they could not adapt to the new sound situation 

(Gill et al. 1999, Helldin 2004). Birds inventories for the new motorway construction, E6 Tanumshede 

North Bohuslän, report the numbers and species of birds before and after the opening of the motorway 

on July 7, 2015. The hypothesis that noise levels differ at the distance from the highway and compared 

to reference forests were confirmed. On the other hand, analyses with an ANOVA do not indicate that 

the number of birds is affected by a higher noise level. Some bird species showed a significant increase 

in numbers after roadwork, whereas others decreased. No significant difference could be seen in the 

analysis of these birds’ communication sound frequencies. There has been insufficient support to make 

an assessment of more rare species that might be more affected by a changing noise levels. 

 

 

  

  

  

Sammanfattning  

Studier har visat att fåglar påverkas av ökade ljudnivåer och ljudfrekvenser (Kociolek et. Al. 2011). 

Olika fågelarter skiljer sig i känslighet vid störning av ljud. Vissa arter kan anpassa sig och förändra sin 

kommunikation till den nya ljudsituationen. Andra kan påverkas i sin fortplantning då lätet är en 

väsentlig del av partnerkommunikationen. Vidare kan vissa fågelarter behöva flytta till ett annat habitat 

på grund av att de inte kunnat anpassa sig (Gill et. Al. 1999, Helldin 2004). Fågelinventeringar för 

nybyggnation av motorväg E6 Tanumshede, Norra Bohuslän redovisar antalet fåglar innan och efter 

motorvägens öppnande den 7 juli 2015. Hypotesen att ljudnivåer skiljer sig i nivå med avstånd från 

motorvägen och jämfört med referensskog bekräftades. Däremot visar analyser med en ANOVA inte på 

att antalet fåglar är påverkat av en högre ljudnivå. En del fågelarter uppvisar en signifikant ökning eller 

minskning i antal, vid analys av dessa fåglars kommunikationsfrekvenser kunde ingen signifikant 

skillnad ses. Det har inte funnits tillräckligt underlag för att göra en bedömning av mer sällsynta arter 

som eventuellt skulle vara mer påverkade av en förändrad ljudbild.  

 

Nyckelord: Noise pollution; Road disturbance; Anthropogenic sound; Bird population 
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Inledning  

  
Vägtrafik innebär alltid högre ljud och förändras med intensiteten i trafiken. Det är rimligt att detta 

påverkar fåglar och kan ge effekter i deras populationstäthet och i fågelfaunans samansättning (Kociolek 

et al. 2011). Vid nya vägbyggnationer skall enligt Eus Fågeldirektiv artikel 4 lämpliga åtgärder tas för att 

förhindra störningar på fågelfaunan. I miljöbalkens 7 kap. 28a och b §§ ska hänsyn tas till eventuell 

blivande störningsgrad på fågelfaunan. Då nya vägbyggnationer innebär direkta störningar i form av 

habitatförlust och som barriärer vilka kan leda till en ökad mortalitet men också de indirekta störningar 

som trafikbuller utgör. Effekterna av trafikbuller har ofta en spridning långt ifrån källan, omnämnda 

gränsvärden för buller ligger på 35 – 100 decibel (dB(A)).Vid miljökonsekvensbedömningar för nya 

vägprojekt bör försämringar av fåglarnas livsmiljö undvikas (Helldin 2004). Tidigare studier visar att de 

indirekta störningar som trafikbuller för en mängd arter kan utgöra en av de stora faktorerna som kan 

leda till minskade populationsstorlekar, överlevnad och reproduktion eller en ökad utvandring (Kociolek 

et al. 2011). Olika arter uppvisar varierande störningskänslighet där en del arter till och med förekommer 

i en högre täthet vid störningskällor. Vid kontinuerliga störningar där det finns en förutsägbarhet som 

vid trafik, vilket skapar ett ständigt bakgrundsbrus, så kan fåglar vänja sig eller välja att överge området 

(Helldin 2004). Att överge ett område är också en fitness fråga och en art kan ha många lämpliga habitat 

nära till hands vilket gör att kostnaden i att lämna är väldigt låg medan en annan art saknar närliggande 

habitat av lämplig karaktär vilket gör att den stannar trots att kostnaderna för det är höga så överstiger de 

inte en flytt till ett för arten okänt område (Gill et al. 1999). 

Tanumshede är ett område i norra Bohuslän som redan 1994 togs med i UNESCO:s världsarvlista för 

sina hällristningsområden från bronsåldern och är ett område på 45 kvadratkilometer kring Tanumslätten 

(Unesco, 2018, Vitlycke museum, 2018). I naturvårdsunderlaget från 2009 från arbetsplanen för väg E6 

såg man att detta stora skogs och hällmarksområde hade unika naturvärden av sin ostördhet och 

mångformighet (Olsson och Larsson 2016). När den nya motorvägssträckningen av E6 Tanumshede 

planerades så gjordes dels en förstudie av fågelfauna men också en uppföljande studie för att se på 

effekten av motorvägen på fågelfaunan i området på uppdrag av Trafikverket. Det gjordes inventeringar 

före byggnation 2012, under pågående byggnation 2015 samt efter att vägen tagits i bruk 2016 

(pågående studie med ny inventering försommaren 2018 för att kunna se den mer långtgående effekten). 

Inventeringarna är gjorda på transekter 50, 200 och 800 meter ifrån motorvägens mittpunkt. Rapporten 

av Olsson och Larsson (2016) visar ett resultat där man inga större negativa effekter funnit på 

fågelfaunan i området. En del av studien visar dock att hackspettarterna spillkråka (Dryocopus martius), 

Gröngöling (Picus viridis) och större hackspett (Dendrocopos major) försvunnit helt från området enligt 
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de inventeringar som gjorts. Det finns forskning som pekar på att fåglars hörsel är som bäst anpassad för 

de frekvenser de själva kommunicerar i (Dooling och Popper 2007). Hackspettar som delvis 

kommunicerar med ett lågfrekvent trummande skulle då kunna uppleva det lågfrekventa trafikbullret 

som mer störande, men också att deras kommunikation lättare överröstas av trafikbullret (Olsson och 

Larsson 2016).  

 

Fåglars hörsel har visat sig bra endast för ett ganska smalt frekvens upptagsområde då hörseln har en 

viss gard av koevolution med den kommunikation de utför för att som bäst ta upp signaler från 

kommunicerande sändare (Graham 2017). Akustiska signaler är väldigt viktiga för fåglar då det hjälper 

dem vid deras undvikande av predation samt vid födosök men också i sökandet efter en partner. Honor 

använder hörseln för att finna en partner av rätt art och av god kvalité. Från gasindustrin har man i fält 

kunnat separera ut ljud som enda störande faktor och har från studier i Canada visat på att 

bullerpåverkan reducerat hanar av arten rödkronad piplärksångares (Seiurus aurocapilla) 

partnerattraktion med 17% (Slabbekoorn & Halfwerk 2009). Även från andra studier från gasindustrin 

har man kunnat konstatera att buller som enda störningsfaktorn påverkar fågelsamhället och minskar 

artdiversiteten (Francis et al. 2009). Det finns dock de studier som tyder på att fåglar som lever på ställen 

med mycket bakomliggande ljud kan ändra sin sång och i en studie med kombinerade labb och 

fältförsök på Talgoxe (Parus major), vilken ofta lever i städer och andra ljudförorenade områden har 

man kunnat visa på att de vid ljudföroreningen höjer amplituden men inte frekvensen på sina 

varningsläten vilket gör att deras varningsläten kan maskeras av buller vilket i sin tur kan leda till att de 

inte uppfattar alarm om predatorer från artfränder (Templeton et al. 2016) 

Att undersöka hur ljudbilden utefter motorväg E6 Tanumshede. Samt se till eventuella förändringar i 

fågelfauna kan bidra till en ökad förståelse kring hur buller påverkar fågelfaunan i annars tämligen 

orörda naturområden. Utifrån tidigare studier samt angivna riktvärden för buller formulerades följande 

hypoteser:  

- Ljudbilden för området skiljer sig med avståndet från motorvägen och från referensvärden av 

icke bullerpåverkade skogshabitat. 

- Antalet fåglar har gått ned sedan motorvägens byggnation.  

- Fåglarnas artrikedom påverkas av ljudnivån. 

- Arter med påvisad förändring i antal har påverkats på grund av sin kommunikations frekvens.  
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Material och metod  

  

Beskrivning av studieområde 

Intill motorvägens sträckning Pålen-Tanumshede ligger Kornbyberget (fig. 1) som är ett stort 

skogsområde med mångformighet och ostördhet. Skogen består av tall och lövskogsmiljöer. I området 

finns både våtmarker och berghällar. Den största delen av området är oexploaterad mark. Fågelfaunan 

består av vanliga skogsfåglar men också rödlistade arter som nattskärra (Caprimulgus europaeus), 

spillkråka (Drycopus martius), trädlärka (Lullula arborea) och hämpling (Linaria cannabina).  

 

 

Figur 1. Karta över Bohuslän, Sverige. Den röda pricken visar studieområdet Kornbyberget, Tanumshede. 

 

Buller inmätningar 

Datainsamling är utförd 50 meter och 800 meter öster om motorvägens mittpunkt, E6 Tanumshede 

den 30:de april och den 7:de maj mitt på dagen i uppehållsväder. Med svag till måttlig vind i 

räkningarna sydväst och östlig. Ljudupptagningar och bullermätningar är utförda på samma 

punkter där tidigare inventeringar utförts (fig. 2) med hjälp av en KMZ fil som öppnats med 

Google Earth i smartphone med GPS-funktion. Ljudinspelningarna är gjorda med Samsung Galaxy 

7S röstinspelning, varje ljudupptag varar under ca 20 sec. Då annat störande ljud än trafik varit 

närvarande har ljudupptagningen förlängts för att senare kunna klippa bort de ljuden. 

Bullermätningar är utförda med Arbetsmiljöverkets app Buller, mätningen gjordes under ca 20 sec 
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och ger sedan ett genomsnitt av dB(A). För referensbullermätningar användes ett skogsområde vid 

Rishagerödsvattnet, Ucklum som ligger 86 km i sydöstlig riktning från Tanumshede och 2 km från 

gamla E6 som nu har en väldigt låg trafikering. Detta område har en förhållande vis låg 

ljudpåverkan från trafikerade vägar och andra antropogena ljud. Bullermätningarna utfördes under 

klart väder med måttlig vind och mitt på dagen för att undvika att fåglarna är högaktiva i sin sång. 

 
Figur 2. Karta över transekterna utefter E6 Tanumshede som inventerades av Enviroplanning 2012, 2016 samt för 

bullermätningar och ljudfilsupptagningar utförda 2018. 

 

Fågelinventering 

Data för inventerade fåglar är utförd av Enviroplanning på uppdrag av Trafikverket och följer 

standardiserad metod för Svensk häckfågeltaxering och kombinerar punkt och linjetaxering. 

Inventeringarna är gjorda mellan maj och juni under klart och stilla väder år 2012 och 2016, före och 

efter motorvägens byggnation. Inventeringslinjer är skapade i ArcView 10.3  
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Analys 

Fågelsång är hämtad från P2 fågel (https://sverigesradio.se/p2fageln) och fågelsång.se (https://www.xn--

fgelsng-exae.se/). Fågelsången och ljudfilerna med trafikljud från inventeringspunkterna är sedan 

inlagda i musikredigeringsprogrammet Audacity (Audacity Team. Version 2.2.2). De har analyserats 

genom att rita ut frekvensspektra vilka exporteras som en textfil till Excel för att plocka ut den frekvens 

som hörs mest. 

För bearbetning av data, analyser samt statistiska beräkningar tillämpades Excel (Microsoft Corp. 2016) 

och SPSS (IBM Corp. Version 24.). För parametriska test användes t-test, envägs och tvåvägs anovor för 

de statistiska beräkningarna. För beräkning av artdiversiteten användes Simpson’s (fig.3) och Shannon’s 

diversitets index (fig.4). 

 

Figur 3. Formel för Simpson's Index. 

 

Figur 4. Formel för Shannon Index.   

  

Resultat 

Buller 

Totalt gjordes 36 bullermätningar utefter E6 varav 27 stycken på 50 meterstransekten och 9 på 800 

meter från motorvägen samt 5 kompletterande mätningar i en icke bullerpåverkad skog för referens. Vid 

analys visade en envägs ANOVA en signifikant skillnad i bullernivåer mellan de olika avstånden från 

motorvägen (F=55.61, d.f=2, p<0.001, fig.5). Transekten på 50 meter hade ett medelvärde på (60.18 ± 

0.9) och 800 meterstransekten (46.33 ± 3.25) medan den ostörda skogen uppvisade ett medelvärde på 

(31.68 ± 1.57). För frekvensanalys uppvisades ett medelvärde på (121.2 ± 35.9) Hz för 

ljudupptagningarna på 50 meterstransekten. 

Fåglarna 

Genom en tvåvägs ANOVA testades om antalet fåglar vid inventeringar förändrats mellan åren 2012 och 

2016 eller om skillnad fanns mellan 50 och 800 meters transekten. Testet visar ingen signifikant skillnad 
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mellan de olika transekterna (F1,60=0.15, n.s.) och inte heller någon skillnad mellan åren 2012 och 2016 

(F1,60=2.55, n.s.). Däremot fanns en signifikant skillnad i interaktionen mellan transekt och tid 

(F1,60=6.63, p < 0.05), där 50 meterstransekten ökat medan 800 meterstransekten minskat sedan 2012 

(fig. 6). Skillnaden i artdiversitet undersöktes också för transekterna 50 och 800 meter samt mellan åren 

2012 och 2016 med Simpson’s och Shannon’s diversitets index, där inga större skillnader kunde ses 

(tabell 1). De arter som påvisat en signifikant (p <0.05) förändring i antal mellan åren 2012 och 2016 

påvisade inte några skillnader i Hz mellan gruppen som ökat och den som minskat i antal mellan åren 

2012 och 2016 (F1,5= 0.17, n.s. Tabell 2.). 

 

 
Figur 5. Medelvärden från Bullermätningar i dB(A) från de olika transekterna samt referensskog. 
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Figur 6. Antal Fåglar från inventeringspunkterna 50 och 800 meter från E6 Tanumshede under inventeringstillfällen  åren 

2012 och 2016. 

 

 

Tabell 1. Artdiversiteten på transekterna 50 och 800 meter från motorvägen E6 Tanumshede från inventeringar åren 2012 

och 2016 

  Richness Total number in Sample D (Simpson's Diversity)  H (Shannon's Diversity) 

50m 2012 44 392 12,9 3,0 

50m 2016 44 529 12,3 3,0 

800m 

2012 46 460 14,3 3,1 

800m 

2016 38 466 11,3 2,9 
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Tabell 2. Arter som påvisat en signifikant förändring i populationstäthet mellan åren 2012 och 2016 samt inom vilken 

frekvens de hörs mest 

Art Förändring Frekvens Hz 

Gärdsmyg ökat 5167,97 

Lövsångare ökat 4608,11 

Bofink minskat 3316,11 

Kungsfågel minskat 6933,69 

Ringduva minskat 430,66 

Trädpiplärka minskat 5383,30 

 

 

  

  

Diskussion  

Syftet med föreliggande undersökning var att ta reda på om det fanns en skillnad i bullerfrekvenser på de 

olika transekterna utefter motorväg E6 Tanumshede. Samt om det förelåg någon förändring i 

fågelfaunan i området. Den förutspådda hypotesen var att det skulle finnas en skillnad i bullernivåer på 

de olika transekterna och att det skulle gå att se en skillnad i fågelfaunan i och med att tidigare studier 

visar på att fågelsamhället förändras vid påverkan från buller (Francis et al. 2009). I resultatet för detta 

projekt framgick det en signifikant skillnad i bullermätningarna mellan de olika transekterna vilket 

stämmer överens med den ställda hypotesen. Att ljudbilden i området har förändrats i och med att 

motorväg E6 Tanumshede byggts är inte överraskande och inte heller att man vid mätningar uppnår en 

högre dB(A) närmare motorvägen. 

 

Resultatet visar dock ingen större skillnad i vare sig antalfåglar från det att motorvägen tagits i bruk eller 

att artdiversiteten förändrats något nämnvärt. Då man inte kan se att fågelfaunan påverkats negativt av 

motorvägen 50 meter från dess mitt eftersom antalet fåglar vid inventering 2016 har gått upp från 2012. 

Vidare så har inte heller fågelsamhället förändrats i artrikedom/diversitet. Vid 800 meter fanns en liten 

nedgång i antal fåglar vid inventering 2016 jämfört med 2012 men inte heller här någon större 

förändring i artrikedom/diversitet. Att skillnaden i antal är påverkat av det ökade trafikbullret bedöms 

inte som rimligt då bullernivåerna är högre närmare motorvägen. Summers et al. (2011) gjordes 

mätningar på liknande sätt vid 50 till 600 meter från högtrafikerad väg där man inte heller kunde styrka 
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hypoteser om att trafikbuller skulle vara den drivande mekanismen i eventuella populationsnedgångar 

och förändringar i fågelfaunan.  

 

De fåglar som ökat och minskat har vid analys inte någon påvisad skillnad i frekvens. Det går alltså inte 

att koppla fågelantal per art till frekvens i data från inventeringarna vid E6 Tanumshede. Därmed kan 

inget samband styrkas mellan olikheter i kommunikationsfrekvens hos fåglar som hos Halfwerk et al. 

(2011). I Olssons och Larssons (2016) rapport för trafikverket diskuteras hackspettars nedgång i antal 

och den eventuella kopplingen till kommunikationsfrekvens. Detta har inte kunnat styrkas då 

hackspettarna förekommer i ett lågt antal vid inventeringar och inte påvisat en signifikant förändring. 

Eftersom vägen öppnade 7 juli 2015 har eventuell påverkan av fortplantningsframgångar till följd av 

kommunikationsproblem, som en effekt av störande ljud inte fått fullt utslag. Detta eftersom resultatet 

ovan endast berör år 2016 vilket är första hela häckningsperioden som fåglarna upplever trafikbullret. 

 

Det har inte kunnat visas att motorvägsbyggnationen eller trafikbullret haft en negativeffekt på 

fågelfaunan i området. Det fanns en del ovanliga arter som kan ha påverkats, dessa är svåra att göra 

bedömningar om då det finns ett litet underlag. Vidare så saknas ännu nya inventeringar för fler 

häckningsperioder med trafikbuller Och den mer långtgående effekten skulle behöva utredas. 
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