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SAMMANFATTNING

De på svenska vägar hittills vanligen förekommande asfaltbetongbeläggning-

arna - vilka normalt har en förhållandevis tät och slät yta - underhålls

numera i \allt större utsträckning med s k ytbehandlingar, som normalt får

en betydligt skrovligareyta och därmed av trafikanterna upplevs som

mindre komfortabla än asfaltbetongbeläggningarna. Den vanliga enkla

ytbehandlingen har ett på underlaget påklistrat lager med grovkornig sten.

I den dubbla ytbehandlingen har påförts ett andra lager med fink-ornigare'

sten för utfyllnad mellan de grövre kornen, varigenom ytbehandlingen blir

mindre skrovlig.

I avsikt att bl a undersöka vägbeläggningens inverkan bullret i fdrdon

har mätningar gjorts vid körning medifmwfägrsonbilar 'på fyra olika*

vägbeläggningar, varav en dubbel och en enkel ytbehandling. -

Resultaten visar att vid de förutsättningar som gällde för mätningarna var

det interna fordonsbullret i medeltal 6 dB(A) - motsvarande 5 dB(D) -

starkare på en nylagd enkel ytbehandling än på tvâ täta asfaltbetongbe-

läggningar av olika typ och ålder. Den dubbla ytbehandlingen gav ca 2

dB(A) lägre bullernivä än den enkla. 'kl 3

Förutom att den höjda bullernivân medför försämrad komfort i personbilar-

na, ändrar ljudet karaktär som medför ökad monotoni och maskering av

informationsbärande ljud av typ motorljud. Relationen mellan motorljud

och väginducerat buller är sådan att motorljudet är tydligt urskiljbart vid

färd på de släta vägytorna, men helt eller delvis maskerat av det

väginducerade bullret på de skrovliga vägyto-rna. Den balans mellan de båda

ljudtyperna som förekommer i personbilarna vid färd på släta vägytor sätts

sålunda ur spel på vägar med beläggning av typ ytbehandling.
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Den ökade användningen av ytbehandlingar som slitlager pä landsvägar

medför. att ökad vikt bör läggas vid att dämpa väginducerat buller genom

åtgärder på fordonen.

Bullernivâns beroende av vägbeläggningstypen innebär att provning 'av

internbuller bör företas på en "standardiserad" vägbeläggningstyp.
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ROAD SURFACE INFLUENCE ON NOISE IN PASSENGER CARS -

A PILOT STUDY

by Ulf Sandberg and Sven-Olof Lundkvist
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack -

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Asphalt concrete pavements have sofar been the most common pavements

on Swedish roads. However, these pavements - having a relatively smooth

and dense surface - are to a steadily increasing extent replaced by surface

dressings that normally have a much, rougher surface and thus areconside-

red by road users to be less comfortable. The single surface dressing -being

most common - has one layer with relatively large chippings whilst the

double surface dressing has two layers with stones of varying sizes.

With the purpose to investigate the influence of road surfaces on internal

vehicle noise, measurements with four passenger cars driving on four

different pavements have been made.

The results show that, for *the given conditions, the internal vehicle noise'

was on average 6 dB(A) - corresponding to 5 dB(D) - stronger on a new

single surface dressing than on two dense asphalt concrete pavements of

different type and age. The double surface dressing was approximately 2

dB(A) more "silent" than the single surface dressing.

Besides the impairment in comfort caused by the higher noise levels, the

Characteristics of the noise. were changed in the direction of increased

monotony and masking of information-carrying sound like the sound origi-

nating in the engine and related parts. The relation between engine noise

and road induced noise is such that engine noise is clearly detectable when

driving on smooth road surfaces, but partly or completely masked by road

induced noise on the rough road surface. The balance between the two

types of noise in the cars when driving on smooth roads, is thus

eliminated on roads paved with rough surface dressings.
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The increased use .of surface dressings as wearing' courses on rurll
roads is leading to increased demands for reduction of road induced
noise throughvehicle modifications.

The road sUrface influence on noise is implying that testing of internal
vehicle noise should be made on a "standardized" pavement type.
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INLEDNING

Av väsentlig betydelse när det gäller att bedöma komfort och miljö i

fordon är den grad av bullerstörning som förekommer. Enkäter hos vissa

kategorier fordonsförare har visat att' buller är en av de miljöfaktorer som

bedöms vara viktigast och som samtidigt i många fordon upplevs som

mycket störande.

Utvecklingen 'inom fordonsteknologin har utan tvekan kommit även buller-

miljön till godo. Eftersom senare års ökade miljömedvetenhet har gjort låg

bullernivå till ett försäljningsargument har fordonsfabrikanterna lyckats

åstadkomma allt "tystare" fordon vad beträffar den interna miljön. Trots

detta har utvecklingen ännu inte kommit dithän att bullerproblemen kan

försummas. Endast i ett fåtal fall har man t ex vetenskapligt studerat

fordonsbuller från arbetsmiljö- eller trafiksäkerhetssynpunkt. Fortsatta eller

nya studier framstår som angelägna inom följande delområden:

l. Kriterier Vilka kriterier skall användas vid bedömning av bullerstör-
ningar, t ex hörselskaderisk, prestationsförmåga, komfort
eller maskering?

2. Mätmetodik De olika mätnormer som förekommer saknar enhetlighet
sinsemellan. Särskilt stor är oklarheten beträffande vilka

körförhållanden som skall användas. Svenska normer sak-

nas helt.

3. Mått Vilket eller vilka mått skall kvantifiera bullerstörningar-
na? Olika viktningar förekommer m 3 p både frekvens och
tidsvariationer.

4. Gränsvärden Hur skall gränsvärden sättas utgående från valt kriterium,
m m?

5. Kartläggning De_ faktiska' förhållandena beträffande internt fordonsbul-
ler är inte tillräckligt kartlagda. Publicerade undersökning-
ar har hittills, med få undantag, varit mycket begränsade
både vad gäller antalet undersökta fordon och undersökta
körförhållanden.

6. Interaktioner Interaktioner mellan buller och andra miljöfaktorer är
nästan helt outforskade.

Delproblem nr 2, 3 och 5 kan sägas vara relativt enkla att lösa. Föreliggande

undersökning har anknytning till dessa delproblem, dvs mätmetodik, mått och

kartläggning, men kan inte ge en inträngande analys i något av dem.
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I rapporten presenteras mätningar och analyser av buller ifyra personbilar

som under mätningarna körts 'på fyra olika vägbeläggningar. Särskild vikt

har lagts vid att bedöma vägbeläggningens inverkan på det interna fordons-

bullret eftersom vägbeläggningen är en av de parametrar som måste kunna

kontrolleras vid mätningar av detta slag.

Parallellt med den här redovisade undersökningen har en 5 undersökning

rörande infraljudförekomst i fordonen utförts. Denna har rapporterats i ref

/1/.

Undersökningen har utförts dels inom projektet "Yrkesförares arbetsmiljö",

vilken finansieras av Arbetarskyddsfonden via Transportfaokens yrkes-och

arbetsmiljönämnd, dels inom institutets egen FoU.

SYFTE

Undersökningen har haft tvâ skilda syften:

1. Att erhålla praktisk erfarenhet av mätningar och analys

av internt fordonsbuller med den instrumentering som

presenteras i kapitel 5.

2. Att samtidigt erhålla information om vägbeläggningens

inverkan på bullernivân i fordonen.

Intresset för det senare motiveras av att vägbeläggningen är en mycket

betydelsefull parameter vid fordonsbullermätningar. Intressant är också att

få en uppfattning om hur mycket fordonsmiljön försämras av nuvarande

ökande användning av beläggningar med mycket skrovliga ytor. Sådana

beläggningar läggs framförallt på vägar där särskilt monotona körsätt kan

väntas förekomma, dvs ej alltför högtrafikerade landsvägar. Kombinationen

monotoni, långa körtider och ändrad bullernivä kan här tänkas vara särskilt

ogynnsam.
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BULLERNIVÄNS BETYDELSE FÖR TRAFIKANTEN

Buller brukar definieras som icke önskvärt ljud. Med denna definition

förekommer 1 fordon både buller och sådant ljud som är önskvärt. Det

förbises ofta att den del av ljudet i ett fordon faktiskt ärlinformationsbä-

rande, och därmed önskvärt, såsom 'varningssignaler (interna och externa),

ljud från radiomottagare och bandspelare, samt vissa delar av motorljudet.

Motorljudet är informationsbärande på så sätt attföraren får en uppfatt-

ning om motorns varvtal, belastning och kondition. Detta bidrar till att en

återkoppling fås i systemet människa-fordon. Vissa detaljer i det vägindu-

cerade ljudet är också informationsbärande. Exempelvis kan en skillnad i

ljudets karaktär uppfattas då en våt vägbana övergår i en torr eller

isbelagd. En viss information om rådande friktionsförhållanden är således

möjlig att separera ur det totala fordonsljudet. En annan positiv effekt är

att starkt ljud i vissa former kan verka uppväckande (eng.:v Arousal) genom

att bryta monotona tillstånd. Det förekommer också redanatt man söker

utnyttja väginducerat fordonsljud för att påkalla förarens uppmärksamhet

genom s k rumble strips, dvs avsiktligt utförda vägojämnheter.

Det är således inte självklart att interna fordonsljud skall vara så svaga

som möjligt. Det gäller snarare att finna en lämplig avvägning mellan

önskvärt och icke önskvärt ljud, där samtidigt totala ljudniVån" inte blir

obehagligt hög.

Bullrets hörselskadliga effekter är ganska ingående kartlagda. När det

gäller internt fordonsbuller skall det konstateras att det inte finns några

data som talar för att hörselskadliga bullerniVåer förekommer i moderna

svenska vägtrafikfordon (varmed här avses personbilar, bussar och lastbilar)

som befinner sig i normal kondition och framförs på ett normalt sätt. Hörsel-

skadekriteriet - medelljudniVån (zekvivalentniVå) på 85 dB(A) under 8

h/dygn - syns därför inte aktuellt i detta sammanhang. Dock kan det inte

uteslutas att vissa mycket gamla fordon kan ge hörs'elvädliga effekter.

Befintlig kunskap är otillräcklig för att man skall kunna hävda att buller har

en entydigt prestationsnedsättande effekt. Emellertid har man konstaterat

att buller oftare påverkar kvalitén än kvantiteten av ett utfört arbete,

samt att komplicerade uppgifter lättare påverkas än mera enkla '(ref /2/).
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4.1

Detta är av särskild vikt i detta sammanhang eftersom den uppgift en

fordonsförare utför kan 'vara synnerligen komplicerad och kvalitativt

krävande.

Bullrets inverkan på komfortupplevelsen är helt och hållet subjektiv och

beroende av trafikantens inställning till sin miljö. Allmänt kan sägas att

minskad bullerniva ger en bättre komfort. Ett kvantitativt samband mellan

bullernivâ och komfort gar f n inte att ange. Det är också troligt att en

"bullerkomfortnivâ" ständigt kommer att skifta med tiden beroende pa

miljömedvetenhet m m. För närvarande verkar det som om de bästa

(=tystaste) fordonen skulle uppfylla rimliga krav påbullerkomfort.

Det är viktigt att bullret inte dränker det' informationsbärande ljudet. När

det gäller maskering av tal eller varningssignaler finns fn underlag för

riktvärden (ref /2/). Den bullernivâ som kan tillåtas blir naturligtvis

beroende av det önskvärda ljudets styrka. Det är också viktigt att en god

marginal till hörselskadegränsvärdet finns, eftersom tex radiolyssnande

medför en extra förhöjd ljudnivâ.

UTNYTTJADE FORDON OCH VÄGBELÄGGNINGAR ,

Fordon

0 Volvo 245L, 1978. Mätarställning: 1200 mil. Däck: Firestone Sl

Cavallino, 185R14 905.

o ' Saab 99 Combi Coupé, 1974. Mätarställning: 7000 mil. Däck: Sempe-

rit Hi-Life M401, 1655R15 STT.

o VW 411 Variant, 1972. Mätarställning: 16000 mil. Däck: Michelin ZX,

165SR15.

0 Volvo 144, 1967. Mätarställning: 22000 mil. Däck: Semperit Hi-Life

M401, 1655R15 STT.

Samtliga däck var av typen stâlradial med sommarmönster.
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4.2

5.1

Vägbeläggningar

 

MABBT Asfaltbetongbeläggning (maskinjustering) med stenstorlek

upp till 8 mm. Ålder: 5 månader vid mättillfällena.

Riksväg 34, Brokind.

MABlZT Asfaltbetongbeläggning med stenstorlek upp till 12 mm.

Ålder: 4 är. F d europaväg 4, Norsholm - Linghem.

Y2 10-14; 4-6 Dubbel ytbehandling enligt fransk_ förebild. Stenstorlek

10-14 mm 1:a lagret, 4-6 mm i 2:a (övre) lagret. Lagd

1978. Europaväg 4, Norsholm.

Y1 12-20 Enkel ytbehandling, stenstorlek 12-20 mm. Lagd 1978.

Ålder 4 månader vid mättillfällena. Riksväg 34, Skeda

Udde. '

Vägbeläggningarna var torra vid samtliga mätningar.

MÄTMETODIK

Mätvärdesregistrering

 

Vid mätningarna framfördes fordonen i 70 och 90 km/h, För registrering av

hastigheten användes fordonens egna hastighetsmätare, varför noggrann-

heten kan uppskattas till 035 km/h. Noggrannheten mellan mätningar

gjorda i samma fordon kan dock anses vara bättre; caiZ km/h.

Mikrofonen placerades i öronhöjd hos en tänkt passagerare i framsätet.

Mikrofonpositionen överensstämde med normerna för mätning av internt

fordonsbuller DIN 45639 och ISO/D15 5128: "Mätpunkt A", dvs ca 650 mm

mitt över passagerarsätet räknat lodrätt från skärningslinjen säte/ryggstöd.

ISO-normen och en SAE-norm föreskriver dels denna mätpunkt, dels en

mätpunkt i höjd med förarens högra öra. Om det förekommer en systema-

tisk skillnad mellan dessa, väntas denna inverka så att bullret i den här

använda mätpunkten blir något för lågt. Skillnaden är dock helt betydelse-

lös för de mätningar som här utförts.
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5.2

Mikrofonen anslöts till bandspelare, fig 1, för inspelning av bullret under 90

3 per mätbetingelse. Undantagna är några få mätningar därimätsträckm

begränsade mättiden till 60 s.

   

(gg)
Bandspelare
Nagra IV SJ

Mikrofon

BöcK 4165.

      

il

  

Pistonfon

(Kalibrator)
BåcK 4220

  

Fig 1 Mätutrustning

Measurement equipment

Analxs

Det inspelade bullret analyserades med frekvenmalysator BåK 2131 o.

nivâanalysator BåcK 4426 (fig 2). Med frekvensanalysatorn gjordes ters-

bandsanalys, varvid det oviktade spektret för varje mätning registrerades

på skrivare. Dessutom beräknades på frekvensanalysatorn också tre total-

värden, nämligen det lineära (oviktade), A-viktade och D-viktade. Analyt-

tiden var 64 s utom beträffande vägbeläggning YZ där tiden var 32 9.

Bullernivan uttryckt i Leq, L10 och LSU* erhölls med hjälp av nivâanalya-

torn och printern. Den valda tidkonstanten var därvid "fast" enligt IEC 179.

För att få en uppfattning om hur dessa värden förhåller sig till motsvarar»

de A-viktade totalvärden som medelvärdesbildades pa frekvensanalysatorn,

räknades medelavvikelserna mellan dessa ut.

 

L : Ekvivalenta ljudnivân; medelvärde baserat på lika-energi-princio
pen.

LlU: Den ljudnivä som överskrids 10% av tiden.

1.50: Den ljudnivå som överskrids 50% av tiden; medianljudnivan.

Samtliga är viktade med A-kurvan.
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M

                    

Bandspelare - Frekvens- NiVå-
Nagra IV SJ - analysator analysator

' * BåcK 2131 + BåK 4426
mod VH 0490

Nivåskrivare Printer
Bäck 2307 ' BåK 2312

Fig 2 Analysutrustning
Analysis equipment

RESULTAT

Som framgår av tabell .i och fig 3 är för samtliga provfordon den enkla

ytbehandlingen bullrigast. i medeltal är ljudnivån på denna 7,7 dB(A) högre _

vid 70 km/h och 5,5 dB(A) högre vid 90 km/h än den tystaste asfaltbetong-

beläggningen. För den dubbla ytbehandlingen är motsvarande värden 5,5

respektive 3,0 dB(A). Mellan de båda asfalbetongbeläggningarna har någon

nämnvärd skillnad inte uppmätts. Att differenserna i ljudnivå mellan de

olika beläggningarna är större vid 70 än vid 90 km/h beror på att

motorljudet vid den högre hastigheten inverkar mer på den totala ljudniVån

än vid den lägre.

Då de båda asfaltbetongbeläggningarna ger en hastighetsökning från 70 till

90 km/h en ökning av ljudnivån i fordonet på 4,1 dB(A) på ABBT och 4,6

dB(A) på ABlZT. Motsvarande värden för Yl och Y2 är 2,3 respektive 2,0

058%).

' tabell 1 redovisas såväl A- som D-vägda ljudniVåer. Noggrannheten,

inkluderande både slumpmässiga och systematiska fel, uppskattas till

ca tl,0 dB för A-viktade och ca il,5 dB för D-viktade värden.

Den A-viktade ekvivalenta ljudniVån, Lea, ligger i medeltal 0,2 dB under

motsvarande medelljudnivå beräknad på frekvensanalysator (LA). L.10 är i

medeltal 0,6 dB högre än LA, medan Lsoöverensstämmer med densamma.

l fig 4 jämförs de fyra vägbeläggningarnas frekvensspektrum för en Volvo

245 vid 90 km/h. En markant skillnad syns mellan de båda asfaltbetongbe-
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läggningarna och ytbehandlingarna, innebärande att ytbehandlingarna ger

betydligt starkare buller än asfaltbetongen inom frekvensområdet 50-600
Hz.

De fyra fordonen jämförs i fig 5, där frekvensspektret vid 90 km/h på
beläggning Yl återfinns. ' '

I fig 6 jämförs frekvensspektret vid 70 oeh 90 km/h för Volvo *245 på

beläggning ABBT.
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Tabell-1. Ljudnivâer i orovfordonen vid 90 och 70 km/h på de olika
vägbeläggningarna.

Sound levels in the test cars at 90 and 70 km/h for the
different road pavements.

lleBBT: Asphalt concrete, max aggregate size 8 mm.
MABlZT: Asphalt concrete, max aggregate size 12 mm.
YZ: Double surface dressing, aggregate si'zes 10-14 and
4-6 mm.

Y1: Single surface dressing, aggregate size 12-20 mm.

Ljudnivâ i provfordonen' (90 km/h)

Vägbelägg- Volvo 2245 Saab 99 VW 411 Volvo 144
ning

dB(A) dB(D) dB(A) dB(D) dB(A) dB(D) dB(A) dB(D)

MABBT 70,9 83,0 71,8 85,5 72,5 83,5 73,9 83,0

MABlZT 70,5 81,5 71,7' 84,0 75,4 83,5

Y2,10-14;4-6 74,2 83,0 75,7 87,0 75,6 86,5 75,6 86,5

Y1, 12-20 76,9 88,0 77,3 89,5 79,0 89,0 78,0 87,0

Ljudniva i provfordonen (70 km/h)

Vägbelägg- Volvo 245 Saab 99 VW 411 Volvo 144
ning

dB(A) dB(D) dB(A) dB(D) dB(A) dB(D)' dB(A) dB(D)

MABBT 66,9 78,5 66,4 80,5 69,1 82,5 68,8 78,0

MABlZT 67,3 77,5 66,3 80,0 70,0 80,0

Y2,10-14;4-6 72,4 83,0 72,6 85,0 74,4 85,5 73,6 82,5

v1,12-20 74,7 86,5 74,7 86,5 77,4 89,0 75,3 84,5
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volvo 245 _ Saab 99 VW 411 Volvo 144
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Fig 3 A-viktade ljudnivaer för olika provfordon och vägbeläggningar.
70 km/h (överst) resp 90 km/h (underst). Beläggningarna är
ordnade med stigande skrovlighetsgrad från vänster till höger.

A-weighted sound levels in different test cars and on different
road pavements. 70 km/h (above) and 90 km/h (below). The
pavements are arranged with increasing roughness (macrotextu-
re) from left to right.
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dB rel 20 uPa
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Fig 4 Frekvensspektrum för internbullret i Volvo 245 vid 90 km/h
på fyra olika vägbeläggningar.

Frequency spectrum for interior noise in Volvo 245 at 90
km/h on four different road pavements.
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Fig 5 Frekvensspektrum för internbullret i fyra personbilar med 90
km/h färd på den enkla ytbehandlingen (Yl).

Frequency spectrum for interior noise in four cars driving at
90 km/h on a single surface dressing (Yl). '
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Fig 6 Frekvensspektrum för internbullret i Volvo 245 på vägbelägg-
ning MABBT vid 70 resp 90 km/h.

Frequency spectrum for interior noise in Volvo 245 on pave-
ment MABBT at 70 and 90 km/h.
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DISKUSSION

Strukturering av bullret

 

Vid detaljstudium av frekvensspektra för det interna fordonsbullret kan'

vissa intressanta egenskaper uttydas. Ur fordons- och kördata har

motorvarvfrekvensen för de provade fordonen beräknats till 50 Hz vid 90

km/h. Tändningsfrekvensen per cylinder blir då 25 Hz och motorns

tändningsfrekvens 100 Hz. Motsvarande vid 70 km/h blir 59, 19 resp 78

Hz. För-alla fordon utom VW 411 kan i regel dessa frekvenser tydligt

urskiljas vid mätningar på de båda släta vägbeläggningarna ABBT och

ABlZT. Särskilt gäller detta tändningsfrekvenserna. På de skrovliga

ytbehandlingarna Yl oc'n Y2 minskas inverkan av motorljudet betydligt; i

vissa fall går detta inte alls att upptäcka i frekvensspektret. Orsaken är

att de skrovliga vägytorna inducerar så starkt "vägbuller" i fordonen att

detta dränker motorljudet. Subjektivt innebär det att motorljudet maske-

ras helt eller delvis av "vägbullret" vilket ej är fallet på de släta

vägytorna. Som påtalas i avsnitt 3 är en sådan utveckling inte önskvärd.

Generellt inverkar motorljudet relativt sett mer vid 90 än vid 70 km/h.

Detta i kombination med motorljudets större betydelse pâ släta vägytor

medför att ljudnivans beroende av vägytorna är större vid 70 än vid 90

km/h, vilket kan utläsas av tabell 1.

Ett undantag från ovanstående resonemang utgör VW 411 vilken uppvisar

endast mycket svaga renodlade motorfrekvenser. Däremot förekommer

en hastighetsoberoende topp vid 40 Hz, vars uppkomst fn inte kan

förklaras.

För tre av fordonen finns markerade hastighetsoberOende toppar i

tersbanden 250-315 Hz. Dessa kan vara endera däckresonanser (se bilaga

i ref /4/5 eller kupéresonanser. De två lägsta kupéresonanserna i kupéns

tvärsled bör ha frekvenser 2125 resp 250 Hz för de testade fordonen.

VTl MEDDELANDE 150
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Vindbruset som i vissa spektra är märkbart vid 5-20 kHz bidrar inte

nämnvärt till de A-viktade ljudniVåerna. Detta rimmar dåligt med,

subjektiva intryck enligt vilka vindbruset kan vara mycket påtagligt. _

Härvid är emellertid D-viktningen (dB(D)) bättre vilken tar större hänsyn

till höga frekvenser än A-viktningen.

D-viktning

I de här provade fallen förekommer endast små systematiska skillnader

mellan klassningar av fordon och vägbeläggningar utgående-från dB(A)

resp dB(D)-värden. Det beror på att frekvensspektrumformen är ungefär

likadan för alla mätningar. Däremot ligger dB(D)-värdena i medeltal ll

enheter över dB(A)-värdena.

Motivet för att använda D-viktningen är följande.Vissa Undersökningar

har visat (ref /3/) att fordonsbuller vars huvudsakliga energi ligger

samlad vid mycket låga eller höga frekvenser tycks vara mer störande än

sådant med tyngdpunkten i mellanfrekvensområdet. D-kurvan ger en

viktning som bättre överensstämmer med dessa synpunkter än vad Aa-

kurvan gör. Någon experimentell undersökning som klarlägger D-viktning-

ens eventuella fördelar just i detta fall är dock inte känd.

Fluktuationer

 

Bullernivån i fordonen fluktuerar trots att mätbetingelserna inte ändras.

Detta beror på att en väsentlig del av bullret, nämligen väginducerat

buller och .vindbrus, är av randomnatur. Den på frekvensanalysatorn

medelvärdesbildade ljudnivån LA, och ekvivalentnivån Leq mätt på

nivåanalysatorn, bör vara identiska p g a lika beräkningssätt. Resultaten

visar att så är fallet (medelavvikelse 0,2 dB(A) vilket motsvarar avläs-

ningsfelet). Mediannivån LSU* och tiopercentilniVån Llo* bör däremot vara

skilda från l_eq och L då niVåerna fluktuerar. Skillnaden mellan [_10 och
A

 

-X-

"fast" användes vid analysenDen standardiserade tidkonstanten

( *0,25 3).
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LA är ett mått på fluktuationernas storlek. Fluktuationerna är dock här

så små att LSU overensstammer med LA och Leq samt L10 skiljer Sig 1

medeltal 0,6 dB(A) från LA.

na mellan olika 0,253-intervaller är mindre än ca i0,6 dB(A) under 80% av

Detta innebär exempelvis att fluktuationer-

tiden.

Fordons- och vägberoende

 

Maximala skillnaden mellan ljudniväerna i fordonen för samma väbelägg-

dB(A) resp 4 dB(D). Maximala

skillnaden mellan de provade vägbeläggningarna för samma fordon'-' dvs

vägbeläggningsberoendet - är 8 dB(A) resp 9 dB(D). De båda släta

ning - dvs fordonsberoendet - är 5

asfaltbetongbeläggningarna AB8T och ABlZT är ungefär likvärdiga ur

bullersynpunkt medan ytbehandlingarna med sina skrovligare ytor är

betydligt "bullrigare". Den enkla ytbehandlingen (Yl) med upp till 20 mm

sten ger i medeltal 6 dE(A) mer buller än asfaltbetongbeläggningarna.

Den dubbla ytbehandlingen med något mindre skrovlig yta är ca 2 dB(A)

"tystare" än den enkla.

Mätningar har hittills endast utförts på relativt nylagda ytbehandlingar.

Det är naturligt att bullernivâr; successivt kommer att minska med ökad

förslitning; dock troligen inte till så låg nivâ som för asfaltbetongbelägg-

ningar.

Konsekvenser

 

encensen är att svenska landsvägar i allt högre utsträckning underhålls

8C ytbehandlingar sorr slitlager. Genom" den ökade bullerstörning

personbilar som dessa medför, förloras i ett slag de förbättringar i

:uliermiljön sorr gradvis har skett på personbilar av senare ârsmodeller.

*så grunt av den förändrade karaktären hos ljudet i kombination med den

hwb'vida nivån, kan andra negativa effekter för trafikanten än en komfort-

T"örsämrinç inte uteslutas.

Som en följd av detta bör fordonstillverkarna i ökad utsträckning inrikta

sig på att dämpa det väçirducerade bullret.

Å I T «\ :FÅ:- 1 (int
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SLUTSATSER

De i undersökningen uppmätta bullerniVåerna i provfordonen är av

en styrka som i normalfall inte medför risk för hörselskada.

En jämförelse mellan internbuller på en väg med skrovlig ytbehand-

ling relativt vägar med släta asfaltbetongbeläggningar visar att

bullernivåerna i 'förra fallet var i medeltal 6 dB(A) högre. Vägytor-

na 'var torra vid mätningarna. Förutom att den höjda bullerniVån i

sig medför försämrad komfort, ändrar ljudet karaktär som medför

ökad monotoni och maskering av informationsbärande ljud av typ

motorljud. Den del av ljudet som kan informera om ifall vägbanan

är våt eller isbelagd förekommer inte, eller maskeras, på de

skrovliga vägytorna.

Relationerna mellan motorljud och väginducerat buller är sådana

att motorljudet är tydligt urskiljbart vid färd på de släta vägytor-

na, men helt eller delvis maskerat av "vägbullret" på de skrovliga

vägytorna. Den hyggliga balans mellan de båda ljudtyperna som

förekommer i moderna personbilar vid färd på släta vägytor sätts

sålunda ur spel på vägar med beläggning av typ ytbehandling.

En ökad användning av ytbehandlingar som slitlager på landsvägar

medför att ökad vikt bör läggas vid att dämpa väginducerat buller

genom åtgärder på fordonen.

Från bullersynpunkt är den här testade dubbla ytbehandlingen med sin

mindre skrovliga yta att föredra framför den enkla.

Bullernivåns beroende av vägbeläggningstypen innebär att provning

av internbuller bör företas på en "standardiserad" vägbeläggnings-

typ.
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