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SAMMANFATTNING 
Vägtrafikbullret påverkas i hög grad av typen av vägbeläggning samt konditionen hos denna. 
Skillnaden mellan ”bästa” och ”sämsta” fall kan vara upp till 10 dB(A). En sådan skillnad 
motsvarar en tiofaldig ökning eller minskning av trafikvolymen om man studerar effekten på 
ljudets ekvivalentnivå, LAeq, eller en tiofaldig ökning/minskning av avståndet från vägen. I 
modeller för beräkning av olika effekter av vägunderhåll och/eller vägkonstruktion kan därför 
stora fel avseende beräkning av kostnader för bullerexponering uppkomma om man inte tar 
hänsyn till vägytans egenskaper.  

Syftet med detta notat är att ge förslag till kvantifiering av bulleregenskaper hos vägbelägg-
ningar som kan användas i Vägverkets modeller. Bulleregenskaperna uttrycks i A-viktad 
ljudnivå och utgår från vilken skillnad i sådan ljudnivå man kan förvänta sig för beläggningen 
ifråga i förhållande till ljudnivån på en referensbeläggning, dvs. en "korrektion" i förhållande 
till denna referens. Referensbeläggningen har utvalts att vara en stenrik asfaltbetong 
("skelettasfalt") med maximal stenstorlek 16 mm (ABS16).  

I notatet diskuteras hur de föreslagna korrektionerna skiljer sig från vad som idag finns i den 
nordiska trafikbullermodellen, samt motiven för att övergå till skelettasfalt som referens-
beläggning istället för den i nordiska modellen använda täta asfaltbetongen. En kort redo-
visning görs över vilka nya data om bulleregenskaper hos vägbeläggningar som framkommit i 
de nordiska länderna under de senaste åren. Brister i bakgrundsdata identifieras. Det 
diskuteras även vilka alternativa sätt att ta hänsyn till beläggningars bulleregenskaper som kan 
finnas eller kan komma att finnas i framtiden. 

En detaljerad tabell över bullerkorrektionsvärden redovisas (utgående från den valda referens-
beläggningen). Denna utgår från data om vägbeläggningstyp, vägbeläggningens ålder, maxi-
mala stenstorleken i beläggningen, skyltad hastighet och andel tunga fordon. Det finns även 
en tabell som redovisar hur de i Vägverkets databas PMS förekommande vägbeläggnings-
beteckningarna skall översättas till beläggningstyper som finns i den förstnämnda tabellen. 
Avsikten är att man med ingångsdata från PMS skall kunna beräkna ett typvärde för buller-
egenskapen hos i stort sett varje aktuell vägbeläggning (i förhållande till referensbelägg-
ningen). På så sätt blir det möjligt att schablonmässigt kartlägga bulleregenskaperna hos i 
princip hela det vägnät för vilket man har beläggningsdata. 

Några förslag till mått som kan beskriva vägnätets kvalitet vad avser trafikbullerpåverkan, 
utifrån den föreslagna bullerkorrektionstabellen och tillämpad i PMS-databasen, lämnas. 

Slutligen görs några intressanta observationer baserade på bullerkorrektionstabellen. Till 
exempel är det uppenbart att den idag dominerande beläggningstypen i Sverige, tillika före-
slagen referensbeläggning, är en av de sämre vad avser bullerpåverkan. En övergång till 
beläggningar med mindre stenstorlek förordas; i vart fall där bulleremission kan vara ett 
problem. Det konstateras även att man genom att använda dränerande beläggning, i synnerhet 
av typen Duradrän eller av en ny typ kallad Twin-lay som f.n. provas i Danmark, kan åstad-
komma betydande bullerreduktioner. 

Även om uppdraget är entydigt svenskt finns i notatet en strävan att se ämnet i ett nordiskt 
perspektiv, eftersom man av tradition har sökt en nordisk samordning av beräkningsmodeller 
för trafikbuller. Det kommer även i en nära framtid att bli aktuellt att beakta förslaget i ett 
europeiskt perspektiv eftersom ett europeiskt projekt inom området kommer att genomföras. 
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1 BAKGRUND 
 
Vägtrafikbullret påverkas i hög grad av typen av vägbeläggning samt konditionen hos denna. 
Skillnaden mellan ”bästa” och ”sämsta” fall kan vara upp till 10 dB(A). En sådan skillnad 
innebär att effekten hos det starkare bullret är tio gånger högre än hos det svagare. Det mot-
svarar även en tiofaldig ökning eller minskning av trafikvolymen om man studerar effekten på 
ljudets ekvivalentnivå, LAeq, eller en tiofaldig ökning/minskning av avståndet från vägen. 
 
I en modell som används för beräkning av olika effekter av vägunderhåll och/eller väg-
konstruktion kan därför stora fel avseende beräkning av kostnader för bullerexponering upp-
komma om man inte tar hänsyn till vägytans egenskaper. Om t.ex. ekvivalentnivån längs ett 
vägavsnitt antas vara 63 dB(A) men den verkliga är 58 dB(A), t.ex. som följd av användning 
av en särskilt ”tyst” beläggning, kan en överskattning av bullerkostnaden med 400% göras 
med Vägverkets värderingsmodell. 
 
Det är uppenbart att hänsyn till vägbeläggningen bör inarbetas i modeller som används för att 
beräkna effekter av olika åtgärder eller olika tillstånd. 
 
 
2 SYFTE 
 
Syftet med detta notat är att ge förslag till korrektioner för bulleregenskaper hos vägbelägg-
ningar som kan användas i Vägverkets modeller. Det är även avsikten att diskutera vilka 
alternativ som kan finnas eller kan komma att finnas i framtiden.  
 
På grund av begränsat anslag har arbetet inte kunnat beakta all tillgänglig information, eller 
sammanställa den på ett sätt som egentligen hade varit önskvärt, utan detta arbete har genom-
förts så gott det har varit möjligt inom ramen för resurserna. 
 
Man bör se förslaget som ett provisorium i avvaktan på att en mer genomgripande studie kan 
genomföras. 
 
 
3 ÖVERSIKT OCH HISTORIK; TRENDER 
 
Vägtrafikens bulleremissioner (alstring hos källan) och -immissioner (spridning till omgiv-
ningen) beräknas med hjälp av den gemensamma nordiska trafikbullermodellen (NTM) 
[TemaNord, 1996]. Den anses vara så noggrann att man endast med mycket ambitiösa mät-
ningar kan räkna med att få säkrare värden på bullerexponeringen i en viss punkt. Modellen 
finns även i en datoriserad version [Trivector, 1997], vilken tillsammans med GIS-data, eller 
andra typer av data om bostäders placering, kan användas för att beräkna vägtrafikbuller-
exponeringen längs vägar. 
 
Fram till 1995 togs vid sådana beräkningar ingen hänsyn till vägytans beskaffenhet. I den nya 
version som utkom 1995 finns dock en tabell med som anger korrektionsvärden i dB(A) för 
olika typer av vägbeläggningar. Se tabell 1. Användning av denna tabell är frivillig. 
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Tabell 1 Korrektion för vägyta som ingår i den nordiska trafikbullermodellen. Den härrör 
från [Sandberg, 1993]. 

 
                      Vägbeläggning Korrektionsterm i dB(A) för viss andel (%) tunga fordon 

Nr. Typ  
(här anges även max. stenstorlek) 

Ålder
[år] 

 0-60  km/h 
  

 61-80 km/h 
  

81-130 km/h 
  

   0-5%  6-19% 20-100 0-5% 6-19% 20-100 0-5% 6-100%
           
1.a Asfaltbetong, tät, slät (max 12-16 mm) 1-20  ref  ref  ref  ref  ref  ref  ref  ref 
1.b D:o, nylagd <1   0  0  -1  -2  -1  -1  -2  -2 
2.a Asfaltbetong, tät, slät (max 8-10 mm) 1-20   0  0  0  -1  0  0  -1  -1 
2.b D:o, nylagd <1   -1  -1  -1  -2  -1  -1  -2  -2 
3.a Skelettasfalt (mastic) (max 12-16 mm) 1-20  0  0  0  +1  0  0  +1  0 
3.b D:o, nylagd <1   0  0  0  +1  0  0  +1  0 
4.a Skelettasfalt (mastic) (max 8-10 mm) 1-20  -1  -1  0  -1  -1  -1  -1  -1 
4.b D:o, nylagd <1   -2  -1  0  -2  -2  -1  -2  -2 
5. Bituminiserad chip-sten (BCS) 0-20  +1  0  0  +2  +1  0  +2  +1 
6.a Ytbehandling, enkel (Y1), max 16-20 mm 1-20  +1  0  0  +2  +1  0  +2  +1 
6.b D:o, nylagd <1   +2  +1  0  +3  +1  -1  +2  +1 
7.a Ytbehandling, enkel (Y1), max 10-12 mm 1-20  0  0  0  0  0  0  0  0 
7.b D:o, nylagd <1   0  0  0  0  0  -1  0  0 
8.a Ytbehandling, enkel (Y1), max 6-9 mm 1-20  0  0  0  -1  0  0  -1  0 
8.b D:o, nylagd <1   -1  0  0  -1  -1  -1  -1  -1 
9.a Ytbehandling, dubbel (Y2), max 16-20mm 1-20  0  0  0  +1  0  -1  0  0 
9.b D:o, nylagd <1   +1  0  0  +1  0  -2  0  0 
10.a Ytbehandling, dubbel (Y2), max 10-12mm 1-20  0  0  0  0  0  -1  0  -1 
10.b D:o, nylagd <1   0  0  0  0  -1  -2  0  -1 
11.a Dränasfalt, max 14-16mm (≥20% hålrum) 3-7  0  0  0  -1  -1  -1  -1  -1 
11.b D:o, "medelgammal" 1-2   -1  -1  0  -1  -1  -1  -1  -2 
11.c D:o, nylagd <1   -2  -2  -2  -2  -2  -3  -2  -3 
12.a Dränasfalt, max 8-12 mm (≥20% hålrum) 3-7  0  0  0  -1  -1  -1  -2  -2 
12.b D:o, "medelgammal" 1-2   -1  -1  -1  -2  -2  -2  -3  -3 
12.c D:o, nylagd <1   -3  -3  -3  -4  -4  -5  -5  -5 
13. Cementbetong, tät, slät, max 20-80 mm 0-40  +2    +1  +1  +2  +2  +2  +2  +2 
14. Cementbetong, tät, slät, max 12-18 mm 0-40  +1  +1  +1  +2  +2  +2  +2  +2 
15. Cementbetong, slipad (slipning ej sliten) 0-5  -1  -1  -1  -2  -2  -2  -1  -1 
16. Gatsten, kullersten (äldre typ) 0-90  +3  +3  +2  +5  +4  +3  +5  +4 
17. Cementblocksten (modern typ) 0-20  0  0  0  0  0  0  0  0 

 
 
Korrektionstabellen härrör från en utredning och ett förslag som utarbetades av författaren, i 
samråd med kollegor i de övriga nordiska länderna, på uppdrag av Vägverket år 1992–93. Se 
VTI Meddelande 706 [Sandberg, 1993]. 
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Emellertid är tabellen numera inte helt aktuell. Sedan den utarbetades för ca åtta år sedan har 
t.ex. följande saker inträffat som påverkar tabellen: 
 
• Vi har lärt oss mer om beläggningarna i tabellen och har fått bättre underlag. Detta kan 

innebära vissa justeringar. 
 
• Dubbar i vinterdäck har blivit mindre aggressiva, p.g.a. krav på lättare material. Det 

mindre slitage de ger kan påverka vissa av värdena. 
 
• Fordonen har något annorlunda bulleregenskaper idag än för åtta år sedan – främst på det 

viset att andelen motor- och avgasbuller har minskat medan andelen däck/vägbanebuller 
har ökat. 

 
• I tabell 1 är referensbeläggningen en tät asfaltbetong, vilken på 80-talet var den mest 

använda beläggningstypen. Skelettasfalt (ABS) har därefter blivit den dominerande 
vägbeläggningstypen på svenska och delvis även andra nordiska länders vägar, varför en 
översyn av referensbeläggningstypen behövs. År 1992 var kunskaperna om skelett-
asfaltens bulleregenskaper mycket dålig. 

 
• Vi har börjat använda cementbetongbeläggning på svenska vägar igen och därvidlag har 

en ny typ av yta utprovats. 
 
• Några beläggningar som ej fanns med i den gamla tabellen, i regel beroende på att de inte 

var så vanliga att det fanns bullermätningar på dem, har vi nu fått fram bullermätvärden 
på. 

 
• Det finns även exempel på helt nya beläggningsvarianter som ej fanns år 1993. 
 
Det finns således anledning att göra en översyn och komplettering av tabellen. 
 
 
 
4 ALTERNATIVA SÄTT ATT TA HÄNSYN TILL VÄGBELÄGGNINGENS 

BULLEREGENSKAPER 
 
Följande olika sätt att få fram och använda bullerdata för vägbeläggningar kan övervägas: 
 
1. Kartläggning av vägnätet genom bullermätning 
 
Med något mätfordon uppmäts bulleremissionen på vägnätet och dessa data läggs in i väg-
databanken. Detta förutsätter bl.a. följande: 
 
• En lämplig mätmetod för kartläggning av mycket långa vägsträckor måste finnas. En 

sådan är under utarbetande inom ISO (lett av VTI och med stöd av VV) och föreligger 
under år 2001 som en Draft International Standard (ISO/DIS 11819-2). 

• Ett eller flera lämpliga mätfordon måste finnas. Något sådant finns f n inte i Sverige, men 
ett mätfordon kan byggas för uppskattningsvis 500 000 kr, plus kostnad för en dragbil 
(någon vanlig motorstark personbil), plus kostnad för konstruktionsarbete och utprovning. 
Totalkostnaden hamnar nog omkring eller kanske något över en miljon kr. 
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Författaren uppskattar att med ett sådant mätfordon och två personer, skulle årligen 15 000– 
20 000 km väg kunna uppmätas i Sverige; till en ungefärlig kostnad av två miljoner kr/år. 
Med denna insats bedömer författaren att i stort sett hela landets väg- och gatunät där buller-
exponering kan vara ett problem skall kunna uppmätas årligen. Om man inskränker ambi-
tionen till att mäta endast en tredjedel av denna sträcka per år, dvs. en kartläggning skulle 
återkomma till samma plats ungefär vart tredje år, skulle den årliga kostnaden troligen kunna 
stanna vid ca 700 000 kr. 
 
Ungefär denna typ av kartläggning planeras i Österrike och möjligen även i Storbritannien. 
Österrike, Storbritannien och Nederländerna har f.n. avancerade mätfordon som kan användas 
för den typ av omfattande kartläggningar som skisseras ovan. 
 
 
2.  Kartläggning av vägnätet genom vägtexturmätning och beräkning av bullerpåverkan 
 
I princip är det möjligt att samla in data om vägytans makro- och megatextur från mätningar 
med RST-bilar och sedan använda en modell för beräkning av vägtexturpåverkan på buller-
emissionen. Detta kräver dock följande: 
 

• En modell för sambandet mellan vägtextur och bulleremission måste finnas. F.n. finns en 
mycket enkel modell som VTI ibland använder i forskningen, men denna behöver moder-
niseras. 

• RST-bilarna insamlar vägtexturdata i lämplig form. Detta är i princip möjligt men kräver 
ett visst utvecklingsarbete. 

 
Ett särskilt problem är att vägtexturen inte ger tillräcklig information om bulleregenskaperna 
hos dränerande vägytor. Härvidlag måste man komplettera med någon typ av schablon-
korrektion (se nästa punkt) med utnyttjande av vägdatabankens uppgifter om förekomsten av 
dränerande beläggning samt ålder på densamma. Ett alternativ (som inte är praktiskt f.n.) är 
att mäta beläggningens tjocklek och hålrumsandel och utnyttja en enkel modell för beräkning 
av bullerpåverkan. 
 
Det är författarens bedömning att detta är möjligt inom 5–10 år. Kostnaderna för mätdata-
insamlingen och beräkningen är mycket begränsade eftersom det förutsätts att mätningen kan 
genomföras på samma gång som RST-bilarna mäter andra parametrar. Förmodligen måste 
dock bilarna köra vissa sträckor ”extra”, där de annars inte skulle köra, i synnerhet inom 
tätorterna. 
 
 
3.  Schabloniserad vägbeläggningskorrektion 
 
En vägbeläggningsdatabas används för att få information om vilken beläggning som ligger på 
studerat vägavsnitt, samt dennas ålder. Även skyltad hastighet och andel tunga fordon behövs. 
Sedan används en korrektionstabell med korrektioner uttryckta i dB(A) för att ange hur 
mycket bulleremissionen på vägen avviker från den på en väg med referensbeläggning. Detta 
är principen för det förslag som lämnas i resten av detta notat. 
 
Metoden kan tillämpas omedelbart. En svaghet är brister i data i vägbeläggningsdatabasen 
samt att ingen hänsyn till avvikelser i vägytans kondition från den ”normala” kan tas. En 
styrka är metodens låga kostnad. 
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5 REFERENSBELÄGGNING 
 

5.1 Allmänna överväganden 
 
I den befintliga nordiska trafikbullermodellen är referensbeläggningen en tät, slät asfaltbetong 
med mellan 12 och 16 mm maximal stenstorlek. Det var tills nyligen den dominerande 
vägbeläggningstypen i fall där man kunde vänta bullerproblem, dvs. där trafikvolymen var 
hög.  
 
Vid val av referensbeläggning måste följande kriterier beaktas: 
 
1. Referensbeläggningen i Vägverkets databaser och modeller bör väljas så att den kan vara 

samma som i den befintliga, eller ännu bättre i den kommande, nordiska trafikbuller-
modellen. Den nordiska modellen används i så hög utsträckning i vårt land (i stort sett 
alltid) att det vore förvillande om Vägverket skulle ha en annorlunda referens. 

 
2. Referensbeläggningen bör vara den i landet vanligast förekommande i de fall där buller-

problem längs vägen kan förväntas. 
 
3. Samma bör gälla vad beträffar de andra nordiska länderna. 
 
4. Det är en fördel om referensbeläggningen har en tämligen enhetlig och tidsstabil funktion, 

så att avvikelser hos enskilda mätsträckor från dess ”normala” funktion är så liten som 
möjligt. 

 
5. Det är en fördel om man kan vänta sig att den valda referensbeläggningen är en på lång 

sikt ”populär” typ så att man inte efter endast några få år måste byta till en annan typ. 
 
För 15 år sedan gjorde författaren en utredning om vägbeläggningsanvändningen i de nor-
diska länderna, se [Sandberg, 1985]. Den låg till grund för bedömningarna då den förra väg-
beläggningskorrektionen togs fram. Någon så ambitiös utredning har inte varit möjlig att ge-
nomföra nu. Istället har personliga kontakter utnyttjats för att få ”expertutlåtanden”. 
 
Då man tar fram vägbeläggningsstatistik där alla belagda vägar tagits med får man (åtmins-
tone i de nordiska länderna) en kraftig dominans för ytbehandlingar eller andra belägg-
ningstyper som främst används på lågtrafikerade vägar. Detta ger en sned bild för bedömning 
av bullerproblem, eftersom bullerproblem oftast uppkommer då årsdygnstrafiken är över ca 
3000 ÅDT. Författaren har, med SIKA:s värderingsmodell och med data över antalet buller-
exponerade vid olika ekvivalentnivåer [Strömmer, 2000], beräknat att 2/3 av de samhälleliga 
bullerkostnaderna uppkommer vid ekvivalentnivåer från 59 dB(A) och uppåt. Ekvivalent-
nivån 59 dB(A) erhålls, enligt den nordiska beräkningsmodellen, vid t.ex. följande realistiska 
och typiska fall: 
 
Innerstadsgata: 50 km/h, 10 m från vägmitt,   5 % tunga fordon, ÅDT 2500 
Infart till tätort: 50 km/h, 20 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 4000 
Ringled e d: 70 km/h, 20 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 1800 
Stadsmotorväg: 90 km/h, 50 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 2200 
 
Det innebär att för "vanliga" bullerexponeringsfall måste man upp i ÅDT på 2000-3000 för att 
ekvivalentnivån skall kunna uppgå till 59 dB(A) och däröver. 
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Enligt samma beräkningar ligger de mest kostsamma nivåintervallen mellan 68 och 72 dB(A). 
För att uppnå en ekvivalentnivå på 70 dB(A) måste ÅDT uppgå till följande värden, med 
samma exempel som ovan: 
 
Innerstadsgata: 50 km/h, 10 m från vägmitt,   5 % tunga fordon, ÅDT 32500 
Infart till tätort: 50 km/h, 20 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 55000 
Ringled e d: 70 km/h, 20 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 22500 
Stadsmotorväg: 90 km/h, 50 m från vägmitt, 10 % tunga fordon, ÅDT 28000 
 
De mindre trafikvolymerna är inte oviktiga, men för att bedöma vilka vägar som betyder mest 
(2/3 av samhällets vägtrafikbullerkostnader), bör man därför koncentrera sig på trafikvolymer 
över ca 3000 ÅDT, och även speciellt studera vägar med en trafik på 20000–30000 ÅDT. 
 
Ett annat problem är att bra vägbeläggningsstatistik i regel finns för de statliga vägnäten, men 
är mycket sällsynt för de kommunala. Visserligen brukar det statliga vägväsendet ha kontroll 
över de viktigaste genomfarterna genom tätorterna, i den mån sådana förekommer, men man 
missar de kommunala gatorna med hög trafik. 
 
 

5.2 Förhållanden i Sverige 
 
Tidigare fanns i BYA konstruktions- och utförandebeskrivningar av beläggningar typ AB12T 
och AB16T. Numera finns i Väg94, och dess efterföljare ATB Väg 2000, motsvarande 
beskrivningar för ABT11 och ABT16, dvs. den maximala stenstorleken 12 mm har ersatts av 
11 mm (detta är dock endast en benämningsändring – siktarna är desamma). 
 
Numera använder man i huvudsak ABS16 eller ABS11 (stenrik asfaltbetong eller "skelett-
asfalt"1) på den del av vägnätet där trafikvolymen är hög, med viss dominans för 16-mm-
varianten. På vägar och gator där man kan förvänta sig bullerproblem används även ABS8. 
De tidigare så dominerande ytbehandlingarna (Y1B och Y2B) på det lågtrafikerade vägnätet 
är idag fortfarande dominerande men dels har stenstorleken gått ner, dels har vissa vägar med 
medelhög trafik fått ytbehandling ersatt med ABS. Figur 1 visar andelen av olika 
beläggningstyper i Region Stockholm samt Region Sydöst i december 1999, enligt PMS-
databasen, och uttryckt som andel körfältslängd i procent av totala längden. Dessa regioner 
valdes för att illustrera en storstadsregion respektive en landsortsregion. Endast vägar med 
högre trafikvolym än 3000 ÅDT har medtagits eftersom vägar med mindre trafik inte så ofta 
har bullerproblem. Som synes är det i Stockholmsregionen en stor dominans för ABS medan 
tät asfaltbetong fortfarande står för ca halva väglängden i Region Sydöst (men där ABS-
andelen är tilltagande). Data från PMS har vänligen tagits fram av Johan Dahlgren, 
Vägverket. 
 
Det förefaller tämligen självklart att referensbeläggningen skall vara en ABS, i första hand 
ABS16, om man avser svenska förhållanden. 
 
 

                                                 
1 På engelska Stone Mastic Asphalt (SMA) 
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Figur 1 Andel vägbeläggningar av olika typ på det statliga vägnätet i Region Stockholm 

och Region Sydöst i december 1999 enligt PMS (endast vägar över 3000 ÅDT). I 
gruppen ”Övriga” ingår bl.a. en stor andel grusväg. ”Tunnskiktsbeläggning” tros i 
detta fall vara främst av typen ”Novachip” (eller motsvarande av andra fabrikat). 

 
 

5.3 Förhållanden i Norge 
 
I Norge gjordes nyligen en utredning av ViaNova om vägbeläggningsanvändningen. Förfat-
taren har fått en del data från denna av Johnny Johansen på ViaNova i Oslo. Kompletterande 
upplysningar har erhållits av Asbjörn Arnevik, ViaNova. I figur 2 redovisas resultaten i form 
av procentuell andel av vägnätet för de största vägbeläggningsgrupperna. Statistiken avser 
hela det statliga riks- och fylkesvägnätet (fylkesvägar motsvarar i stort de svenska läns-
vägarna). För kommunala vägar och gator finns ingen motsvarande statistik. 
 
Figuren domineras av det lågtrafikerade vägnätet. T.ex. används grus, oljegrus (OG), asfalt-
grusbetong (AGB – är ungefär som en tät asfaltbetong) och MABT bara för trafikvolymer 
under 3000 ÅDT. Dessa kan därmed i stort sett ”räknas bort”. Ytbehandlingar (Y1 och Y2) 
används likaså i huvudsak endast på lågtrafikerade vägar. Beläggningar för större trafik-
mängder domineras då av HABT och ABS. I båda fallen dominerar stenstorleken 16 mm. 
ABS används i huvudsak vid trafik över 5000 ÅDT, medan HABT används även i området 
3000–5000 ÅDT. Andelen ABS är ökande; åren 1995–2000 ökade ABS-användningen 60 %. 
 
Man kan då dra slutsatsen att för vägar där trafiken är så hög att den kan orsaka svåra buller-
problem dominerar ABS16 och HABT16. Eftersom andelen ABS är ökande på bekostnad av 
HABT är det enligt författarens mening naturligt att även för norska förhållanden föredra 
ABS som en referensbeläggning. 
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Figur 2 Vägbeläggningsanvändningen på det norska statliga vägnätet i januari 2000. 
Bearbetat av VTI från data erhållna av Johnny Johansen, ViaNova, Oslo. 

 
 

5.4 Förhållanden i Finland 
 
Författaren har konsulterat Mats Reihe på finska vägverket (Tielaitos). Han skriver följande: 
 
”Vi har i Finland 50 000 km belagda vägar. Vi har 28 600 km mjuka beläggningar (oljegrus, 
mjukasfalt...), 17 500 km ”hårda” beläggningar (tät asfaltbetong, SMA...) och 3 800 km ytbe-
handlingar.  
 
På huvudvägar använder vi SMA. Den maximala kornstorleken är oftast 16 mm (eller 
16...20 mm) i alla beläggningar, ganska sällan 8 eller 11 mm.  
 
Om trafiken är inte så stor (1000–4000 ÅDT), så använder vi tät asfaltbetong, eller ännu 
mindre (300–1500 ÅDT) mjukasfalt. Den maximala kornstorleken är då också 16 mm. 
 
Om trafiken är <500 ÅDT, så använder vi ytbehandling eller grus. ” 
 
Några data från kommunala vägar finns ej. 
 
Vad gäller bullerexponering, är det författarens bedömning att huvudvägarna är den viktigaste 
kategorin. Där använder man tydligen SMA (ABS) med företrädesvis 16 mm maximal sten-
storlek. Det är således till synes likvärdigt med svenska förhållanden. 
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5.5 Förhållanden i Danmark 
 
Från Peder Andersen, Vejdirektoratet i Köpenhamn, har följande information erhållits. 
 
På vägar och gator där trafikbuller kan förväntas ge problem används numera i mycket hög 
utsträckning det man kallar skærvemastix, dvs. det vi kallar för stenrik asfaltbetong eller 
skelettasfalt. Vanligen är maximala stenstorleken 11 mm på vägar med högre hastighet och 
8 mm på vägar och gator med lägre hastighet. En annan vanlig beläggning, i vart fall på 
motorvägar och andra högtrafikerade vägar, är öppen asfaltbetong, t.ex. 12-mm-varianten 
AB12å. När man kommer ner i trafikvolymer i storleksordningen 3000 ÅDT förekommer ofta 
mjuk asfaltbetong MABT. 
 
Den referensbeläggningstyp som f n används i Danmark vid bullermätningar är tät asfalt-
betong med 11 eller 16 mm som största stenstorlek. 
 
Enligt författarens mening förefaller dock ABS även här vara det naturliga valet av 
referensbeläggning i den närmaste framtiden. Skillnaden mot Sverige, Norge och Finland är 
dock att man har 8–11 mm som vanlig maximal stenstorlek och inte 16 mm. Det beror kanske 
på att man i stort sett saknar dubbdäck. 
 
 

5.6 Förhållanden på Island 
 
Först kan det konstateras att det finns ca 3 500 km belagda vägar på Island (troligen avser 
detta endast det statliga vägnätet. Av detta är 3 200 km belagda med ytbehandling. Resterande 
250–300 km är belagda med tät asfaltbetong (ABT) eller skelettasfalt (ABS). 
 
Tabell 2 visar exempel på vägbeläggningsandelar på Island. Vänstra kolumnen avser data från 
isländska vägverket som författaren fått av Valgeir Valgeirsson, Vegagerdin, och som gäller 
det isländska statsvägnätet. Procentsatsen är uttryckt som del av vägarna som är belagda med 
massabeläggning (ABT eller ABS). Ytbehandlingsandelen är inte medtagen här eftersom yt-
behandling inte så ofta används där buller är ett problem. 
 
Den högra kolumnen avser data för Reykjaviks kommun som författaren fått av Henry Þór 
Henrysson, Reykjavik, och som gäller underhållsarbeten under år 1999 inom Reykjavik. 
 
 
Tabell 2 Exempel på vägbeläggningsandelar på Island. 
 
Beläggningstyp Statliga vägar Reykjaviks kommun, 

underhållsarbete 1999 
Kommentarer 

ABT 8 1% 4%  
ABT 11 40% 56%  
ABT 16 25% 12%  
ABS 16 8% 28%  
Övrigt/okänt 26%   
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Av tabellen kan man se att tendensen är att gå från stor till mindre sten, samt med ökande 
andel skelettasfalt, då man går från statliga till kommunala vägar. Troligtvis är det så att 
skelettasfaltens andel ökar då trafikmängden ökar, dvs. där bullerproblem mest sannolikt 
uppträder. Dessutom började man använda skelettasfalt år 1995 på Island, så tendensen är 
liksom i övriga nordiska länder att dess andel ökar. 
 
Det är författarens bedömning att om statistiken viktades med avseende på bullerexponering 
skulle skelettasfalt (ABS 16) vara en lämplig referensyta, jämsides med ABT 11. 
 
 

5.7 Slutsats 
 
Det skiljer lite mellan de nordiska länderna, på det viset att användningen av skelettasfalt 
tycks ha ”kommit igång” mest i Sverige, men Danmark och Finland verkar ha en ganska 
likartad situation, i Norge och Island ökar användningen av skelettasfalt så att man snart kan 
komma att nå samma andel som i Sverige och Finland. 
 
Såsom referensyta för vägtrafikbulleremission förefaller det ganska klart att man i Norden bör 
använda en skelettasfalt, företrädesvis med 16 mm stenstorlek. Det vore en fördel om även 
11-mm-varianten av skelettasfalten samt en tät asfaltbetong med maximal 16 mm stenstorlek 
kunde anses som en referensyta, men detta har inte varit möjligt eftersom mätningar har visat 
på en viss skillnad mellan dessa vägbeläggningar.  
 
Här har således valts en skelettasfalt med 16 mm maximal stenstorlek som referensbeläggning 
(ABS16).  
 
Ändringen av referensbeläggning, i förhållande till den tidigare använda, har resulterat i att 
alla värden för 0–5% andel tunga fordon har fått minskas med 1 dB(A), eftersom skillnaden 
mellan en ABT16 och en ABS16 är 1 dB(A) för lätta fordon (dvs. ABS = ABT + 1 dB(A)) 
men 0 dB(A) för tunga fordon. 
 
Kommentar: Att ändra referensbeläggning i den nordiska trafikbullermodellen så att en 
(marginellt) ökande bullernivå erhålls för referensfallet kan tyckas vara tveksamt, men det kan 
i själva verket vara en fördel eftersom det har ansetts att den hittillsvarande trafikbuller-
modellen brukar överskatta bullernivån2, och i detta fall skulle en kompensation för det 
erhållas. 

                                                 
2 Diskussioner vid revideringen av modellen i början av 90-talet 
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6 DATA FRÅN SENARE TID OM BELÄGGNINGARS BULLEREGENSKAPER 
 
Sedan den förra (dvs. nuvarande) vägbeläggningskorrektionen publicerades 1993 har data-
underlaget utökats väsentligt. Följande är de viktigaste exemplen. 
 
VTI har i samverkan med Tekniska Universitetet i Gdansk (TUG) utfört ett stort antal mät-
ningar på olika vägbeläggningar med hjälp av den s.k. CPX-metoden (ISO/DIS 11819-2), dvs. 
med hjälp av en särskild mätvagn som utrustas med fyra referensdäck (ett efter ett), från vilka 
bulleremissionen i provdäckets närhet uppmäts vid i regel minst två olika hastigheter. Mät-
ningarna med metoden under 1998 och 1999 har genomförts på ett sätt som överensstämmer 
med den nämnda ISO-metoden varvid ett s.k. CPX-index (CPXI) erhålls vilket skall repre-
sentera beläggningens bulleregenskaper. Metoden är än så länge bara ett förslag; den är f n 
under utveckling men beräknas bli färdig under 2002. Nästa sida (figur 3) visar resultatet för 
de beläggningstyper som hittills (1998–99) har uppmätts på detta sätt. Figuren innehåller 
fotografier i varje stapel av respektive vägyta, och är utomordentligt komplicerad att 
producera, varför vi inte har gjort om den till svensk version. Den övre skalan anger CPXI i 
dB (A-viktat) vid referenshastigheten 80 km/h, medan den undre (vars värden representeras 
av en kurva som förbinder diamantsymbolerna i staplarna) anger medelprofildjupet (MPD) 
hos texturen uppmätt enligt ISO 13473-1. 
 
Värdena enligt figur 3 har utgjort en delmängd för att revidera korrektionstabellen. 
 
CPX-metoden i en tidigare ej standardiserad form har använts för ett stort antal mätningar av 
VTI och TUG i samarbete. Största skillnaden mot dagens version är att andra – omoderna – 
däck har utnyttjats. En del av dessa mätningar har rapporterats i [Sandberg & Ejsmont, 1998]. 
Figur 4 är ett exempel på dessa resultat. Absolutvärdena kan ej jämföras mellan figur 3 och 
figur 4, eftersom det finns vissa skillnader i metoderna, t.ex. har som sagt de använda däcken 
utbytts fr.o.m. år 1998. 
 
En ny typ av dränasfaltbeläggning, kallad Duradrän, provades i ett svenskt experiment år 
1996 [Sandberg, 1997] med uttnyttjande av SPB-metoden. Denna metod bygger på buller-
mätning vid förbifart av ett stort antal fordon i den normala trafiken, och finns standardiserad 
i ISO 11819-1. Tyvärr finns endast mätningar på beläggningen då den var ett år gammal. 
 
I början av 90-talet arbetade en nordisk grupp med att studera och utvärdera bullerreduktions-
egenskaperna hos dränasfaltbeläggningar. Arbetet rapporterades 1993 i [Sandberg et al, 
1993]. I denna finns resultatsammanställningar från ett antal nordiska projekt inom området. 
 
En kunskapsöversikt vad gäller lågbullerbeläggningar gjordes av författaren år 1998 och den 
publicerades i artikelform året efter [Sandberg, 1999]. 
 
Vad gäller mätningar i de övriga nordiska länderna kan först hänvisas till den ovan nämnda 
rapporten [Sandberg et al, 1993]. Utöver detta har ett mycket ambitiöst projekt genomförts i 
Danmark under åren 1990–98, varvid några dränasfaltbeläggningar har jämförts med täta as-
faltbetongbeläggningar, med mätningar med SPB-metoden genomförda årligen [Kragh, 
1998]. Resultaten sammanfattas i figur 5, vilken hämtats från Kraghs uppsats. 
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Figur 3 Bullervärde (CPXI) för olika vägbeläggningar uppmätta 1998–99 med CPX-metoden.  
 Även MPD-värde uppmätt enligt ISO13473-1. 
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Figur 4 Resultat av mätningar utförda med en föregångare till CPX-metoden på olika väg-

beläggningar av olika ålder, hastighet 70 km/h. De flesta staplar representerar mät-
ningar på mer än en beläggning av den typen (de vita områdena anger då sprid-
ningen). Mätningar på 90-talet, t.o.m. år 1997. Fyra olika däck som använts 
(benämnda S, M, G och GS) indikeras upptill till höger i varje delfigur. 

Förklaring av vägbeläggningsbenämningar: AC = asfaltbetong, SMA = skelettasfalt, RUB = Rubitbeläggning 
(viss andel gummigranulat), SurfDr = ytbehandling Y1B, NewCC = ny cementbetong, OldCC =gammal ce-
mentbetong, EACC = cementbetong med frilagd ytstruktur, gnd = slipad yta, siffrorna efter bokstavsbeteck-
ningarna gäller den maximala stenstorleken i mm samt åldern i år (yr). 
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Figur 5 Fordonsbullernivå uttryckt i dB(A) som funktion av beläggningarnas ålder. Resultat 

från det danska projektet nämnt i texten ovan [Bendtsen, 1998][Kragh, 1998]. AB12å 
är en halvporös typ som i BYA brukade kallas AB12Ö; troligen dock mindre porös 
och med ganska skrovlig yta. AB8t och AB12t (= REF) är vad vi i Sverige benämner 
ABT8 respektive ABT12. DA8 och DA12 är dränasfaltbeläggningar med 8 
respektive 12 mm maximal stenstorlek. Procenttalen anger hålrumshalten. (Notera 
även att senare mätningar har visat att referensbeläggningen år 7 skall ligga på 81 dB 
- Ref E och Ref W kan tas bort) 

 
 
Det nämnda danska projektet har fått en efterföljare. År 1999 påbörjades ett projekt inom 
vilket några testsektioner av en dränerande tvålagers asfaltbetongbeläggning som utvecklats i 
Holland (s.k. Twin-lay) kommer att utprovas under ett antal år på Østra Søgade i Köpenhamn 
[Bendtsen, 1999]. Testsektionerna kommer att rensas från igentäppande smuts 2 (?) gånger 
varje år. Den tjockaste beläggningen är 90 mm tjock, vilket är ungefär dubbelt så mycket som 
en normal beläggning. Första årets mätningar med SPB-metoden, då beläggningarna var två 
veckor gamla, gav det häpnadsväckande goda resultatet 5–7 dB(A) i bullerreduktion [Kragh 
& Bendtsen, 2000] jämfört med en likaledes ny AB8t. Värdena beror på vilken testsektion 
som avses (högsta värdet för tjockaste beläggningen). Beträffande Twin-lay, se utförlig 
beskrivning i [Sandberg, 1999]. 
 
I Finland har ett ambitiöst program för att mäta vägbeläggningars bulleregenskaper inletts 
under 1999. Författaren har fått några preliminära data som gäller två intressanta belägg-
ningar, nämligen en ”TINO” som utvecklats inom det europeiska s k TINO-projektet (det är 
f n osäkert om denna beläggning duger i verklig trafik) och en ABS med maximalt 5 mm sten-
storlek. Mätningarna har gjorts på nylagda beläggningar med något som liknar CPX-metoden 
(mätvagn), men med andra typer av däck och andra mikrofonpositioner. Jämfört med en re-
ferensbeläggning som var en ABS18 (fyra månader gammal) erhölls en bullerreduktion på 2 
dB(A) för TINO-ytan och 3–4 dB(A) för ABS5. Informationen har erhållits av Mats Reihe, 
Vägverket i Helsingfors, samt Panu Sainio, Helsingfors tekniska universitet.  
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r 6 Reduktion av vägtrafikbullernivå uttryckt i dB(A) från tre olika s k "Twin-lay"-
beläggningar i Köpenhamn. Figuren visar mätningar när beläggningarna är nya 
[Kragh & Bendtsen, 2000]. I beteckningen DA8-70 betyder DA dränasfalt, 8 är 
maximal stenstorlek i mm och 70 är tjockleken i mm. Referensbeläggning (0 dB) är 
en nylagd tät asfaltbetong med 8 mm max. stenstorlek. 

man antar att en ABS18 är 1 dB(A) bullrigare än en ABS16 samt att en något år gammal 
ggning är 1 dB(A) bullrigare än en nylagd, skulle en nylagd ABS5 vara 3–4 dB(A) tystare 
tt referensfall enligt i denna rapport framfört förslag. Beläggningstypen ABS5 används 
på gator med hög trafik i Sverige, men förekommer på vissa lågtrafikerade bostadsgator 
st i Göteborg) samt på cykelbanor. Författaren menar dock att man bör överväga att 

nda den på gator eller vägar med skyltad hastighet 50 km/h (eventuellt även 70) där 
erproblem kan förekomma. 

nordiska förhållanden bör nordiska bullerdata ha högsta relevans. Emellertid måste man 
 i bedömningarna ta hänsyn till utomnordiska data. Det finns inte resurser att här gå 
om de data som finns, men det kan nämnas att man i Frankrike har byggt upp en 
ämlig databas, i vilken man har samlat ihop i stort sett alla mätningar man har gjort under 
tort antal år med en särskild s.k. CPB-metod som är standardiserad i Frankrike och som 
resultat som är jämförbara med SPB- och CPX-metoderna. Den senaste uppdateringen 
 författaren har tillgång till finns i figur 7. 

rigt finns det rikligt med data från 90-talet om beläggningars bulleregenskaper från Tysk-
, Storbritannien, Nederländerna, Österrike och Japan. Även från USA finns det rikligt 
 sådana data, men problemet är att de inte är relevanta för nordiska förhållanden och för 
ern väghållning. Man sysslar nämligen med att upprepa mätningar och studier som man 
de där redan för 25 år sedan, på cementbetongbeläggningar som är texturerade med tek-
r som vi i Europa betraktar som föråldrade och oacceptabla, åtminstone i närheten av bo-
sområden. 
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Figur 7 Fordonsbullernivå uttryckt i dB(A) på olika typer av beläggningar i Frankrike. Från 
den franska databasen som omfattar mätningar under många år och på ett stort antal 
beläggningar inom varje huvudtyp (staplarnas utsträckning visar variationen min-
max). Figuren är gjord av VTI men baserad på data i [Héritier et al, 1999]. 

 
7 FRAMTIDA NORDISKA OCH EUROPEISKA BERÄKNINGSMODELLER 
 
Det pågår utveckling av en helt ny nordisk beräkningsmodell för vägtrafikbuller, vilken 
kommer att bli del av en större modell för beräkning av samhällsbuller i allmänhet (industri-
buller, flygtrafikbuller, järnvägstrafikbuller och vägtrafikbuller). Modellen kommer att 
presenteras i slutet av år 2001. I denna finns, när detta skrivs, en vägbeläggningskorrektion i 
enlighet med den tabell som presenteras i detta notat3. Det är även planerat att samma 
korrektionstabell skall läggas in i en kommande mätmetod i serien Nordtest. 
 
På europanivå har ett arbete inom en av Kommissionen tillsatt arbetsgrupp (WG 3) inletts, i 
avsikt att arbeta fram en gemensam europeisk beräkningsmodell. Från nordisk horisont vill vi 
naturligtvis att den skall vara så kompatibel med den nya nordiska modellen som möjligt, 
varför vi kommer att söka påverka de andra europeiska kollegorna i den riktningen. Ett EU-
projekt med benämningen HARMONOISE, som avses löpa under tre år från mitten av 2001, 
syftar till att utföra det praktiska arbetet med europametoden. VTI är med i projektkonsortiet 
vilket bl.a. innebär att författaren avses arbeta med framtagande av den europeiska vägbelägg-
ningskorrektionen. Det kommer att innebära att tabellen måste kompletteras med beläggnings-
typer som förekommer i andra europeiska länder men som inte är med i tabellen, samt att alla 
värden i tabellen måste omvärderas och i några fall revideras med hänsyn till vilka erfaren-
heter man kan ha i länder utanför Norden. 

                                                 
3 Författaren har ställt tabell 3 i detta notat till förfogande för gruppen som utvecklar den nordiska modellen 
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8 FÖRSLAG TILL KORREKTIONSTABELL 
 

8.1 Behov och tillgänglighet av data i vägbeläggningsdatabaser 
 
För att kunna göra beräkningar med bullervärden som åsatts olika vägbeläggningar fordras 
samkörning av tre typer av data: 
 
• ”Bullerdata”: Korrektionstabell för bullerpåverkan 
• ”Vägbeläggningsdata”: Data om använd beläggning på varje aktuell väg samt dess ålder 
• ”Trafikdata”: Data om skyltad hastighet och andel tunga fordon 
 
Trafikbullret kan upplevas som två olika typer av problem: 
 
• Ekvivalentnivån är för hög – detta problem finns där trafikvolymerna är höga, i första 

hand över 3000 ÅDT 
 
• Maximalnivåerna är för höga – detta problem finns i princip på alla vägar där bostäder 

ligger nära vägen, och i synnerhet när det finns en hel del tung trafik 
 
Beräknat som antal exponerade personer är det det första problemet som dominerar. Om 
någon typ av viktning med bullerproblemets potentiella storlek behövs, är det nödvändigt att 
ta med även trafikvolymen uttryckt i ÅDT. Man kan dock inte försumma maximalnivåfallet. 
 
”Bullerdata” redovisas i denna rapport. Vägbeläggnings- och trafikdata finns i Vägverkets 
PMS-databas och i databasen VUH (Vägunderhållsdata). 
 
 

8.2 Korrektionstabell 
 
Vägbeläggningens bullerpåverkan, uttryckt som en skillnadsnivå (avser här såväl ekvivalent- 
som maximalnivå) i relation till en referensbeläggning, föreslås beskrivas enligt den tabell 
som presenteras på nästa sida (tabell 3). I denna anges för varje vägbeläggningstyp, inklusive 
vissa tillståndsvariabler för dessa, ett korrektionsvärde uttryckt i dB(A). Värdet beror av 
andelen tunga fordon i trafiken och av trafikens medelhastighet (alternativt skyltad hastighet). 
Korrektionsvärdets storlek anger hur många dB(A) man skall lägga till eller dra ifrån 
”normalvärdet” för trafiken (dvs. bulleremissionen som skulle erhållas när beläggningen är av 
referenstyp). Ett negativt tal innebär att beläggningen är ”tystare” än normalt. 
 
Intervallet för maximal stenstorlek gäller den högsta förekommande stenstorleken (största 
sållets maskstorlek). Således innebär 12–16 mm att maximal stenstorlek kan vara upp till 
12 mm eller upp till 16 mm. 
 
Några i Sverige ännu inte förekommande beläggningar har tagits med (Twin-lay se kapitel 6, 
ABS 4–6 mm), av den anledningen att de är särskilt intressanta för bullerdämpning, samtidigt 
som de har andra egenskaper som synes tillfredsställande enligt försök i andra nordiska 
länder. Därmed bör de enligt författaren prövas i Sverige snarast möjligt.  
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Tabell 3 Vägbeläggningars bullerpåverkande egenskaper, uttryckt som korrektion till ”normal-
värde” för referensbeläggning av typ ABS16. Minustecken innebär lägre bullernivå. 

                      Vägbeläggning Korrektionsterm i dB(A) för hastighetsintervall 
samt viss andel (%) tunga fordon 

Nr. Typ  Ålder 40-60  km/h 61-80 km/h 81-130 km/h 
 (här anges även max. stenstorlek)  [år] 0-5 %   6-19  20-100 0-5 %  6-19  20-100 0-5% 6-100
1a. Skelettasfalt (ABS) (max 13-16 mm) 1-20  ref  ref  ref  ref  ref  ref  ref  ref 
1b. D:o, nylagd <1   0  0  0  0  0  0  0  0 
2a. Skelettasfalt (ABS) (max 10-12 mm) 1-20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 
2b. D:o, nylagd <1   -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 
3a. Skelettasfalt (ABS) (max 7-9 mm)* 1-20  -2  -1  -1  -2  -1  -1  -2  -1 
3b. D:o, nylagd* <1   -3  -2  -2  -3  -2  -2  -3  -2 
4a. Skelettasfalt (ABS) (max 4-6 mm) 1-20  -3  -2  -1  -3  -2  -1  -3  -1 
4b. D:o, nylagd <1   -4  -3  -2  -4  -3  -2  -4  -2 
5a. Asfaltbetong, tät, ABT (max 11-16 mm) 1-20  -1  0  0  -1  0  0  -1  0 
5b. D:o, nylagd <1   -2  -1  -1  -3  -2  -1  -3  -2 
6a. Asfaltbetong, tät, ABT (max 8-10 mm) 1-20    -1  0  0  -2  -1  0  -2  -1 
6b D:o, nylagd <1   -2  -1  -1  -3  -2  -1  -3  -2 
7. Slurry Seal och andra mkt tunna beläggn. 0-5  -3  -2  -1  -3  -2  -1  -3  -1 
8. Bituminiserad chip-sten (BCS) 0-20  0  0  0  +1  +1  0  +1  +1 
9a. Ytbehandling, enkel (Y1B), max 16-20mm 1-20  0  0  0  +1  +1  0  +1  +1 
9b. D:o, nylagd <1   +2  +1  0  +2  +1  -1  +1  0 
10a. Ytbehandling, enkel (Y1B), max 10-12mm 1-20  -1  0  0  -1  0  0  -1  0 
10b. D:o, nylagd <1   -1  0  0  -1  -1  -1  -1  -1 
11a. Ytbehandling, enkel (Y1B), max 6-9 mm 1-20  -1  0  0  -2  -1  0  -2  0 
11b. D:o, nylagd <1   -2  0  0  -2  -1  -1  -2  -1 
12a. Ytbehandling, dubbel (Y2B), max 16-20mm 1-20  -1  0  0  -1  0  -1  -1  0 
12b. D:o, nylagd <1   0  -1  -1  0  -1  -2  0  -1 
13a. Ytbehandling, dubbel (Y2B), max 10-12mm 1-20  -1  0  0  -1  -1  -1  -1  -1 
13b. D:o, nylagd <1   -1  -1  -1  -1  -1  -2  -1  -1 
14a. Dränasfalt HABD, <14-16mm ≥20% hålrum 3-7  -1  0  0  -2  -1  -1  -2  -1 
14b. D:o, "medelgammal" 1-2   -2  -1  -1  -2  -2  -2  -2  -2 
14c. D:o, nylagd <1   -3  -2  -2  -3  -3  -3  -3  -3 
15a. Dränasfalt, max 8-12 mm (≥20% hålrum) 3-7  -1  0  0  -2  -1  -1  -3  -2 
15b. D:o, "medelgammal" 1-2   -2  -1  -1  -3  -3  -2  -4  -3 
15c. D:o, nylagd <1   -4  -3  -3  -5  -5  -5  -6  -5 
16a. Dränasfalt, Duradrän 3-7  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
16b. D:o, "medelgammal" 1-2   -4  -3  -3  -5  -4  -4  -5  -4 
16c. D:o, nylagd <1   -5  -4  -4  -6  -5  -5  -6  -5 
17a. Dränasfalt, Twin-lay >80 mm (DK version) 3-7  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
17b. D:o, "medelgammal" 1-2   ?  ?  -?  -?  -?  -?  -?  -? 
17c. D:o, nylagd <1   -7  -7  -6  -8  -7  -6  -9  -7 
18. Cementbetong, tät, slät, max 20-80 mm 0-40  +1   +1  +1  +1  +2  +2  +1  +2 
19. Cementbetong, tät, slät, max 12-18 mm 0-40  0  +1  +1  +1  +2  +2  +1  +2 
20a. Cementbetong, frilagd bal., max 22 mm 2-10  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 
20b. D:o, nylagd <2  -1  -1  0  -1  -1  -1  -1  -1 
21a. Cementbetong, frilagd bal., max 11-16mm 2-10  0  0  0  0  0  0  0  0 
21b. D:o, nylagd <2  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 
22a. Cementbetong, frilagd bal., max 7-9 mm 2-10  -2  -1  0  -2  -1  0  -2  -1 
22b. D:o, nylagd <2  -3  -2  -2  -3  -2  -2  -3  -2 
23. Cementbetong, slipad (slipning ej sliten) 0-5  -3  -2  -2  -3  -2  -2  -2  -1 
24. Gatsten, kullersten & storgatsten 0-90  +6  +5  +4  +6  +6  +5  +6  +6 
25. Gatsten, sten ca 10x10 cm 0-90  +3  +3  +2  +4  +4  +3  +4  +4 
26. Cementblocksten, normal 0-10  +2  +2  +2  +3  +3  +3  +3  +3 
27. Cementblocksten, bästa typ 0-10  -1  0  0  -1  0  0  -1  0 
 * Referensvägyta enligt ISO 10844 (använd för fordonsbullerprovning m.m.) motsvaras av beläggning nr 3 ovan. 
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I tabellen finns ingen kolumn som gäller hastigheter under 40 km/h, dvs. i praktiken fall där 
skyltad hastighet är 30 km/h. I början av 90-talet var sådana hastighetsgränser ovanliga men 
de har numera blivit ganska vanliga varför man måste ta vederbörlig hänsyn till detta. 
Förslaget lyder:  
 
När skyltad hastighet är 30 km/h, föreslås här att man använder kolumnen för 40–60 km/h, 
men med halvering av alla korrektionsvärden.  
 
Det har inte funnits plats i tabellen att på en A4-sida skriva in även denna kolumn, och den 
kan ju lätt genereras från den som gäller 40–60 km/h. 
 
Att värdena blir mycket lägre vid så låg hastighet beror på att andra bullerkällor, som ej 
påverkas nämnvärt av vägbeläggningen, då står för grovt räknat hälften av all bulleremission. 
Därmed kan vägbeläggningspåverkan ej bli så stor som vid 50 km/h. 
 
Ofta används vid bullerstudier som provbeläggning en yta som uppfyller kraven på referens-
vägyta för fordonsbullermätning enligt ISO 10844. Sådan beläggning liknar den som finns 
med i tabellen som punkt nr 3.  
 
I en del fall lägger de större entreprenörerna beläggningsvarianter som de själva utvecklat och 
som bär deras namn, men som har en motsvarighet i ATB Väg 2000 (eller motsvarande 
katalog i de andra nordiska länderna). I sådana fall räknar man med närmast motsvarande 
beläggning i denna katalog. 
 
 

8.3 Våt vägbana 
 
Beträffande bullerpåverkan från våt vägbana finns det begränsat med data. Påverkan kan dock 
vara ca 0–5 dB(A). Dessutom är vätan svår att kvantifiera. Se vidare [Sandberg, 1999–2001]. 
Något försök att lägga in korrektion för våt vägbana i tabell 3 har därför inte gjorts. 
 
Om man emellertid provisoriskt önskar använda en enkel schablon för våt vägbana föreslås 
värden enligt tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Provisoriskt och mycket grovt förslag till korrektion för våt vägbana 
 
Grad av väta 0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h 
Torr ref ref ref 
Fuktig, av salt eller duggregn + 2 dB + 1 dB   0 dB 
Våt, normalt regn + 4 dB + 3 dB + 2 dB 
Våt, intensivt regn + 6 dB + 4 dB + 3 dB 
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8.4 Andra speciella förhållanden 
 
Det finns några specialfall där vägbeläggningen inverkar på sätt som inte alls täcks av genera-
liserade korrektioner enligt ovan. Det kan gälla t.ex. följande: 
 
• Lagningar av beläggning där denna har varit i dålig kondition 
• Gatubrunnar 
• Betongskarvar 
• Broskarvar 
• Broar med stålgaller 
• Korrugeringar, t.ex. vägkantlinjer 
• Grusvägar 
 
Vi saknar mätdata för dessa specialfall. Beträffande grus och lagningar, se avsnitt 8.4. Enstaka 
ojämnheter kan i olyckliga fall ge transienta ljud från lastbilar ("skrammel") med nivå upp till 
110 dB(A) på 5–10 m avstånd från vägen. 
 
Vad gäller snö- och isväglag finns inga bullerdata alls. 
 
Se avsnitt 11.2 beträffande vad som gäller vid slutet av en beläggnings livslängd. 
 
 

8.5 Implementering av tabellen i Vägverkets databaser 
 
Endast den som är närmare insatt i Vägverkets olika databaser kan säga hur man praktiskt 
implementerar bullerkorrektionstabellen. En möjlighet borde vara att lägga in den i databasen 
PMS samt samköra den med där befintliga beläggnings- och trafikdata. Då fordras emellertid 
att de beläggningsbeteckningar som finns där kan identifieras med någon rad i buller-
reduktionstabellen. I tabell 5 finns en sådan nyckel presenterad där rekommendationer görs 
om vilken bullerreduktion som skall förknippas med varje i PMS förekommande beläggnings-
beteckning. 
 
Vidare måste kompletteringar med trafikdata göras, dvs. skyltad hastighet (eller uppmätt 
medelhastighet) och andel tunga fordon.  
 
Vad gör man om data saknas? Följande råd kan ges: 
 
• Om andel tunga fordon saknas, föreslås att man använder 10% som normalvärde (default).  
• Om största stenstorlek i beläggningen ej är angiven föreslås att man använder den högsta 

för typen förekommande stenstorleken i bullerkorrektionstabellen (tabell 3). 
• Om beläggningens ålder ej finns angiven föreslås att man sätter denna till fyra år. 
• I brist på bullerdata för grusvägar föreslås att man tills vidare använder data för nylagd 

Y1B max 12–16 mm stenstorlek för sådana. 
• I brist på bullerdata för spårlagningar föreslås att man tills vidare använder data för nylagd 

Y1B, 4–8 mm. 
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Tabell 5 Nyckel för identifiering av beläggningsbeteckning i PMS med aktuell beläggnings-
typ i bullerkorrektionstabellen. Streck (---) betyder att beläggningens egenskaper 
inte är tillräckligt definierade för denna typ eller att bullerdata saknas. 

 
Tillvägagångssätt: 

1. För given bokstavsterm, välj nr i tabell 5 (kan således bli flera nummer) 
2. Med ledning av information om maximal stenstorlek, välj vilket av numrena i tabell 3 som 

enligt tabell 5 passar in (om ej exakt passning finns, välj närmaste förekommande sten-
storlek). I vissa fall görs ingen skillnad alls på stenstorlek. 

3. Med ledning av information om beläggningsålder, välj tillägg a, b eller c i numret, enligt 
tabell 3, vänstra kolumnen. I vissa fall görs ingen skillnad alls på ålder. 

 
Beteckning i 
PMS 

Motsvarar i 
buller-
reduktions-
tabellen nr:

Anmärkning Beteckning i 
PMS 

Motsvarar i 
buller-
reduktions-
tabellen nr: 

Anmärkning 

ABT 5-6  HABÖ 14 även vid mindre sten 
ABS 1-4  IM 9b oavsett ålder m m 
AEBT 5-6  MAB 5-6  
AEBÖ 14-15  MABD 14-15  
AG, AEG --- normalt ej slitlager MABS 1-4  
AGF --- normalt ej slitlager MABT 5-6  
AGS --- normalt ej slitlager MABÖ 14 även vid mindre sten 
ALBT 5-6  MJAB 5-6  
ALG --- normalt ej slitlager MJAG ---  
BBCH (TSK) 1-4 bör betecknas TSK MJOG 9b mycket osäkert 
BCS 8  MM --- normalt ej slitlager 
BL ---  OG 9b mycket osäkert 
BLS ---  OGR 9b mycket osäkert 
BTG 19-23 inform. otillräcklig* SB ?? beskrivning saknas 
CB 18 trol. äldre beteckn.? SGJA 8 mycket osäkert 
CG --- normalt ej slitlager SPY 11a se text 
ES 7  STEN 24-27 default = nr 25 
F 7  TOP 8 ovanlig numera 
GJA 8  TSK 1-4 (se BBCH) 
GJAP 8 mycket osäkert VA ---  
GRUS 9b se text Y1B 9-11  
HABD, ABD 14-15  Y1G 9-11  
HABS 1-4  Y2B 12-13  
HABT 5-6  Y2G 12-13  
   ÅM ---  
 
* Problem: Det förefaller som om nya typer av cementbetongbeläggningar ej definieras i 
PMS. De kan därmed ej åsättas relevant bullervärde. Detta bör åtgärdas genom förbättrade 
definitioner i PMS. 
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9 ÖVRIGA MÄTBARA PARAMETRAR AV BETYDELSE 
 
För framtida vidareutveckling av modeller för att beräkna bullerpåverkan av olika vägbelägg-
ningar kan följande två saker vara värda att nämna. 
 
För det första; i [Sandberg, 1999] presenterades en enkel modell för att beräkna bullerreduk-
tion hos dränerande vägbeläggningar utgående från två mätbara vägparametrar. Dessa är: 
 
• Beläggningens tjocklek 
• Beläggningens hålrumshalt 
 
Sambandet, dvs. bullerreduktion (relativt en referensbeläggning) gentemot produkten av hål-
rum och tjocklek (som motsvarar ”luftvolymen i beläggningen”), visas i figur 8. 
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Figur 8 Empiriskt samband mellan bullerreduktion hos en dränerande beläggning och pro-

dukten av dess hålrumshalt och tjocklek. Från [Sandberg, 1999]. Mätningar från 
olika organisationer och projekt (enligt symboler i inläggsrutan). 

 
 
Det kan nämnas att de danska mätningarna 1999 på Twin-lay-beläggning är så nya att de inte 
finns med i diagrammet, men de passar in bra – de kommer att ligga ungefär vid knäet på 
kurvan. 
 
För närvarande finns det inte någon fulländad, mobil apparatur som kan mäta dessa paramet-
rar, men utvecklingen går mot allt bättre GPR-system (Ground Penetrating Radar) vilka är 
kapabla att mäta tjocklek och mot system som kontaktlöst kan mäta hålrum (”isotopmätare”, 
en typ kallas ”Troxler”). 
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För det andra; under 1999 tog författaren fram ett samband mellan beläggningars buller-
egenskaper för tunga fordon och medelprofildjupet (MPD). Det senare kan mätas kontinu-
erligt med RST-bilarna. Det hela utgår från att man kan mäta eller på annat sätt vet vad 
bulleregenskaperna är för beläggningarna för lätta fordon. Att göra bullermätningar för lätta 
fordon är relativt lätt, men att göra det för tunga fordon är betydligt besvärligare. I regel får 
man en betydligt sämre noggrannhet vid mätningar för tunga fordon, dels därför att det sprider 
mer mellan dessa i bulleremission, dels för att de är färre så att det under en bestämd mättid 
oftast inte går att få mer än en femtedel–tiondel så många tunga fordon som lätta fordon 
uppmätta. Genom sambandet kan man använda bullermåttet för de lätta fordonen och med 
hjälp av MPD som uppmätts med t.ex. RST-bil kan man räkna fram bulleregenskaperna hos 
beläggningen för en blandning av trafik som även inkluderar tunga fordon. 
 
Sambandet ser ut så här: 
 
Vägbeläggningars inverkan på ljudnivån – för tung trafik: 
 
 ∆Lh = 0,7 ∆Lc - 0,2 (70 - 20.log MPD/10-6) 
 
där  

∆Lc  =  Ljudnivåinverkan (”korrektionsvärde”) för personbilar, uttryckt i dB(A) 
MPD =  Medelprofildjup för vägtexturen, mätt enligt ISO 13473-1, uttryckt i mm 

 
Ovanstående är inget som kan implementeras direkt i detta sammanhang, men är något som 
antagligen kommer att ha betydelse i framtiden. 
 
 
10 APPLIKATIONER OCH REKOMMENDATIONER 
 

10.1 Allmänt 
 
Bullerkorrektionstabellen (tabell 3 kompletterad med nr 5 och eventuellt nr 4) kan användas i 
t.ex. följande olika sammanhang: 
 
• Revidering av bullerkorrektionstabellen i den befintliga Nordiska Trafikbullermodellen 
• Motsvarande för den nya nordiska trafikbullermodell som f.n. arbetas fram (men där den 

idealiskt sett egentligen borde kompletteras med korrektioner som funktion av den 
akustiska frekvensen) 

• Utgångspunkt för diskussioner om den europeiska trafikbullermodellen 
• Användning vid särskilda eller allmänna bullerberäkningar som Vägverket gör för att få 

mer noggranna beräkningar 
• Krav på användning (eller undvikande) av viss typ av beläggning i bullerstörda områden 

kan baseras på tabellen 
• Vägverkets effektkatalog kan innehålla denna bullerkorrektionstabell (den senaste inne-

håller den redan) 
• Komplettering av PMS-databasen (alternativt i VUH) så att beräkningar av vägbelägg-

ningars bullerpåverkan på regional eller nationell nivå kan göras 
 



 

VTI notat 30–2000 27 

10.2 Relativ kontra absolut bullernivå 
 
Tabell 3 anger endast en bullernivå som relateras till en referensbeläggning. Man kan med den 
göra jämförelser av olika fall, men den ger inte automatiskt information om bullernivåns 
storlek i ett speciellt fall. Önskar man veta vilken bullernivå (Leq eller Lmax) man har i ett visst 
fall går man tillväga så här: 
 
• Använd den nordiska trafikbullermodellen och beräkna bullernivån i den aktuella 

punkten, som då gäller för det hypotetiska fall då man har en referensbeläggning (ABS16 
eller motsvarande) på vägen 

• Använd tabell 3 (samt eventuellt de kompletterande tabellerna) och addera det 
korrektionsvärde man får från den till den bullernivå som man erhållit enligt första 
punkten. Det värde man då får är den bullernivå som gäller för punkten ifråga med aktuell 
vägbeläggning. 

 
 

10.3 Beräkningar av samhällskostnader för bullerexponering 
 
Värden enligt 10.2 som anger bullernivå i aktuell punkt med korrektion för vägbeläggningen 
kan användas som ingångsdata till SIKA:s värderingsmodell, för beräkning av de externa 
kostnaderna för bullerexponeringen. Genom att göra detta för ett helt väg- och bostads-
område, eller för ännu större områden, kan man t.ex. beräkna den ekonomiska effekten av att 
byta ut befintlig vägbeläggning mot en ny. 
 
Detta kan t.ex. vara ett lämpligt verktyg vid miljökonsekvensbeskrivningar av nya projekt. 
Det kan även vara intressant att använda detta för att illustrera effekter av olika underhålls-
strategier. 
 
 

10.4 Tidstrender och/eller regionala skillnader – ett par lämpliga index 
 
Förutsatt att tabellerna 3 och 5 (och eventuellt den kompletterande tabellen 4) samkörs med 
PMS kan man ta fram statistik som visar t.ex. följande: 
 
• Trender från år till år i vägbeläggningars bullerpåverkan, inom en region eller nationellt 
• Skillnader mellan regioner 
• Allmänt kvalitetsmått längs vägarna, vad avser beläggningspåverkan på den akustiska 

miljön 
 
I princip kan detta åstadkommas direkt, förutsatt att Vägverket gör behövliga modifieringar 
och kompletteringar i sina databearbetningssystem.  
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Man kan tänka sig några intressanta mått baserade på beräkningar av ovanstående slag: 
 
• ”Bulleremissionsindex för vägbeläggning (BEMI)” (nationell eller regional nivå) = 

produkten av värdena i tabell 3 och antalet km som respektive beläggning förekommer. 
Enhet = km.dB 

• ”Bullerexponeringsindex för vägbeläggning (BEXI)” (nationell eller regional nivå) = 
produkten ovan, men med ytterligare en faktor, nämligen antalet personer som exponeras 
längs varje vägavsnitt, såväl vad avser överskridande av lämplig ekvivalentnivå som 
maximalnivå. Enhet = person.km.dB 

 
Kommentar till BEXI: Om det anses vara för komplicerat att idag beräkna dessa ljudnivåer, 
där man behöver använda den nordiska trafikbullermodellen eventuellt kopplad till GIS, kan 
man tills vidare använda förenklingar för ”personfaktorn”. För ekvivalentnivåfallet kan man 
t.ex. som mått använda antal boende inom 50 m (?) från vägen, parat med att trafiken skall 
vara >3000 ÅDT. För maximalnivåfallet kan det t.ex. vara antal boende inom 20 m (?) från 
vägen. Dessa värden är bara ”höftade”, om det blir aktuellt bör lämpliga gränser räknas ut. 
 
Ovanstående skulle kunna utgöra lämpliga miljökvalitetsmått vad avser vägbeläggningsin-
flytande, vilka är möjliga att följa upp över tid och region. Strävan bör vara att måttet skall 
uppnå så högt negativt värde som möjligt (det är då relaterat till bullerförändringen i dB, där 
minustecken innebär att ljudnivån minskar). 
 
 
 
11 UPPFÖLJANDE ARBETE 
 

11.1  Kartläggning av vägbeläggningsinverkan i framtiden 
 
Kartläggning och användning av data om vägbeläggningsinverkan på trafikbullret kan ses i tre 
tidsperspektiv: 
 
• På kort sikt (genast): Använd tabell 3 och 5 i kombination med PMS och använd data 

enligt rekommendationerna i kapitel 10 
 
• På medellång sikt (en 5-årsperiod): Det rekommenderas att här föreslagen schablonmetod 

för att beräkna bulleregenskaper hos vägnätet ersätts med en metod som grundar sig på 
regelbunden kartläggning med särskilt mätfordon för bullermätning, såsom diskuteras i 
kapitel 4 (punkt 1). Detta innebär att man får mycket noggrannare data än genom 
förfarandet ovan. 

 
• På lång sikt (en 10-årsperiod): Det bör övervägas att gå över till, eller åtminstone att 

komplettera metoden enligt ovan med en beräkning grundad på vägtexturmätning av 
vägnätet med t.ex. RST-bilar. Detta innebär inte noggrannare data, snarare tvärtom, men 
det innebär att kostnaden för datainsamlingen blir mycket låg. 
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11.2  Brister i data som kan rättas till med megatexturmätning 
 
Det skall även nämnas att det finns en brist i tabell 3 som man kan arbeta bort inom några år, 
nämligen att tabellen endast gäller så länge vägytorna är i godtagbart skick. I tabell 3 finns 
angivet beträffande ålder dels en korrektion vid 0-1 års ålder dels en annan korrektion för 1-
20 års ålder. För vissa beläggningar föreligger vissa avvikelser, men principiellt gäller att en 
beläggning förändras relativt snabbt från sin första till sin andra (möjligen även till sin tredje) 
sommarsäsong men sedan är de flesta beläggningar tämligen stabila från akustisk synpunkt. 
Man kan av detta få uppfattningen att alla beläggningar fungerar stabilt tills de är 20 år gamla. 
Så är dock inte fallet.  
 
Då ett slitlager har slitits ner så att man delvis når underliggande lager eller så att allvarliga 
deformationer, sprickor eller stensläpp har uppstått, ökar bullernivåerna på ett sätt som 
tabellen inte kan ta hänsyn till. Man kan nämligen inte i just detta sammanhang prediktera när 
denna nerbrytning inträffar eftersom det beror på trafikvolymen, undergrunden, bärlager, 
andelen mycket tunga fordon, m.m. Men ett megatexturmått och mätning av megatextur med 
ett eller två års mellanrum skulle kunna ge en indikation på när beläggningen har kommit in i 
ett stadium när den inte längre är akustiskt stabil utan trafikbullret ökar som följd av allvarlig 
nedslitning eller deformation. Arbete med sådant megatexturmått och -mätning pågår inom 
ISO. 
 
 

11.3  Saknad detaljinformation 
 
Förhållandena bör följas upp och tabellerna 3, 4 och 5 uppdateras med några års mellanrum. 
Bullerdata saknas eller är högst ofullständiga i följande fall som bedöms viktiga för att få 
korrekta bullerexponeringar beräknade vad avser maximalnivå (där även mycket låga tra-
fikvolymer kan ge upphov till bullerstörningar): 
 
• Grusväg (GRUS) 
• Oljegrusbeläggning (OG) 
• Asfaltgrus (AG)  
• Spårlagningar 
• Tunnskiktsbeläggningar av typen Novachip m fl av motsvarande typ men andra fabrikat 

(TSK) 
• Slamförseglingar (ES och F) 
• Mycket tunna beläggningar av typ som utvecklats i framförallt Frankrike på senare år 
• Skelettasfalt med mindre stenstorlek (ABS5) 
• Duradrän (nr 16 i Tabell 3) 
• Dubbel dränasfalt av typen Twin-lay (följ det danska försöket, samt gör motsvarande i 

Sverige) 
 
Det rekommenderas att bullermätningar görs på ovanstående typer av beläggningar. Dessutom 
behöver vissa beläggningsdefinitioner i PMS ses över (se kommentar under tabell 5). 
 
Tabell 3 bör utgöra ett underlag för diskussioner inför en framtida europeisk trafikbuller-
modell (inom HARMONOISE-projektet). 
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12 INTRESSANTA OBSERVATIONER 
 
Från tabell 3 kan följande observationer noteras: 
 
Skillnaden mellan den ”bullrigaste” och den ”tystaste” beläggningen är 15 dB(A). Detta är 
samma skillnad i ljudets ekvivalentnivå som man skulle få om man förflyttar sig 32 gånger 
längre bort från vägen (förutsatt ideala ljudutbredningsförhållanden över hård mark). 
 
Ovanstående avser dock tämligen extrema vägbeläggningar vilka inte normalt förekommer på 
vägnätet, varav den ”tystaste” f.n. är under utprovning i Danmark. En mer ”normal” skillnad 
mellan bästa och värsta beläggning är 10 dB(A), vilket motsvarar att man förflyttar sig 10 
gånger längre bort från vägen. 
 
Den idag dominerande beläggningstypen på det högtrafikerade vägnätet – ABS16 – hör till de 
”bullrigare” beläggningarna som står till buds. Den har ansetts förmånlig ur bl.a. hållbarhets-
synvinkel, dvs. den har utomordentligt bra motstånd mot dubbdäcksslitage. 
 
Genom att gå över från den idag dominerande användningen av ABS16 till ABS11 eller 
ABS8 kan en hel del uppnås i form av reduktion av ”nationell bulleremission”. Man bör t o m 
överväga om man i särskilt bullerkänsliga fall kan använda ABS5. En systematisk övergång 
av detta slag skulle t.ex. kunna kompensera för den trafikbullerökning som naturligt följer av 
den ökande trafiken under några decennier. 
 
Författaren vill hävda att den fokusering på ABS med stor stenstorlek (16 mm) som har skett 
under senare år inte längre är så motiverad, till följd av att de moderna lättviktsdubbarna är 
mindre aggressiva mot vägen. Om man där det finns risk för bullerproblem går över till 
mindre stenstorlekar kan man lägga ett tunnare slitlager samtidigt som man kan få avsättning 
för det överskott av stenfraktionerna under 8 mm som man har idag. Det man tjänar på det 
kan förhoppningsvis kompensera för ett något ökande dubbdäcksslitage. Nettovinsten skulle 
bli lägre bulleremission. Med SIKA:s värderingsmodell skulle en generell reduktion med 1 
dB(A) i landet, vilket skulle erhållas om man går över till mindre stenstorlek i ABS som 
föreslås ovan, motsvara ett ekonomiskt värde av några hundra miljoner kr/år. En annan 
nettovinst skulle bli lägre bränsleförbrukning och lägre avgasutsläpp. 
 
Skulle våtfriktionen bli lidande av en övergång till mindre stenstorlekar? ABS-beläggningar 
har allmänt ett relativt stort texturdjup – även med 8 mm maximal stenstorlek kan man enligt 
VTI:s mätningar få ett acceptabelt texturdjup för motorvägshastigheter. Med 4 eller 5 mm 
maximal stenstorlek sjunker texturdjupet troligen en hel del, troligen till en nivå som är 
olämplig för hastigheter över ca 80 km/h, men om denna beläggning används endast på 50-
vägar torde det inte innebära något problem. 
 
Det finns även andra beläggningstyper som bör övervägas. Idag anläggs i Sverige nästan 
ingen dränasfalt alls. Det faktum att beläggningstypen täpps igen av smuts innebär inte att den 
är oduglig. P.g.a. mindre dubbdäcksslitage är läget idag bättre för dränasfalt än det var för tio 
år sedan. Men den bör läggas om oftare och den kostar mer. I fall där en viss bullerreduktion 
önskas kan det ändå vara ekonomiskt försvarbart att använda beläggningstypen, se diskussion 
i avsnitt 17.5.3 i [Sandberg, 1999–2001]. I synnerhet borde Duradrän kunna användas med 
tillfredsställande kostnads/nytta-effektivitet. Den nya Twin-lay-beläggningen bör prövas även 
i Sverige. 
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I Bilaga 1 redovisas några enkla räkneexemepl som visar möjligheterna att göra samhälls-
ekonomiska vinster genom användning av vägbeläggning som ger lägre bulleremission från 
trafiken. Dessa beräkningar baseras på den värdering av bullerexponering som nyligen har 
presenterats av ASEK, se [SIKA, 1999]. 
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Bilaga 1. Exempel på monetär värdering av utbyte till beläggning som 
resulterar i lägre trafikbulleremission: Ersätta ABS16 med ABS8 eller Duradrän, 
alternativt bygga bullerskärm. 
 

Antaganden: 
 
Väg/gata 1 km längd genom ett tättbebyggt område med bostäder (enfamiljsvillor) på båda 
sidor om vägen/gatan, med 2,5 boende per 20 m (per vägsida) på 20 m avstånd från vägmitt, 
samt 2,5 boende per 20 m (per vägsida) på 40 m avstånd från vägmitt (andra raden). Plan, kal 
mark mellan väg och bostäder. Första bostadsradens skärmning av andra bostadsraden antas 
vara i medeltal 1 dB(A). Skyltad hastighet 50 km/h, 9000 ÅDT, 5 % tunga fordon. Vägbredd 
9 m.  
 
Man överväger fyra olika alternativ med betydelse för områdets bullerexponering: 
• Referensfall: Ingen åtgärd annat än normalt beläggningsunderhåll, innebärande att man 

använder som vägbeläggning en ABS16 
• Övergång från ABS16 till ABS8 
• Övergång från ABS16 till Duradrän 
• Byggande av bullerskärmar på båda sidor om vägen/gatan 
 
Den tidsperiod som används vid beräkningarna är 20 år. 
 
Antag vidare att beläggningen ABS16 läggs om vart 7:e år till en kostnad av 40 kr/m2, och att 
ABS 8 läggs om vart 5:e år till en kostnad av 35 kr/m2 (tunnare slitlager än ABS16). Antag att 
Duradränbeläggningen läggs om vart 3:e år till en kostnad av 60 kr/m2. Anledningen till att 
denna läggs om så ofta är att man vill ha en god bullerdämpning hela tiden; tekniskt sett torde 
det inte vara nödvändigt. 
 
Ett alternativ som övervägs är att bygga en bullerskärm längs vägens båda sidor. Här antas att 
denna får en utformning som ger en ljudreduktion på 7 dB(A) för medelvillan längs vägen 
(vissa får högre reduktion, vissa får lägre) och som medeltal under året. Vidare antas att en 
bullerskärm av detta slag kostar 5000 kr per löpmeter (10000 kr/vägmeter vid dubbelsidigt 
byggande). Det är kanske lite lågt räknat, eftersom en skärm av denna längd och så låg 
kostnad antagligen inte skulle accepteras estetiskt. Livslängden antas vara 20 år. 
 
Anmärkning beträffande de ekonomiska beräkningarna: För att beräkna kostnaden för buller-
exponeringen används den tabell som presenteras i [SIKA, 1999]. Allt räknas i 1999 års 
penningvärde; inflationen antas vara obefintlig. För att göra exemplet överskådligt och enkelt 
har ingen hänsyn till ränta eller diskontering tagits. I en professionell beräkning skulle så ha 
gjorts. Emellertid skulle en sådan beräkning knappast ha ändrat nämnvärt på de jämförelser av 
olika alternativ som görs, eftersom såväl intäkter som utgifter kommer relativt jämnt 
fördelade över tiden i samtliga fall utom bullerskärmfallet. Bullerskärmfallet skulle ställa sig i 
en mindre fördelaktig dager om en diskontering skulle tillämpas eftersom hela investeringen 
kommer direkt medan intäkter i form av lägre buller uppkommer kontinuerligt. 
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Bullerexponering:  
 
Nordiska trafikbullermodellen [SNV, 1999] ger följande resultat. 
 
Referensfall (skelettasfalt ABS16):  
250 personer exponeras för utomhusnivån 62 dB(A), 250 personer för 58 dB(A). 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot ABS8: 
Tabell 3 anger att ABS8 ger en reduktion gentemot ABS16 (ref) med 3 dB(A) första året och 
2 dB(A) därefter. Det innebär då att: 
Första året exponeras 250 personer för utomhusnivån 59 dB(A), 250 personer för 55 dB(A). 
Åren därefter exponeras 250 personer för utomhusnivån 60 dB(A), 250 personer för 56 
dB(A). 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot Duradrän: 
Tabell 3 anger att Duradrän ger en reduktion gentemot ABS16 (ref) med 5 dB(A) första året 
och 4 dB(A) nästkommande två år. Det innebär då att: 
Första året exponeras 250 personer för utomhusnivån 57 dB(A), 250 personer för 53 dB(A). 
Åren därefter exponeras 250 personer för utomhusnivån 58 dB(A), 250 personer för 54 
dB(A). 
 
Fallet med byggande av bullerskärm (men bibehållande av ABS16): 
Med en bullerreduktion av i medeltal 7 dB(A) blir exponeringen: 
250 personer exponeras för utomhusnivån 55 dB(A), 250 personer för 51 dB(A). 
 
 
Kostnader för vägbeläggning och bullerskärm: 
 
Referensfall (skelettasfalt ABS16):  
1000 m à 9 m bredd = 9000 m2, à 40 kr/m2 = 360 kkr per omläggning. Omläggning tre gånger 
på en 20-årsperiod, medför en kostnad av 1080 kkr på 20 år. 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot ABS8: 
1000 m à 9 m bredd = 9000 m2, à 35 kr/m2 = 315 kkr per omläggning. Omläggning fyra 
gånger på en 20-årsperiod, medför en kostnad av 1260 kkr på 20 år. 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot Duradrän: 
1000 m à 9 m bredd = 9000 m2, à 60 kr/m2 = 540 kkr per omläggning. Omläggning sju gånger 
på en 20-årsperiod, medför en kostnad av 3780 kkr på 20 år. 
 
Fallet med byggande av bullerskärm (men bibehållande av ABS16): 
Vad beträffar slitlagerkostnaden, samma som i första fallet = 1080 kkr på 20 år. 
Vad beträffar skärmen: 2x1000 m à 5000 kr = 10000 kkr på 20 år 
Totalt 11080 kkr på 20 år. 
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Bullerkostnad: 
  
Värderingen av bullerexponeringen enligt ASEK [SIKA, 1999] skulle bli som följer. 
 
Referensfall (skelettasfalt ABS16):  
250 personer, 62 dB(A), bullerkostnad 250x1870 kr/år = 468 kkr/år, motsv 9350 kkr på 20 år 
250 personer, 58 dB(A), bullerkostnad 250x1150 kr/år = 288 kkr/år, motsv 5750 kkr på 20 år 
Total bullerkostnad för detta fall blir då 15100 kkr på 20 år. 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot ABS8: 
Första året:  250 personer, 59 dB(A), bullerkostnad 250x1320 kr/år = 330 kkr/år 

250 personer, 55 dB(A), bullerkostnad 250x690 kr/år   = 173 kkr/år 
År 2-5:   250 personer, 60 dB(A), bullerkostnad 250x1500 kr/år = 375 kkr/år 

250 personer, 56 dB(A), bullerkostnad 250x840 kr/år   = 210 kkr/år 
Omläggning av slitlager vart femte år, dvs fyra gånger på 20 år, innebär att 
Total bullerkostnad för detta fall blir 11379 kkr på 20 år. 
 
Fallet med utbyte av skelettasfalt ABS16 mot Duradrän: 
Första året:  250 personer, 57 dB(A), bullerkostnad 250x990 kr/år = 248 kkr/år 

250 personer, 53 dB(A), bullerkostnad 250x400 kr/år = 100 kkr/år 
År 2-3:   250 personer, 58 dB(A), bullerkostnad 250x1150 kr/år = 288 kkr/år 

250 personer, 54 dB(A), bullerkostnad 250x540 kr/år   = 135 kkr/år 
Omläggning av slitlager vart tredje år, dvs sju gånger på 20 år, innebär att 
Total bullerkostnad för detta fall blir 7935 kkr på 20 år. 
 
Fallet med byggande av bullerskärm (men bibehållande av ABS16): 
250 personer, 55 dB(A), bullerkostnad 250x690 kr/år = 173 kkr/år, motsv 3450 kkr på 20 år 
250 personer, 51 dB(A), bullerkostnad 250x130 kr/år = 33 kkr/år, motsv 650 kkr på 20 år 
Total bullerkostnad för detta fall blir då 4100 kkr på 20 år. 
 
 
Nytta och kostnader: 
 
Fallet med utbyte av ABS16 mot ABS8: 
Nytta: Bullerkostnaden sjunker med 3728 kkr på 20 år. 
Kostnader: Beläggningskostnaden ökar med 1260-1080 = 180 kkr på 20 år. 
Alternativet är klart lönsamt. 
 
Fallet med utbyte av ABS16 mot Duradrän: 
Nytta: Bullerkostnaden sjunker med 7165 kkr på 20 år. 
Kostnader: Beläggningskostnaden ökar med 3780-1080 = 2700 kkr på 20 år. 
Alternativet är klart lönsamt. 
 
Fallet med byggande av bullerskärm: 
Nytta: Bullerkostnaden sjunker med 9000 kkr på 20 år. 
Kostnader: Skärmkostnad 10000 kkr på 20 år. 
Alternativet är knappast lönsamt. 
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Kommentarer: 
 
Exemplet illustrerar att användning av vägbeläggning som ger lägre trafikbullernivå än den 
mycket ofta använda ABS16 kan vara klart lönsamt sett ur samhällsekonomisk synvinkel. 
Detta gäller även om man antar att beläggningens livslängd, som i fallet med Duradrän skulle 
vara bara 40 % av livslängden för en ABS16, samt om anläggningskostnaden för lågbuller-
beläggningen är 50 % högre än för ABS16. Det finns även utrymme för en ökad underhålls-
kostnad, t.ex. i form av ändrad halkbekämpning. 
 
Dessutom måste påpekas att vid beläggningsbyte för att reducera bullret får man inte de 
nackdelar som en eventuell skärm skulle ha genom den senares barriäreffekt och estetiska 
inverkan. Ytterligare fördelar som kan nämnas är att en dränerande beläggning minskar 
nedsmutsningen av vägens omgivning och att dagvattenledningar kan dimensioneras mindre 
p g a beläggningens stora vattenbuffringskapacitet. 
 
Rent allmänt kan man säga att en bullerskärm oftast är lönsam först då ljudnivån överstiger 
65 dB(A) vid de närmast liggande fastigheterna och då boendetätheten är relativt hög. Genom 
bullervärderingskurvans progressivitet kommer bullerreduktionsåtgärder att bli mer lönsamma 
ju högre ursprungsnivån är. De ovan angivna exemplen är beräknade för det lägre buller-
nivåintervallet. I samtliga fall gäller att lönsamheten blir högre ju fler som är buller-
exponerade per meter väg. Exemplet är beräknat på en boendetäthet som är tämligen normal i 
ett tätortsfall. Väsentligt högre boendetätheter kan förekomma om flerbostadshus i flera 
våningar kantar vägen. 
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