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2.4.11. Reduktion av tra kbuller genom användning
av dränerande vägbeläggning

Tekn.lic. Ulf Sandberg

Väg- och trafikinstitutet, Sverige

SAMMANFATTNING

Uppsatsen redovisar mätningar av däck/vägbanebuller och trafikbuller utförda 1978 1983
av statens väg och trafikinstitut. Redovisningen koncentrerar sig på de data som möjlig-
gör jämförelser mellan bulleremissionen på dränerande och täta bituminösa vägbelägg
ningar. Inledningsvis ges en kort historik och beskrivs de använda mätmetoderna. Tyngd-
punkten i resultatredovisningen ligger på mätningar 1982 83 som visat att man genom

skifte från en tät till en dränerande asfaltbetong kan reducera trafikbullret med 5-8dB(A).

Det visas att den dränerande ytan påverkar även andra bullertyper än däck/vägbanebullret.
Än så länge fattas dock data över åldringens och avnötningens effekt på bullret. Projek
tet beräknas pågå till 1986 bl a för att undersöka ålderseffekten.

En kort genomgång görs av de i uppsatsen använda akustiska grundbegreppen så att även

personer utan akustiska kunskaper ska kunna förstå huvuddelen av innehållet.

HISTORIK

Trafikbuller har blivit ett av 1900-ta
lets värsta miljöproblem. Det är dock
ingalunda begränsat i tiden till vårt
århundrade. Sålunda klagade redan de
gamla romarna över vägtrafikbuller; deras
vagnar skramlade fram över ojämna gat-
stensbeläggningar och åsamkade de boende
svåra störningar (ref 1). Detta är kanske
den tidigaste indikationen vi har på att
samspelet mellan hjul och vägbana orsakar
störande buller. Dessutom råder det
knappast någon tvekan om att hjul/väg-
banebullret var den då dominerande tra-
fikbullerkällan.

Beträffande denna bullerkälla stod ut
vecklingen sedan i stort sett stilla i
ca två årtusenden. Först tillkomsten av
luftgummihjul i 1900 talets första de
cennium innebar en radikal bullerreduk
tion* liksom att vägarna och gatorna er-
höll allt jämnare och slätare beläggning

ar. I praktiken var därmed hjul/vägbana
försumbar som störande extern buller
källa till ungefär perioden 1950 60 då
trafiken antog allt intensivare former
samtidigt som fordonen kunde framföras

med allt högre hastigheter.

Forskningen om det externa däck/vägbane
bullret initierades först under 60 talets

 

*Luftgummihjul för cykel - eller pneumatisk ring som
uppfinningen då kallades - patenterades för första
gången 1888 av irländaren J.B. Dunlop.
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andra hälft, även om någon enstaka under

sökningsrapport publicerades i slutet av
50 talet och i början av 60 talet. Spridda
insatser gjordes då av dels däckindustrin
som främst laborerade med mönsterutform
ningen (randomisering av blockperioden)

dels vissa institutioner och konsulter
på uppdrag av miljövårdsmyndigheter.

Som redan antytts har vägbeläggningsut
vecklingen haft stor betydelse för bull-
ret från hjul/vägbana. Under senare de-
cennier har detta främst gällt tre ut
vecklingstendenser:

1. I avsikt att minska vattenplanings-
risken har räffling av cementbetong
vägytor blivit vanlig (dock ej i
Sverige).

2. Med delvis samma avsikt, delvis av
ekonomiska skäl, har en övergång från
släta asfaltbetongytor till skrovliga
ytbehandlingar ägt rum på en stor del
av vägnätet i Norden.

3. För att ge diverse fördelar har an
vändningen av dränerande (porösa)
vägbeläggningar ökat.

Den första tendensen har väsentligt ökat
däck/vägbanebullret; ofta med (likaledes)
högljudda protester från befolkningen som
resultat. Även den andra har i någon mån
ökat bullret särskilt inomhus medan
däremot den tredje punkten tycks ha en
avsevärd bullerreduktionspotential.



Att dränerande asfaltbetongbeläggningar

kunde reducera däck/vägbanebullret på
pekades i brittiska och amerikanska un

dersökningar i mitten på 70 talet. Under
de senaste 5 åren har försök även i Sve-
rige pekat på denna möjlighet (ref 2, 3).
Under 1981 1983 har för första gången
anlagts dränasfaltytor med det primära

syftet att reducera trafikbullret.

Denna uppsats redovisar endast de resul-
tat som statens väg- och trafikinstitut
(VTI) uppmätt. Utöver detta har delvis
besläktade mätningar utförts i Sverige
ävenen/Göteborgs kommun och Statens väg
verk i samarbete med Akustikbyrån.

AKUSTISKA GRUNDBEGREPP

Buller definieras som icke önskvärt ljud.
Ljud är en svängningsrörelse som via

luften når örat och som beskrivs med dels
sin styrka dels sin tonhöjd. Oftast
innehåller ljud en mängd olika toner som
var och en har olika frekvens (dvs ton-

höjd) och olika ljudtryck (dvs styrka).
När ett ljud skall beskrivas utförligt
görs det bäst genom att presentera ljud
trycket vid varje frekvens i ett s k
frekvensspektrum. Ett sådant frekvens

spektrum, där frekvenserna grupperats i
vissa band - tersoktavband visas i
bl a fig 10.

Enheten för frekvens är Hz (Hertz) och
för ljudtryck Pa (Pascal). För ljud-
trycket används dock vanligen en omräk-
nad enhet kallad dB(decibel). För att
undvika förväxling kallas då motsvarande
storhet "ljudtrycksnivå".

Ofta önskar man med ett enda värde ange
ljudets styrka, dvs alla frekvenser (to-
ner) skall vara sammanvägda. Då får ljud
signalen passera ett filter som efterlik-
nar vår hörsels naturliga filtrering.
Detta kallas frekvensviktning och den
viktigaste filterkarakteristiken som an-
vänds är den s k A-kurvan. En ljudsignal
som passerat ett A filter sägs ha en
ljudnivå som uttrycks i dB(A) ("decibel
All) .

Vår hörsel uppfattar i bästa fall ljud
med frekvenser från 20 till 20000 Hz.
Frekvenser under ca 300 Hz uppfattas som
"bastoner" och frekvenser över ca 1000 Hz
som "diskanttoner". Hörselns ljudnivå-
område sträcker sig från 0 dB(A), som är
hörtröskeln under gynnsammaste förhållan-
den, till 120 dB(A), som ungefär motsva-
rar smärtgränsen. Ljudnivåer över ca
80 dB(A) kan ge permanent hörselskada vid
mycket lång exponeringstid. Ljudnivån i
en modern personbil är ca 70 80 dB(A)
vid hög hastighet och ca 50 60 dB(A) vid
tomgång. En ljudnivåförändring på ca
9 dB(A) upplevs som en fördubbling eller
halvering av hörstyrkan.

DÄCK/VÄGBANA EN BULLERKÄLLA I TRAFIKEN

En rad samverkande faktorer har inneburit

att andelen däck/vägbanebuller i det to
tala vägtrafikbullret har ökat under se-
nare decennier. T ex kan nämnas:

0 Högre medelhastigheter

o ökad användning av dubbdäck

o Intensifierad saltning av vägarna
(ökad andel våt väg)

0 Ökad användning av mycket skrov
liga vägbeläggningar

o Däckutveckling mot ändrade dimen

sioner (lägre och bredare däck
dikterat av främst utseendeskäl)

o "Tystare" motorer och effektivare
avgassystem

Däck/vägbanebullret ökar ca 9-12 dB(A)
per hastighetsfördubbling. Motorbullret
däremot, har ett lägre hastighetsberoende
sett över hela färdhastighetsområdet, be-
roende på att motorvarvtalet anpassas
till färdhastigheten genom val av växel-
lägen. Därmed ökar däck/vägbanebullrets
andel av fordonsbullret vid höga hastig-
heter. Vid en viss övergångshastighet

kan däck/vägbanebullret bli lika starkt
som drivenhetens buller (buller från
motor, fläktar, avgassystem, transmission
m m) och över denna hastighet vara helt
dominerande. Denna övergångshastighet är
ca 30-50 km/h för personbilar och ca 40-
80 km/h för lastbilar, om fordon av se-
nare årsmodeller avses och man förutsätter
att körningen sker på "normala" motor
varvtal utan häftiga accelerationer.

GENERERINGSMEKANISMER

Däck/vägbanebullret uppkommer genom flera
genereringsmekanismer.

Bullret under ca 800 Hz alstras genom
ljudavstrålning från mekaniska vibratio
ner i däckgummit som orsakas av tillslag
av däckmönsterblock mot vägytan (mönster-
inducerat buller) eller tillslag av väg-

yteskrovligheter mot däckgummit (vägtex
turinducerat buller). Vilken av dessa
exciteringar som dominerar beror av vil

ken skrovlighet som dominerar - däckmöns-
ter eller vägtextur.

Bullret över ca 800 Hz alstras sannolikt
genom att luften i kontaktytan ("inne
stängd" i däckmönstret eller i fickor i
vägytan) växelvis expanderas och kompri-
meras. Denna s k luftpumpning kan excite
ras dels genom den naturliga volymföränd-
ringen vid rullningen, dels genom s k
tangentiellt sprätt i mönsterblocken

ett vidhäftnings/glid-förlopp. Den
senare exciteringen beror av friktions-
krafterna i kontaktprocessen däck/väg.
Vilken av exciteringarna som dominerar

155



är ännu en tvistefråga. På senare tid
har det visats att bullret kan förstär

kas genom två typer av förstärknings
effekter. Den ena - Helmholtzresonansen

uppkommer av att luftvolymen i möns

ter/väg-kaviteten samverkar med luft-
massan i "halsen", dvs luftmassan mellan

mönsterblocken och vägytan. Genom att
däcket roterar ändras dimensioner och
andra parametrar som ingår i resonans-
formeln kontinuerligt vilket ger en
ständigt glidande resonansfrekvens. Den
andra - Horneffekten - uppstår p g a att
ett akustiskt horn bildas av däckets
krökning mot vägytan. Den förbättring i
den akustiska impedansanpassningen som
då sker kan ge förstärkningseffekter
på ca 10 dB(A).

MÄTMETODER

Sammanlagt har sju olika metoder att be-
stämma de akustiska egenskaperna hos
dränasfaltbeläggningarna använts. De är

följande:

På avstånd av 50 m från vägmitten har
en integrerande ljudnivåmätare typ
Metrologger db306A varit monterad i

olika tidsperioder både före och
efter ett byte av vägbeläggning till
dränasfalt skett. Skillnaden mellan
före- och eftermätningarna utgör drän
asfaltens trafikbullerreduktion rela

tivt referensbeläggningen. I här ak-
tuella fall har mätningar av Leq (ek

vivalent ljudnivå)* skett i tre olika
positioner längs vägen, varav två
ligger fritt 1,5 2,5 m över markpla-
net och en är alldeles intill en hus

fasad ca 10 m över marknivån (tredje
våningen). Mätperioderna har normalt
varit 1 4 dygn utan avbrott. Vissa
korrigeringar av mätvärdena görs för
avvikelser i trafikintensitet (säsong-

och veckovariation) och hastighet.
Endast ljudnivåer uttryckta i dB(A)
kan erhållas.

2- MäEBÅBS_QY_E£å£åEPEllS£_19_9_££åB_Yåg

Mätning har utförts av bullret från
trafikströmmen med mikrofon typ B & K
4163 monterad på avståndet 10 m från
vägmitt och med mikrofonhöjden 1,2 m
över vägplanet. Ljudsignalen har ana
lyserats med statistisk ljudnivåana-
lysator typ B & K 4426/2312 så att
ljudnivåer uttryckta i dB(A) erhållits.
Ljudets temporala sammansättning har
analyserats dels genom att hela ljud-
nivåfördelningen har beräknats (ex: %
av mättiden som ljudnivån varit 60
dB(A», dels genom att Leq, L5o och
L10 beräknats (L10 är den ljudnivå

 

' En form av ljudnivåmedelvärde
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som överskridits 10% av mättiden).
Fordonshastighet och trafiksammansätt

ning (fordonsklasser) har även note
rats. Mättiden har normalt varit ca

2 timmar.

Mätning av trafikbuller (Lmax)

På ett avstånd av 7,5 m från närmaste

körfälts mitt och med mikrofonen
1,2 m över vägplanet har en ljudnivå
mätare typ B & K 2209 med mikrofon
B & K 4165 varit monterad. Ljudet har
även inspelats på band för senare
analys. Då enstaka fordon har passe
rat mikrofonen har maximala ljudnivån
avlästs samtidigt som fordonstyp
(8 st) och hastighet har registrerats.
Genom att sammanställa dessa data kan
statistik på maximalnivån hos fordo
nen inom vissa fordonsklasser som

funktion av hastigheten erhållas.
Därigenom kan totala trafikbullret
beräknas för godtycklig trafiksamman
sättning och hastighet. Inte endast
A-vägda ljudnivåer utan även andra
frekvensviktade värden kan tas fram,
liksom frekvensspektra. Tidkonstanten
är 0,25 5 (motsv "Fast" på ljudnivå
mätare). Mätningen omfattar 80 130
personbilar och 50 100 tunga fordon.

Mätning av däck/vägbanebuller vid

£2ll9399_£é£éi_mi559£99__________

Mätinstrument och mätpositioner har

varit desamma som vid mätning typ 3.
Emellertid har mätningar skett endast
på ett eget fordon som rullat förbi
mikrofonen med avstängd motor vid
olika hastigheter och utrustad med
en av sex olika däcktyper. Hastig
heterna har varit 70 och 90 km/h och
i vissa fall även 50 och 30 km/h.
Däcktyperna har varit följande:

P Mönsterlöst (slätt) referensdäck

från PIARC

S Sommardäck typ Firestone Cavalli-
no 81

M Sommardäck typ Michelin XZX

W Vinterdäck typ Firestone TC Asym.

G Vinterdäck typ Gislaved Frost

GS Vinterdäck typ Gislaved Frost,
dubbat med 108 dubb

Samtliga däck är av stålradialtyp,
dimension 1658R15 och är körda mellan
300 och 3000 km. Varje mätserie har
omfattat minst fem medelvärdesbildade
förbifarter.



Fig 2. Mätning

av buller från

fordonsström 10

m från Vägmitt,
samt maximalnivå
från enskilda
fordon 7,5m från
närmaste körfäl-

tets mitt %>

 

Fig 1. Enkel ljudniVåmätare för trafik-
bullermätning monterad på stolpe 50 m
från Vägmitt

    

   

 

  
Fig 3. UtruStnlng far mathing av
ljudets temporala sammansättning

(mikrofon i fig 2)

  

Eig 4. Mätning av däck/vägbanebuller

vid frirullning förbi mikrofon

     a.' . . &;M.. ' -
Fig 5. Mätvagn för däck vä;baneönller

tillhörig Tekniska högskolan i Gdansk.
Inuti huven finns ett provdäck, intill

Vilket en mikrofon är monterad.

   
v  

gig 6. Matning av ljudutbred Fig 7. Mätning av

ning från högtalare (vid väg bulleremission

ytan) till mikrofon (på top från Stationärt

pen av stativet) fordon e>



5. Mätning av däck/vägbanebuller i när-

Härvid har utnyttjats en särskild
mätvagn med ett provdäck inneslutet
i en ljudabsorbentbeklädd huv och
bogserad av en personbil i hastig
heterna 50, 70 och 90 km/h. Mätmikro
fonen har varit monterad 200 mm vin
kelrätt utanför däcksidan på höjden
100 mm över vägbanan. I dragbilen
har ljudnivåmätare och bandspelare
funnits. Vid analysen har framtagits
frekvensspektrum (tersoktavband) och
A-vägd ljudnivå. Mättiden har varit
minst 4 s per körning, i regel 16 s,
och minst 2 körningar har utförts
för varje däck/väg/hastighetskombina
tion. Samma däcktyper som angetts

ovan (mätning 4) har använts.

6- Mä29299_2å_5222292ä52_292499

Mätuppställningen har varit densamma

som vid mätning typ 3, men i detta
fall har provfordonet stått stilla
mitt för mikrofonen. Endast motor-
buller (inkl fläkt- och avgasbuller)
har uppmätts och då vid olika konstan-
ta motorvarvtal. Ca 16 s mättid har
normalt eftersträvats. Genom att jäm
föra mätningar över en tät och en
dränerande yta kan man se ifall någon
absorption sker av motorbullret.

7- Måtnigg_éy_ligéuäéäeénigg_éye£_rågzzé

En högtalare har utsänt ett brusljud
i en position så nära vägytan som
möjligt (avser att efterlikna buller-
källan hos ett däck). En mikrofon
7,5 m längre bort, 1,2 m över vägytan,
har uppmätt ljudet som registrerats

på band för senare frekvensanalys.
Genom att jämföra dylika mätningar
över olika vägytor kan vägytans in
flytande på ljudutbredningen mellan
källa och mikrofon kartläggas.

Varje vägyta uppmäts även vad gäller
dess beskrivning av textur. Av utrymmes
skäl har dock texturvärdena eller dessas
mätning inte medtagits i denna uppsats.

RESULTAT

Mätningar 1978 på riksväg 12 m fl

År 1978 uppmättes med förbirullningsme-
toden (nr 4) däck/vägbanebullret för tre
däck (P, S, W) på en vägbeläggning av
typ öppen asfaltemulsionsbetong som då

var 2 år gammal. Genom att motsvarande
mätningar gjordes under tre års tid på
en del övriga vägbeläggningar erhölls
en god bas för jämförelser. Se fig 8 och
9. Notera dock att i fig 8 anges inte
maximala ljudnivån vid förbifarten utan
ekvivalentnivån (Leq) under en 75 m lång
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mätsträcka. Det framgår av figuren att
den dränerande vägytan ger ca 5 dB(A)
lägre bulleremission än "vanliga" väg

beläggningar av motsvarande ålder (stap
larna nr 2-4 fr.v. som ligger 3-4 dB(A)

över AEB12Ö gäller tillfälliga och all-
deles nya vägbeläggningar). Som extrem-
fall kan ses att den betydligt jämnare
cementbetongytan har hela 8 dB(A) högre
bullernivå än den dränerande ytan. Fig9
visar att AEB12Ö gav bäst effekt i frek-
vensområdet 600 6000 Hz. Se vidare ref2 .

En ljudutbredningsmätning av typ 7 ovan
(ref 4, 5) visade att bullerreduktionen

hos vägytan sker till stor del i ljudut-
bredningen från källan till mikrofonen.
Man kan således prediktera att ytan kan
dämpa även annan typ av buller som ref-
lekteras mot eller utbreder sig nära väg
ytan, t ex motorbuller. Då bör effekti
viteten vara störst vid frekvenser 500
1000 Hz.

Mätning 1980 på riksväg 23, Höör
 

Mätning av förbirullningstyp utfördes med
utnyttjande av en däcktyp Goodyear Grand
Prix S, 1858R14. Däck/vägbanebullret på
följande två vägytor jämfördes:

o HABD12, en dränerande asfaltbetong
(ett år gammal)

o HAB12T, en tät asfaltbetong (8 år
gammal)

Resultatet visar att för frekvenser över
1 kHz är den dränerande ytan ca 5 dB
"tystare" än den täta, medan förhållandet
är ungefär tvärtom för frekvenser under
600 Hz (ca 3 dB skillnad). Totalnivån
skiljer sig då 3,4 dB(A) till dränasfal
tens fördel. Se ref 3.

Det visade sig alltså att den här testade
dränasfalten inte var så effektiv som den
i föregående avsnitt omtalade. I ref 3
jämförs kornkurvorna hos de dränerande
ytorna och det kan då ses att den mindre
effektiva varianten var betydligt mindre
öppen samt innehöll större stenar. Detta
tros vara huvudorsaken till den lägre
effektiviteten.

Mätning 1982 på europaväg_E4, Norrköping

Med utnyttjande av däcktyperna P, S och W

utfördes förbirullningsmätningar på föl-
jande vägytor:

o HABD12, en dränerande asfaltbetong,
2 mån gammal vid mättillfället. Väg
E4 vid Borgs kyrka söder om Norrköping.

0 MAB12T, en tät asfaltbetong, 8 år
gammal vid mättillfället. Väg 796, 3 km

öster om Gistad. Slät textur.

Den här använda HABD12 var betydligt mer

öppen än den i föregående avsnitt beskrivna.
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Fig 8. Däck/vägbanebuller uppmätt på olika
framfört vid 90 km/h.

Ytbehandling
Yl 12 20 mm

Asfaltbetong
HAB16T

Dränerande AEB

AEBlZÖ

 
50 100 200 500 !000 2000 5000 '0000

Frekvens [Hz]

Fig 9. Däck/vägbanebuller på en dräneran
de yta, AEB1ZÖ, jämförd med två konven

tionella vägbeläggningar, varav en är

mycket slät och en är mycket skrovlig.
Frekvensspektrum i tersband. Däck typ 8
på en Volvo 142, hastighet 90 km/h.
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Fig 10. Frekvensspektrum för däck/väg-
banebullret på en tät och en dränerande
vägbeläggning. Hastigheter: 70 och 90

km/h. Däck typ S.
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Tabell 1 och fig 10 visar resultatet.

För däck S är bullerreduktionen för den
nya HABD12 7-9 dB(A) och för däck P och
W 5-7 dB(A). Hela frekvensområdet utom
ca 500 700 Hz påverkas positivt; över
700 Hz är reduktionen anmärkningsvärd.

Tabell 1. Däck/vägbanebuller uppmätt på
ny dränerande vägyta (HABD12) och gammal
tät vägyta (MAB12T).

 

 

Däck Hastig Ljudnivå dB(A)
het MAB12T HABD12 Diffe-
km/h rens

P 70 72,0 66,2 5,8

90 76,5 69,0 7,5

S 70 75,3 67,8 7,5
90 79,2 70,5 8,7

W 70 74,2 69,1 5,1
90 77,3 71,2 6,1     

Kurvorna i fig 9 gäller samma däck (S)
och hastighet (90 km/h) varför de kan
jämföras med fig 10. Då framgår det att
den nya dränerande ytan HABD12 är effek-
tivare än AEB12Ö; överhuvudtaget är denna
vägyta den "tystaste" vi någonsin uppmätt.

Mätning 1983 på europaväg E4, Norrköping

Vid dessa mätningar jämfördes den ovan
nämnda dränasfalten med en lika gammal
(1 år) tät asfaltbetong. Den senare var
lagd alldeles intill dränasfalten. Två
typer av mätningar utfördes, nämligen
med mätvagn (typ 5) och med normal trafik
(Leq-mätning, typ 2). Dessutom uppmättes
Lmax från förbipasserande fordon (mätning
typ 3); emellertid är den senare mätning
en ej ännu fullt utvärderad.

Mätvagnsstudien gav följande resultat.

Totala ljudnivåerna för däck S, M och W
skiljer sig ej nämnvärt (inom 1 dB(A)).
Frekvensspektra är emellertid olika, enär
den dränerande ytan ger högre nivåer än
den täta vid frekvenser under ca 1300 Hz
men lägre nivåer vid frekvenser över
1300. För de grovmönstrade däcken G och
GS är den dränerande ytan ca 2 dB(A)
"tystare" än den täta. För det helt släta
däcket P är förhållandet omvänt. Detta
tros bero på att den dränerande ytan är

betydligt skrovligare än den täta och att
de ej alltför mönstrade däcken är känsliga

för denna textur vad gäller ljudemissionen
i det närfält där mikrofonen är placerad
vid denna mätning. Mätvagnsmätningen är

alltså av diskutabelt värde i detta fall.

Trafikbullermätningen (på 10 m avstånd
från vägmitten) visade att den dränerande
ytan gav ca 5 dB(A) lägre trafikbuller.
Då bör anmärkas att trafikintensiteten
var mycket hög med 15-25% tunga fordon
och att medelhastigheten var ca 70-75km/h.
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Genom att jämföra med beräknade värden

enligt NTM (Nordiska Trafikbullermodellen)
har skillnader i trafiken mellan mätning
arna kompenserats. För att åstadkomma
denna trafikbullerreduktion torde däck/
vägbanebullerskillnader av den storlek
som uppmättes året före fordras (se ovan).

Tabell 2. Uppmätta samt beräknade trafik
bullernivåer (Leg), i senare fallet en
ligt NTM där man bl a tar hänsyn till

olikheter i trafiksammansättningen. Luft
temperatur ca 20°C.

 

 

Väg Upp Beräk- Uppmätt
yta mätt nat Le beräknat

Leq enl NT Leq

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

HABD12 73,3 80,0 6,7}Skillnad
MAB12T 77,2 79,0 -1,8 4'9   
 

Skillnad i Leq mellan vägbeläggning-
arna med korrektioner enligt NTM:
4,9 dB(A)   
 

bätning1983 på europaväg E4, Nyköping

Mätningar har utförts med metoderna 2,
3 och 5.

Analys enligt metod 3 pågår fortfarande.
Trafikbullermätningarna enligt metod 2
gav (preliminärt) resultaten som visas
i tabell 3.

Tabell 3. Resultat av trafikbullermät-
ningar (Leq) vid olika vägytor på E4,
Nyköping. Värdena är omräknade till 10 m
från vägmitt, 1000 fordon/h och 10%

tunga fordon. Korrektioner för ev olika
medelhastighet (vanligen ca 110 km/h) är
ej utförda. Lufttemperatur 23 260C.

 

Vägbeläggning Trafikbuller dB(A)
 

Täta, släta bitum.
beläggningar* 79,5 - 80

HABD12 (1 år) 73

HABD12G (1 år) 74,5

Drainor 12 (1 år) 73**  
* 2 st HAB16T samt Y1 12 16 mm med

blodningar
** Ej uppmätt direkt. Mätning med me-

tod 5 visar emellertid att Drainor
är likvärdig med HABD12.    

Här har utvalts 6 ytor för jämförelser,
varav 3 är dränerande. Det gäller dels
en dränerande asfaltbetong av samma typ
som i Norrköping och Timrå (HABD12), dels
en d:o med gummiblandning i bindemedlet



(HABD12G) och dels en Drainor som i hu

vudsak liknar HABD12. Skillnaden ligger
huvudsakligen i att Drainor innehåller
fibrer och blandas vid hög temperatur

till skillnad från HABD.

Att HABD12G är sämre än de andra två
dränerande ytorna förklaras av att tex
turen är grövre. Detta synes vid när-

fältsmätningarna (metod 5) genom att de
lägre frekvenserna har högre amplitud.

HABD12 och Drainor 12 ger således 6-7
dB(A) lägre trafikbuller än konventio
nella, släta slitlager. Detta gäller då
vid en ålder av ca 1 år och relativt
höga temperaturer.

Mätning 1982 83 på europaväg E4, Timrå

Detta objekt som gäller en motorväg, som
går tvärs igenom Timrå samhälle, är det
som mest ingående undersökts med avse
ende på bullerreduktion med hjälp av
dränasfalt. I juni 1983 utbyttes den
gamla täta asfaltbetongen (HAB16T) mot
en dränerande (HABD12). Huvuddelen av
vägsträckan belades med 70 kg/m2 (mät
plats 2) medan en kortare del erhöll
90 kg/m2 (mätplats 1 och 3). Receptet
och tjockleken 90 kg/m2 bestämdes ut
gående från det lyckade försöket i Norr-
köping 1982 (se ovan).

Mätningar av buller har skett på olika
sätt. Fr o m aug 1982 t o m dec 1983 har

på mätplats 1, 2 och 3 trafikbullret upp
mätts 50 m från vägmitten, dvs ett av-
stånd som motsvarar den mest störda be
byggelsen. Mätplats 1 och 2 är placerade
ca 2 m över markplanet medan mätplats 3
är alldeles intill en husfasad 10 m över
marknivån. Mätningarna, enligt metod nr1
beskriven ovan, har skett vid varierande
årstid, temperatur, väderlek, väglag och
trafikintensitet. Resultatet från mät
plats 1 framgår av fig 11.

Man kan där beträffande den täta vägytan

se att bullernivån höjs under senhösten
då dubbdäckens användning ökar (ca 4dB(A))
medan en drastisk sänkning sker i takt

med ökande snödjup (i slutet av februari
skedde en snöröjning vilken är orsaken
till det plötsliga hoppet i bullernivån).

För den dränerande vägytan är spridningen
under sommaren stor, troligen beroende

på stora temperaturvariationer. En höj-
ning kan skönjas p g a dubbdäcken medan
mätmaterialet i skrivande stund inte
räcker till för att ge besked om inverkan
av snödjupet (de sista tre punkterna
gäller snöförhållanden). Dock finns en
tendens till att den avsevärda bullerre
duktion som erhålls vid barmark försvinner

då snön kommer.

DMA)

EQ (

70-

HAB16T x
65-

0 . 0 .

60 ' M/HABDlZ  
55 ' I ' r

1 JAN l APR 1 JUL l OCT l JAN

Fig 11. Över året varierande trafikbuller-
nivå (i Leq) vid mätplats 1. Mätningarna
på den "gamla" vägytan HAB16T gjordes 1
aug 1982 - feb 1983, mätningarna på den
nya ytan HABD12 gjordes i juni dec

1983.

Sammanfattningsvis gällde för första halv
året av dränasfaltens livslängd följande
(endast barmarksförhållanden):

o Relativt den täta, gamla asfaltbetongen
reducerades trafikbullret vid mätplats1

4 7 dB(A).

0 Vid mätplats 3 (invid lägenhet, 3 vån)
reducerades trafikbullret 5 8 dB(A).

0 Vid mätplats 2 (den tunnare vägytan)
reducerades trafikbullret 3-6 dB(A).

De högre bullerreduktionerna gäller vid

höga temperaturer (20 250C), de lägre
vid låga temperaturer (0 150C). Snön ger
så god däckbullerreduktion redan vid den
gamla vägbeläggningen att den dränerande

ytan inte tycks ge så stor ytterligare
förbättring.

Vid mätplats 1 har även mätningar enligt
metoderna 2 och 3 ägt rum. Resultaten är
ej ännu analyserade. Mätningar har även
utförts med mätvagn (metod 5) på de två
olika tjocklekarna av dränasfalten och
jämförts med motsvarande på den äldre,
täta asfaltytan. Därvid framgår det dels
att den tjockare ytan ger större däck-
bullerreduktion än den tunnare, dels att

tjockleken tycks bestämma vid vilka frek
venser reduktionen är störst. Det syns
således finnas möjligheter att "avstämma"
effektiviteten medelst tjockleksvariatio-
ner.

161



 

   

dB E4 TIHRR 830810 FIHT/SCHNIH DIFF. NED NY BEL.
84-01-23 UTI-TF

30 '''''''''''''''''''''''''''''''

1;

20...

WL

10 LT

WL //'> ~'\ ' \
0 :.l '/ l

jk . .. .. K.,/xx \.. :§ .. ,

w/~7\,b<;.
q -/

_101b

qL
.

-20,L ....... Tät yta tät yta (referensnivå)_

""""" Drän. yta tät yta, lastbil

* _'''''''' Drän. yta tät yta, personbil

30 ':i ::f:¢iz:fi:: i:r*#: i?;fA :ferfw %
l

IS 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K SK 16K 32K

Frekvens [Hz]

Fig 12. Skillnad i bulleremission från

stillastående fordon mellan den täta be

läggningen HAB16T (den prickade linjen

...) och den dränerande beläggningen
HABD12 (de streckade linjerna som mot-

svarar var sin fordonstyp). Skillnaderna

beror på ljudabsorption i beläggningen.

Vid mätplats 1 har ytterligare en mät-

ning utförts, nämligen på stationärt
fordon (metod 6). Avsikten var att se

ifall annat buller än däck/vägbanebuller
reducerades av dränasfalten. Så visade

sig vara fallet, se fig 12.

Av figuren framgår att bullret reduce-
rades ca 3 dB över frekvensområdet 600-

5000 Hz, medan en viss förstärkning

skedde vid frekvenser under ca 300 Hz.
Den senare effekten kan eventuellt ha

berott på den speciella mätpositionen
och behöver inte nödvändigtvis gälla

även längre avstånd.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN

En dränerande asfaltbetong kan ge däck/

vägbanebullerreduktioner jämfört med

tät, äldre asfaltbetong på upp till
9 dB(A). Detta förutsätter då följande:

0 En kornkurva som ger minst så öppen
yta som HABD12 (medelkurVa enligt
BYA 84) bör användas.

o Makrotexturen bör ej bli alltför skrov

lig. Därför bör max 12 mm sten använ-

das.

0 Det bör vara barmarksförhållanden och

måttlig markdämpning.

o Temperaturen bör vara relativt hög.

o Hastigheterna är minst 90 km/h.

Än så länge är det inte känt ifall åldern

har stort inflytande. Efter 1 års hårt

slitage är effektiviteten i alla fall

fortfarande hög (Norrköping, Nyköping).
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Temperaturinflytandet, som preliminärt
kan vara 2-3 dB(A) för 10 150C skillnad,
har hittills endast kontrollerats för

en alldeles ny yta.

Inte endast däck/vägbanebullret påverkas
av den dränerande ytan. Även motor , av
gas och fläktbuller dämpas - dock mindre
än däck/vägbanebullret och endast vid
medelhöga och höga frekvenser. Totalt
innebär detta att trafikbullerreduktioner
på 5 8 dB(A) erhålles 0-50 m från vägen
för fritt flytande trafik med medelhas

tighet på 70 110 km/h.

Ytterligare information behövs om följan-
de frågor. Hur förändras effektiviteten
med:

ålder

snöförhållanden

medelhastighet

maximal stenstorlek

tjocklek

temperatur?O
O
O
O
O
O

Vidare bör inverkan på inomhusbullret be
räknas. De här redovisade värdena gäller

utomhusmätningar viktade med A kurvan
(dB(A)). Då inomhusförhållanden avses bör
en annan viktning användas som tar hän-
syn till den frekvensberoende dämpningen
hos fasader och fönster. Det är helt

klart att för inomhusfallet med stängda
fönster och luckor uppnås inte lika hög
bullerreduktion för dränasfalten. Å andra
sidan torde det mest störande fallet vara
då fönster eller ventilationsluckor är
helt eller delvis öppna såsom ofta önskas
sommartid.

Genom att optimera stenstorlek och tjock
lek torde möjligheter finnas att höja den

bullerreducerande förmågan ytterligare.
Kan orsaken till temperaturberoendet be-
stämmas har man därmed också funnit en
ny potential för förbättringar.

TRAFIKBULLERREDUKTIONENS BETYDELSE

Med hittills testade (nya) vägbeläggningar

typ HABD12 har 5-8 dB(A) trafikbuller-
reduktion erhållits. Hur skall denna vär-
deras?

Här skall endast en jämförelse göras med
några alternativa bullerreducerande åt
gärder. 6 dB(A) bullerreduktion innebär
att ljudenergin reduceras till 25% av ut-
gångsvärdet. Ca 9 dB(A) reduktion brukar
upplevas som en halvering av den subjek-
tiva hörstyrkan hos ett ljud. Ifall
6 dB(A) bullerreduktion skall erhållas
genom större skyddsavstånd mellan väg
och bebyggelse måste detta öka en faktor
fyra. Ifall trafikbegränsningar skall ge
samma effekt måste antalet fordon begrän-
sas till endast 1/4 av normaltrafiken.



En hastighetsbegränsning från 85 till
50 km/h ger ungefär 6 dB(A) bullerreduk
tion, förutsatt att den efterlevs.

SLUTORD

I denna uppsats har inget nämnts om tra-
fiksäkerhetsegenskaper eller ekonomi
hos dränasfalt relativt konventionella

vägbeläggningar. Det förutsätts dock
känt från annat sammanhang att trafik
säkerheten knappast blir försämrad.
Vissa problem vid plötslig ishalka är
möjliga att bemästra och uppvägs (minst)
av dräneringsfördelarna. Beträffande
ekonomin finns både för och nackdelar
och det tycks vara svårt att avgöra
vilka som överväger.

Det är tämligen uppenbart att användning
av en dränerande vägbeläggningstyp tycks
ge väg- och miljövårdsmyndigheterna ett
nytt redskap för att åstadkomma en bättre
miljö utan nämnvärda ekonomiska eller
trafikinskränkande uppoffringar. Man
måste dock reservera sig för att lång
tidsegenskaperna fortfarande är osäkra.
Dessa och andra intressanta frågetecken

får den forskning som nu pågår och vars
läge här har rapporterats, räta ut.

REFERENSER

1. EMBLETON, T.F.W.: Noise Control from

the Ancient Past and the Near Future.
Noise/News, mars april 1977.

2. SANDBERG, U.: A Road Surface for Re
duction of Tire Noise Emission. VTI
särtryck 45, Statens väg och trafik
institut, Linköping (1979).

3. SANDBERG, U.: Tire/Road Noise on an
Opengraded Friction Course. VTI rap-
port 221A, Statens väg och trafik-

institut, Linköping (1981).

4. BENNERHULT, O.: Acoustical and Mecha
nical Impedances of Road Surfaces and

the Influence on Tire Noise. Proceed
ings of the International Tire Noise
Conference 1979; STU-information nr
168 1980, Styrelsen för teknisk ut
veckling, Stockholm.

5. SANDBERG, U., DESCORNET, G.: Road

surface influence on tire/road noise
Part I

DESCORNET, G., SANDBERG, U.: Road

surface influence on tire/road noise

Part II

VTI särtryck nr 56, Statens väg och
trafikinstitut, Linköping (även pro-
ceedings av INTER NOISE 80, Miami,

USA) (1980).

163






