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Titel:
Lågbullerbeläggningar, Støysvake vegdekker - Støjsvage vejbelzegninger

Ett nordiskt samarbetsprojekt under NKTF

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Denna rapport redovisar resultaten av ett samnordiskt projekt initierat och stött av kommittéer

inom Nordiska Ministerrådet samt senare stött även med nationella bidrag. Projektets syfte har

varit att utveckla ochprova nya beläggningstypermed bättre bulleregenskaper än de som används

idag utan att andra väsentliga egenskaper såsom friktion, hållfasthet m.m. blir oacceptabelt

försämrade. Det innebär bl.a. att beläggningarna avses ge lägre vägtrañkbuller än när trafiken

flyter på en konventionell tät asfaltbetongbeläggning.

Projektet har varit uppdelat i ett antal delprojekt utförda i Norge, Sverige och Danmark, vilka har

bestått av dels litteraturstudier, dels experimentella undersökningar. De senare har genomförts i

Danmark och Norge. I såväl Norge som Danmark har lågbullerbeläggning lagts dels på vägar

på landsbygden, dels på gator i respektive huvudstad. Experimentella tyngdpunkten har i Norge

legat på gator i stadstrañk medan tyngdpunkten i Danmark har legat på landsvägar. Förutom att

dimensioneringar har utförts med beaktande av en mängd faktorer och med utnyttjande av bl.a.

modeller, har mätningar utförts av såväl akustiska som vägtekniska egenskaper. Genom denna

uppläggning avprojektet har det varit avsikten att täcka in de flesta aspekter av intresse inom

ämnesområdet.

En sammanvägning av såväl litteraturstudier som de experimentella projekten i Norden, med

tyngdpunkt på de senare, visar på att den från akustisk och vägteknisk synpunkt optimala

bullerreducerande vägbeläggningen för nordiska förhållanden är en dränasfalt med maximal

stenstorlek 10-12 mm och ett hålrum på 22-23 %. En sådan beläggning reducerar normalt

bulleremissionen från vägtrafiken i jämförelse med en tät asfaltbetong med 3-5 dB (A) såväl i

stadstrañk (fritt flytande trafik i 50-70 km/h) som i landsvägslrañk (70-110 km/h). Detta gäller

då beläggningen är nylagd.

Det primära problemet är att metoder saknas som gör det möjligt att producera en beläggning av

denna optimala typ som i vårt vinterklimat kan vidmakthålla effektiviteten under lång tid.

Vägsmuts täpper snabbt till porema. Vidare saknas rensningsmetoder och -apparater som gör det

möjligt att med underhåll upprätthålla den akustiska effekten, dvs. den höga porositeten.

Slutligen ges i rapporten vissa rekommendationer vad avser användning av dränasfalt för att

åstadkomma lägre vägtrañkbuller i olika trafiksituationer och vid olika dubbdäcksanvändning.
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Title:

Low noise road surfaces - A Nordic co-operation project

 

Abstract(ba ckground,aims, methods, results) max 200 words:

This report presents the results of a Nordic co-operation project initiated and supported by

committees within the Nordic Council ofMinisters and later also supported by national sponsors.

The aim has been to develop and test new types of road surface with better traffic noise

Characteristics than those used today without cOmpromising other important Characteristics such

as friction, durability etc. This means that the surfaces must result in lower traffic noise emission

than on conventional dense asphalt concrete surfacings.

The project has been Split into sub-projects conducted in Norway, Denmark and Sweden,

consisting of literature studies and experimental investigations. The latter have been carried out

in Denmark and Norway. In Norway as well ,as in Denmark, 'low noise road surfaces' have been

studied both on highways in the country and on streets in the capitals. In Norway, weight has been

put on the urban cases, whereas in Denmark the weight has been on the rural case. Besides

extensive design and construction work, where a considerable number of factors have been taken

into account and wheremodels have been used, measurements of both acoustic Characteristics and

those pertaining to road construction have been carried out. With this project design, it has been

the intention to cover most aspects of the subject.

Taking both literature studies and the experimental projects in the Nordic countries into account,

it is concluded that the optimum noise reducing road surface for Nordic conditions, from an

overall acoustic view but also pertainin g to road construction, is a drainage asphalt with a max.

chipping size of 10- 12 mm and an air voids content of 22-23 %. Such a surface normally reduces

noise emission from road traffic by 3-5 dB(A), compared with a dense asphalt concrete, both in

urban traffic (free flowing at 50-70 km/h) and in highway traffic (70-1 10 km/h). This is applicable

to surfaces in new condition.

The primary problem is that we have no methods facilitating the production of a surface of this

Optimum type, which can preserve its porosity for a long period. Dirt accumulates in the pores

quite soon. Furthermore, there are no really effective Cleaning methods and devices facilitating

maintenance or restoration of the acoustic effect, i.e. the 'high porosity.

Finally, the report includes recommendations as to the use ofdrainage asphalt for achievin g lower

traffic noise emission in various traffic situations, considering the use of studded tyres.
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FÖRORD

Denna rapport är uppdelad i tre delar enligt följande:

 

Del A: Proj ektöversikt samt redovisning av resultat från litteraturöversikter (på svenska).

Författare är Ulf Sandberg.

Del B: Rapportering av det danska delprojektet (på danska).

Författare är Hans Bendtsen. Medverkat med granskning och underlag har även

Jørgen Kragh gjort.

Del C: Rapportering av de norska delprojekten (på norska).

Författare är Johnny M. Johansen. Medverkat med granskning och underlag har

även Asbjørn Amevik samt Svein Å. Storeheier gjort.

 

Därutöver har de inledande sidorna (förord och sammanfattning) producerats av Ulf

Sandberg med bistånd av medförfattarna. Sandberg är även huvudansvarig för det nordiska

projektet samt denna sammanfattande slutrapport.

Inom eller med anknytning till huvudprojektet hardet producerats en mängd delrapporter.

Beträffande dessa, var vänlig se litteraturlistoma i respektive del.

Projektet har finansierats av Nordiska kommittén för transportforskning (NKTF). Dessa

medel har främst använts till att genomföra det nordiska samarbetet men även bidrag till

experiment har förekommit. Till det nordiska samarbetet har även Vägverket i Sverige givit

bidrag. Vidare har de nationella experimenten erhållit bidrag från de danska och norska
miljö- och vägmyndigheterna. Totalt har de senare nationella bidragen varit stora i

förhållande till projektets totalramar.

Författarna vill härmed uttrycka sitt stora tack till de bidragande organisationerna för deras

värdefulla stöd.

Det nordiska samarbetet har letts av ett styrgrupp bestående av följande personer:

Civ.ing. Hans Bendtsen, Vej datalaboratoriet/Vejdirektoratet, Herlev, Danmark

Civ.ing. Johnny M. Johansen, ViaNova AS, Slependen, Norge

Tekn. Dr. Rolf Magnusson/Karin Nyberg/Inge Brorsson (har skiftat), Vägverket, Sverige

Tekn. Dr. Aasko Saarela, Väg- och traflklaboratoriet, Espoo, Finland

Tekn. Dr. Ulf Sandberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sverige (ordförande)

Ass. gatudir. Siguröur I. Skarphéöinsson, Reykjavik, Island

Författarna svarar ensamna för rapportens innehåll. Vare sig styrgruppen eller uppdrags-

givarna har tagit ställning till redovisade slutsatser och rekommendationer.
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Lågbullerbeläggningar

Støysvake vegdekker * Støjsvage vejbelaegninger

Ett nordiskt samarbetsprojekt under NKTF

av

Ulf Sandberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige

Hans Bendtsen, Vejdatalaboratoriet/Vejdirektoratet, Herlev, Danmark
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SAMJVIANFATTNING

Denna rapport beskriver resultaten från ett samnordiskt projekt med syftet att utveckla och

prova nya beläggningstyper med bättre bulleregenskaper än de som används idag utan att

andra väsentliga egenskaper såsom friktion, hållfasthet m m blir oacceptabelt försämrade.

Att belåggningama har bättre bulleregenskaper innebär i detta fall att de medför lägre

emission av vägtrafikbuller än när trafiken flyter på en konventionell tät asfaltbetong-

beläggning.

Projektet har varit uppdelat i ett antal delprojekt (ansvarig institution inom parentes):

Enhetsoverbygning/Åpent beerelag (DELAB/ViaNova, N)
Poroelastisk vegdekke (DELAB/ViaNova, N)

Dränasfalt med liten stenstorlek (Vejdatalaboratoriet, DK)

Bevakning av utvecklingen rörande bullerreducerande vägytor (VTI, S)

Projektledning och möten (VTI, S)

Projektet har initierats inom kommittéer inom Nordiska Ministerrådet och har senare

utförts med bidrag från dessa samt med nationella bidrag. I synnerhet det omfattande

norska experimentella arbetet har varit starkt beroende av de nationella bidragen.

Det nordiska samarbetsprojektet har bestått av dels litteraturstudier, dels experimentella

delprojekt. De senare har genomförts i Danmark och Norge. I Danmark har

lågbullerbelåggning lagts dels på en landsväg, dels på en gata i Köpenhamn. I södra Norge

har ett stort antal olika beläggningar lagts på gator i tätorter. Förutom att dimensioneringar

har utförts med beaktande av en mängd faktorer och med utnyttjande av bl a modeller, har

mätningar utförts av såväl akustiska som vägtekniska egenskaper. Genom denna

uppläggning av projektet har det varit avsikten att täcka in de flesta aspekter av intresse

inom ämnesområdet.
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II

För att kontrollera vägtrañkbullret, dvs sänka det till acceptabla nivåer, är det oftast

nödvändigt att kombinera de flesta tillgängliga åtgärder. Strängare emissionsgränsvärden av

traditionellt slag, som reglerar bullret från fordonens motor, transmission och avgassystem,

är nödvändiga men de måste ätföljas av kontroll också av däck/vägbanebuller. Detta

innefattar åtgärder avseende såväl däcken som vägbeläggningarna.

Det har visat sig möjligt att erhålla bullerreduktioner genom att välja speciella

vägbeläggningar; om inte i samtliga trañksituationer så åtminstone i åtskilliga. Bland

vägbeläggningar framstår dränerande asfaltbetong som den mest lovande typen även om

avsevärda problem med dess långsiktiga egenskaper har registrerats. Dessa problem har

huvudsakligen noterats i länder med ett hårt vinterklimat. Det förefaller således som om

användning av vägbeläggningar för bullerreduktion är delvis beroende av klimat-

förutsättningar, vilket motiverar att vi i Norden utför egna undersökningar inom ämnet.

En sammanvägning av såväl litteraturstudier som de experimentella projekten i Norden,

med tyngdpunkt på de senare, Visar på följande slutsatser:

Studier av internationella erfarenheter visar att genom användning av en dränerande

vågbeläggning är det oftast möjligt att, i förhållande till en referensbeläggning av typ tät

asfaltbetong med 11-16 mm maximal stenstorlek, erhålla en initial bullerreduktion på ca 5

dB(A). Detta kan uppnås vid såväl höga hastigheter på landsväg eller motorväg som vid

medellåga hastigheter i stadstrañk. De flesta undersökningar visar genomgående att

hålrumshalten är avgörande. Den borde vara 20-25 % initialt. Vägbeläggningar av

dränerande typ blir dock tilltäppta med tiden och bullerreduktionen minskar oftast snabbt.

Ett undantag tycks vara att bullerreduktionen upprätthålles längre tid på vägar för hög

hastighet.

Den från sammanvägd akustisk och vägteknisk synpunkt optimala bullerreducerande väg-

beläggningen i Norden är en dränasfalt med maximal stenstorlek 10-12 mm och ett hålrum

på 22-23 %. Större krav än vad som gäller för motsvarande täta beläggning ställs vad

beträffar renhet hos stenmaterialfraktionerna som används i produktionen. Vid utläggning

måste man se till att eftersträva bästa möjliga homogenitet. En sådan beläggning reducerar

normalt bulleremissionen från vägtrafiken ijämförelse med en tät asfaltbetong med 3-5

dB(A) såväl i stadstrañk (fritt flytande trafik i 50-70 km/h) som i landsvägstrañk (70-110

km/h). Detta gäller då beläggningen är nylagd.

Det primära problemet idag är att vi inte har metoder som gör det möjligt att producera en

beläggning av denna optimala typ som kan vidmakthålla sin effektivitet under lång tid. Inte

heller finns rensningsmetoder och -apparater som gör det möjligt att med enkla

underhållsmetoder upprätthålla den akustiska effekten. Det har visat sig att

bullerreduktionen vid försök i tätorter med hastighet kring ca 50 km/h minskar ner till 0

eller 1 dB(A) på bara några få år. Denna försämring äger rum fortare i regioner där

dubbdäcksanvändningen är hög. I det senare fallet har det ibland räckt med en vintersäsong

för att reduktionen helt skall bortfalla.
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Den initiala bullerreduktionen är dock vanligen betydande. Om man önskar erhålla

motsvarande effekt på annat sätt måste man ta till trañkrestriktioner som är utomordentligt

hårda, t ex ger en trañkminskning till hälften en bullerminskning på 3 dB(A), eller måste

skyddsavståndet till vägen Ökas minst till det dubbla. I praktiken måste man oftast ta till

bullerskärmar eller -vallar för att åstadkomma motsvarande eller högre bullerdämpning.

Ett problem med undersökningar av detta slag är att en viss bullerreduktion alltid måste

relateras till en viss referensbeläggning. En lämplig sådan är en tät, slät asfaltbetong-

beläggning med maximal stenstorlek inom intervallet 11-16 mm. Emellertid är
bulleregenskapema hos en sådan inte konstanta över dess livslängd (den ger lägre

trañkbulleremission i nytillstånd) varför man antingen bör jämföra beläggningar av samma

ålder eller jämföra med en referensbeläggning som har trañkerats under 1-2 år. Vilket man

väljer bör framgå av undersökningen. Många höga bullerreduktionssiffror som rapporterats

internationellt beror på att man har jämfört med beläggningar som i förhållande till ovan

föreslagen referens ger väsentligt högre bullemivåer.

Bullerreducerande vägbeläggningar av dränerande typ är alltså svåra att få effektiva under

längre tid särskilt i länder eller regioner där dubbdäcksanvändningen vintertid är

betydande. I regioner där dubbdäck ej används nämnvärt kan man utnyttja dränasfalt för
bullerreduktion i stadstrañk (50-70 km/h) om man är beredd att oftare än vanligt förnya

beläggningen. Vid landsvägstrañk (70-110 km/h) kan man uppnå motsvarande effekt även

där dubbdäck används. Där dubbdäck inte används kan man i landsvägsfallet få en rimlig

akustisk livslängd.

Vägtekniskt sett har de provbeläggningar som utförts fungerat bra, dvs jämförbart med

motsvarande täta beläggningar, förutsatt att de skärpta tillverkningskraven har uppfyllts.

Man måste givetvis observera de ändringar för vinterväghållningen som föranleds av den

ökade porositeten, t ex att saltningstillfällen och saltmängder måste anpassas, att

upptorkning efter väta samt snörensning har ett annat tidsförlopp och vidare att

temperaturförhållanden på ytan blir annorlunda.

I praktiken är det mycket svårt att undvika fördyringar, relativt konventionell, tät

beläggning, beroende på dels att kraven vid konstruktion, tillverkning och utläggning är

högre, dels att man i många fall måste räkna med en akustisk livslängd som är kortare än

den vägtekniska. Detta kräver ny beläggning med kortare intervall än eljest; förutsatt att

man vill ha bullerreduktion under hela livslängden. Behov av modifierat bindemedel och

extra tjock beläggning kan även innebära en viss fördyring.

En dränerande beläggning av speciellt intresse för bullerminskning i stadsområden är den

"poroelastiska beläggningen", ,dvs en beläggning bestående enbart av gummigranulat och

ett bindemedel som kan vara antingen polyuretan eller bitumen. Genom gummigranulatets

ensartade storleksfördelning erhålls en yta med hög porositet. Denna vägbeläggning visade

sig ge ca 8 dB(A) bullerminskning men hittills återstår att lösa åtskilliga icke-akustiska

problem, bl a vidhäftning, brandrisk och låg initial friktion. Om den poroelastiska ytan kan
utvecklas så att problemen kan elimineras, kan denna yta i framtiden bli ett mycket
intressant alternativ även där dubbdäcksanvändningen är hög och i stadstrañk. Genom sin
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eftergivlighet kan den nämligen ha en självrensande effekt som är intressant. Den

oundvikligen höga kostnaden kan dock knappast motiveras annat än i fall där

vägtrañkbullret är ett stort problem.

Baserat på nu bästa kunskap, rekommenderas det slutligen att överväga användning av

dränasfalt av den ovan angivna "optimala" typen för bullerreduktion i följande fall där

vägtrañkbuller är ett problem:

1. På landsväg med trafik med hastigheter på minst 80 km/h, oavsett dubbdäcks-

användning

2. I landsvägs- eller stadstrañk där Skyltad hastighet är 60-70 km/h om dubbdäcks-

användningen är låg

3. I landsvägs- eller stadstrañk där Skyltad hastighet är 60-70 km/h om dubbdäcks-

användningen är hög och om man är beredd att förnya beläggningen med relativt täta

intervall

4. I stadstrañk där Skyltad hastighet är 50 km/h, dubbdäcksanvändningen är låg och

förutsatt att man är beredd att förnya beläggningen med täta intervall

Vid besluten mäste hänsyn tas till de ekonomiska konsekvenserna och kraven på

tillverkning och utläggning måste vara höga. Om rensningstekniken för porösa

beläggningar i framtiden kan förbättras nämnvärt, och/eller nya dubbtyper reducerar

vägslitaget, är detbefogat att rekommendera en något vidare användning av dränasfalt.
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SUMIVIARY

This report presents the results of a Nordic co-operation project with the aim to develop

and test new types of road surface with better traffic noise characteristics than those used
today, but with no unacceptable impairment of other important characteristics such as

friction, durability etc. Improved noise characteristics in this case imply that road traffic

noise emission shall be lower than when traffic flows on a conventional, dense asphalt

concrete surface.

The project has been split into a number of sub-projects (responsible institution within

parenthesis):

l. Unit superstructure/ Open base course (DELAB/ViaNova, Norway)

2. Poroelastic road surface (DELAB/ViaNova, Norway)

3. Drainage bitumen with small chipping size (Vejdatalaboratoriet, Denmark)

4. State-of-the-art review concerning road surfaces for noise reduction (VTI, Sweden)

5. Project management and Nordic meetings (VTI, Sweden).

The project was initiated in transport committees within the Nordic Council of Ministers

and was then carried out with contributions from these committees as well as national

contributions. The Norwegian experimental work in particular has been funded through

national contributions.

The project has consisted of literature studies and experimental sub-projects. The latter

have been carried out in Denmark and Norway. In Denmark, 'low noise road surfaces'
have been laid both on a highway on Zealand and a street in Copenhagen. In the southem

part of Norway, a considerable number of different surfaces have been laid on streets in

built-up areas. A few rural sites have also been studied. Besides extensive work with design

and construction, where a considerable number of factors have been taken into account and

where e. g. models have been used, measurements of both acoustic characteristics and those

pertaining to road construction have been carried out. With such an overall design of the
project, it has been the intention to cover most aspects of interest within the subject.
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In order to control road traffic noise, i.e. lower it to acceptable levels, it is often necessary

to combine most of the available measures. More stringent emission limits, for vehicles of

the 'traditional type' , which controls noise from engine, transmission and exhaust systems,

are necessary, but these will have to be accompanied by control of tyre/road noise as well.
Such control must comprise measures for both tyres and road surfaces.

It has appeared possible to achieve noise reductions by choosing special road surfaces;

perhaps not in all traffic situations, but in a large number. Among road surfaces, drainage

asphalt concrete appears to be the most promising type, even though considerable problems

with its long-term Characteristics have been noted. These problems have mainly been

observed in countries with a severe winter climate. Consequently, it seems as if noise

control by road surface design is partly dependent on climatic factors, which motivates that

investigations are made also in the Nordic countries.

Taking both literature studies and the experimental projects in the Nordic countries into

account, with emphasis on the latter, the following conclusions can be drawn:

Studies of the international experiences show that by using a drainage surface, it is often

possible to achieve an initial noise reduction of approximately 5 dB(A), compared with a

reference surface of dense asphalt concrete having a maximum chipping size of 11-16 mm.

This can be achieved at high speeds on highways or motorways, as well as at average

speeds in urban traffic. Throughout, most studies show that the air voids content is

decisive. Initially, it should be 20-25 %. Road surfaces of the drainage type, however,

become clogged with dirt in the course of time and noise reduction often may diminish

rather quickly. The exception seems to be that noise reduction is maintained for a

considerable time on roads intended for high speeds and where studded tyres are not used.

The optimum noise reducing road surface, from an overall acoustic view but also

pertaining to road construction, is a drainage asphalt with amaximum chipping size of 10-

12 mm and an air voids content of 22-23 %. It must then be observed that, when producing

such a surface, even greater demands than for the corresponding dense surface are imposed

on the purity of stone fractions. At application, the best possible homogeneity must be the

aim. Such a surface normally reduces noise emission from road traffic by 3-5 dB(A),

compared with a dense asphalt concrete, both in urban traffic (free flowing traffic at 50-70

km/h) and in highway traffic (70-110 km/h). This applies to surfaces in new condition.

The primary problem today is that we have no methods facilitating the production of a

surface of this optimum type, which can preserve its porosity for a long period.

Furthermore, there are no really effective Cleaning methods and devices facilitating simple-

maintenance or restoration of the acoustic effect. It has appeared that noise reduction in

streets with speeds around 50 km/h is impaired down to 0 or 1 dB(A) in just a few years.
This impairment is due to clogging and is faster in regions where studded tyres are

frequently used. In the latter case, it has sometimes been sufficient with one single winter

season for noise reduction to fall from 5 (say) to 0 dB(A).
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However, the initial noise reduction is generally considerable. If the corresponding effect is

to be obtained in an alternative way, quite severe traffic restrictions will have to be used;

e. g. if traffic volume is cut by one half, the noise reduction will be 3 dB(A), or the noise
protection distance to the road will have to be doubled. In reality, noise screens or earth

berms have to be used in order to achieve a corresponding or higher noise reduction.

One problem concerning this kind of study is that a certain noise reduction always has to be

assessed in relation to a certain reference surface. A dense and smooth-textured asphalt

concrete surface with a maximum chipping size of 11-16 mm is suitable. However, the

noise Characteristics of such a surface are not constant over its lifetime (lower traffic noise

emissions are obtained when the surface is new). Consequently, either surfaces of the same

age should be compared or a reference surface that is at least 1 to 2 years old should be

used for comparison. The choice should be clearly indicated in the study. Many high noise

reduction figures reported internationally are due to the fact that the comparison has been

made with surfaces that cause higher noise levels than the reference suggested above.

Noise reducing surfaces of the drainage type are difficult to construct so that they maintain

a high degree of efficiency for a long period, especially in countries or regions where the

use of studded tyres in wintertime is considerable. In regions where studded tyres are not

used to any great extent, drainage asphalt can be used for noise reduction in urban traffic

(50-70 km/h) if authorities are prepared to renew or relay the surface more often than

usual. In highway traffic (70-110 km/h), corresponding effects can be achieved also where

studded tyres are used. Where studded tyres are not used, a reasonable acoustical lifetime

can be obtained for highways.

From a technical point of view, the test surfaces have worked well in comparison with the

corresponding dense surfaces, provided that the tighter manufacturing demands were met.

The changes in winter road maintenance as a result of the increased porosity have to be

observed, e. g. de-icing occasions and salt proportions have to be adjusted; the period of

time for drying after dampness and snow clearing differs and, furthermore, temperature

conditions on the surface differ.

In practice, it is very difficult to avoid a cost increase in relation to a conventional dense

surface, because on the one hand demands at construction, manufacturing and application

are higher and on the other hand in many cases the acoustical lifetime is shorter than the

'technical' lifetime. A new surface is therefore required with shorter intervals than normal;

provided that noise reduction is required for the entire lifetime of the surface. The demand

of a modified binder and an extra thick wearing course can also raise the price to some

extent.

The "poroelastic surfacing", i.e. a surface consisting of only rubber granules and a binder

that can be either polyurethane or bitumen, is a drainage surface of special interest for the

reduction of noise emission in urban areas. The uniform size distribution of the rubber

granules creates a surface with high porosity. This road surface offers a noise reduction of

approximately 8 dB(A), but several non-acoustic problems have to be solved, i.e. adhesion,

fire hazard and a low initial friction. If the poroelastic surface can be developed to
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eliminate these problems, the surface could be a very interesting alternative in the future,

also where the use of studded tyres is frequent and in urban traffic. Through its

compressibility, the surface has a self-Cleaning effect which is interesting. The unavoidable

high cost can, however, hardly be justified except in cases where road noise is a major

problem.

Finally, based on the most reliable knowledge, the use of drainage asphalt of the above

mentioned "optimum" type for noise reduction can be recommended in the following cases

where road traffic noise is a problem:

1. On highways with speeds of at least 80 km/h, irrespective of the use of studded tyres.

2. In highway and urban traffic where the posted speed is 60-70 km/h, if the use of

studded tyres is low.

3. In highway or urban traffic where the posted speed is 60-70 km/h, if the use of

studded tyres is high and provided that the surface is renewed frequently.

4. In urban traffic where the posted speed is 50 km/h, the use of studded tyres is low and

provided that the surface is renewed frequently.

When deciding to use such a surface, it is understood that the economic consequences must

be taken into consideration and the demands on manufacturing and application have to be

high. If the Cleaning technique for porous surfaces is improved considerably in the future, a

recommendation for a somewhat wider use of drainage asphalt is justiñed.

This report includes a 'section with figure and table captions in English.
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FIGURE CAPTIONS IN ENGLISH

Figure A1

Figure A2

Figure A3

Figure A4

Figure A5

Figure A6

Figure A7

Figure A8

Figure A9

Figure A10

Figure A11

Figure A12

Figure Bl

Figure B2

Sound generation by 'tangential stick-Slip'

Sound generation by 'air pumping'

Sound generation by air 'resonant radiation'

Measurements with the coast-by method on a trafficked road (microphone at

7.5 m from the centre of the lane)

Measuring vehicle (trailer) for car tyres at the Technical University of

Gdansk. The test tyre and the microphones are protected by an enclosure

The inside of the Polish trailer, using symmetrical microphone location

(135° and 225° in relation to the driving direction which is = O°)

Trailer for truck tyres at the Swedish Road and Transport Research Institute.

Protecting enclosure is not used, due to space restrictions

Illustration of the laboratory drum method. Facility of the Technical

University of Gdansk

Selection of car tyres used at VTI for noise comparisons between different
road surfaces. Dimension 165R15. The PIARC smooth tyre to the left

The development in traffic noise emission during the first years on the

reference surface in Denmark (AB12t at Viskinge). It is expected, owing to

other experiments, that the 'final' level will be stabilized to about 81 dB(A),

i.e. just above the filled rectangle which shows measured level for a similar

but 4 years old surface (AB8t Vib)

Typical appearance of a drainage asphalt surface. HABD12 from tests at

Timrå, see Table A3. On top: Newly laid surface. Several cavities can be

seen. In the middle: At the end of the first winter. Clogging has started but

there are still plenty of narrow cavities. At the bottom: After two years one

cannot see many cavities

Cleaning equipment utilized, inter alia, in Austria, newly presented by

[Weyringer, 1993]

One of the test sites on Highway 120 at Viskinge on Zealand

The test site on østerbro street in Copenhagen
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Figure B3

Figure B4

Figure B5

Figure B6

Figure B7

Figure B8

Figure B9

Figure B10

Figure B11

Figure B12

Figure B13

Figure B14

Figure B15

Figure B16

Figure B17

Vertical section, perpendicular to the road, seen from the east. Measures

in cm

The speed of each car was measured by radar

Worn, 27 year old surface on østerbro street in Copenhagen

On østerbro street, the microphone was placed directly on a building facade

Grading curves of the aggregate for the surfaces at Viskinge

Grading curves of the aggregate for drainage asphalt at Viskinge

Newly laid drainage asphalt and conventional dense asphalt concrete at

Viskinge

Grading curve for the drainage asphalt on østerbro street

Depressed rain water drainage well on the drainage asphalt on østerbro

street

Close-up view of the newly laid drainage asphalt on østerbro street

Example of measuring results. Absorption coefñcient as a function of

frequency, measured for a 400 mm high bore core of drainage asphalt (DA8,

air voids content 18-22 %)

A-weighted LAE spectrum from mixed traffic (80/10/9/ 1 %, see further
Table B9), speed 80 km/h, ot the drainage asphalt with maximum chipping

size of 8 mm, and at the reference test site with dense asphalt concrete

AB12t. Measurements in 'year O'

A-weighted LAE spectrum from mixed traffic (80/ 10/9/ 1 %), speed 80
km/h, on the drainage asphalt with maximum chipping size of 12 mm, on

open graded asphalt concrete AB12å, and' on the reference test site with

dense asphalt concrete AB12t. Measurements in 'year O'

Normalized A-weighted frequency spectrum at the three pavements on

østerbro street, 'year 0'

The measured trend in noise level over time for the test sites at Viskinge.

A measurement on an older dense asphalt concrete at Viborg (AB8t Vib) is

included for comparison
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Figure B18

Figure B19

Figure Cl

Figure C2

Figure C3

Figure C4

Figure C5

Figure C6

Figure C7

Figure C8

Figure C9

Figure C10

A-weighted LAE spectrum from mixed traffic (80/ 10/9/1 % , see further
Table 9), speed 80 km/h, at the test site with drainage asphalt DA8 18-

22 %, Viskinge. Measurements in 'years O, 1 and 2'

Normalized Å-weighted frequency spectrum at the drainage asphalt in 'year

0 and 1' on østerbro street

The organization of the Norwegian project 'Low Noise Road Surfaces'

Test site with drainage asphalt on Grini Street in Oslo (1989)

Test site with drainage asphalt on Highway 19 in Vestfold (1992)

Example of measured frequency spectrum of noise on a drainage asphalt and

a dense asphalt concrete

Tyre/road noise (LAAA/kv [dB]) measured on the sites and plotted against air
voids content measured on test specimens (Pgeo [%])

Noise propagation spectra over drainage asphalt, with corresponding

spectrum over a dense surface used as a reference of 0 dB

Measurement of drainage capacity (water outflow time)

The poroelastic surface (made of rubber granules) damaged during winter

maintenance (by snow plough)

Equipment for Cleaning drainage surfaces

Effect of Cleaning drainage asphalt
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TABLE CAPTIONS IN ENGLISH

Table A1

Table A2

Table A3

Table Bl

Table B2

Table B3

Table B4

Table B5

Table B6

Table B7

Table B8

Table B9

Table B10

Reference traffic, i.e. the composition of various vehicle classes, used in

connection with noise measurements according to the 'statistical pass-by

method '

Correction term for road surface, in dB(A), to be added to the basic level in

the Nordic Traffic Noise Model. See further [Sandberg, 1993]

All noise measurements on drainage pavements made in Sweden and known

to the author (exterior noise). Very special measurements, e. g. utilising

trailer, vehicle at standstill, sound absorption measurements etc, are not

included, however. If nothing else is stated, the surface is dry and

measurements have been conducted in a season when studded tyres are not

used. The noise levels are processed in order to be shown in relation to the

reference surface suggested in Section A.7. l, i.e. a dense asphalt concrete

with max. 12 mm chipping size, at least 2 years old. The table continues on

the next page.

Time schedule regarding the test sites at Viskinge on Zealand (highway)

Time schedule regarding the test site on østerbro street in Copenhagen

AADT, etc., for the test sites

Location and type of surfaces at the sites near Viskinge

Selected data regarding the test surfaces when they were new

Technical data for the newly laid drainage asphalt on østerbro street

Weighting factors K for calculation of weighted average absorption

coefñcient

Weighted absorption coefñcient and frequency for the absorption curves'

first maximum, for Marshall test speciments and for bore cores from the

surfacings on Highway 120 at Viskinge

Survey of processed measun'ng results. Viskinge 'year O': Average LAE,

standard deviation s in dB, number of events 11 per vehicle category and LAE
weighted according to reference (= normal) traffic composition (80 % cars,

10 % utility vehicles, 9 % 2-ax1e trucks and buses, 1 % trucks and buses

with 3 or more axles). Speed 80 km/h

Noise reduction measured on the highway in Viskinge
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Table B11

Table B12

Table B13

Table B14

Table B 15

Table B16

Table B17

Table B18

Table B19

Table B20

Table C1

Table C2

Table C3

Normalized LAeq A-weighted frequency spectrum for the three surfacings

on østerbro street

Average values of the A-weighted sound pressure level of vehicle power unit

noise, at a distance of 7.5 m, at the reference test surface AB12t.

Corresponding noise levels on the other test surfacings in relation to the level

on the reference surface are also shown. Viskinge, 'year 0'

A-weighted sound pressure level of vehicle power unit noise. østerbro

street, 'year 0'

Friction number measured on the test sites at Viskinge. The measurements

were made with the "Stradograf" from Statens Vejlaboratorium on wet

surfaces at a speed of 60 km/h

The results of measurements on bore cores from the Viskinge test sites

'year 0'

Softening point and penetration for the pavements at Viskinge 'years 0
and 2'

Factors related to the air voids of the drainage asphalts in 'years 0 and 2' at
Viskinge. The presented values are averages for both road lanes. The Darcy

values are measured on bore cores

Noise level 1990-92. LAE in dB for mixed highway traffic. Speed 80 km/h

Noise reduction in dB(A) for the years 1990-1992, with the noise measured

on the reference test surface as a baseline. Values based on LAE for mixed
highway traffic at 80 km/h.

Measured (normalized) LA and estimated noise reduction in 'years 0 and

1' for østerbro street. Speed 50 km/h

Sponsors of the Norwegian research project 'Low Noise Road Surfaces'

(in NOK)

Review of test surfacings and sites

Traffic noise reduction of the drainage asphalt. For surfacings made

according to the concepts 'ordinary design', 'optimum design' and 'double-

layer'.
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DEL A: PROJEKTÖVERSIKT

A.1 INTRODUKTION

A.1.l Däck/vägbanebulLer och vägbeläggningens inverkan

Det är vägtrafiken som är den i samhället helt dominerande källan till bullerstörningar.

Vågtrañkbullret, som uppkommer i ett samspel mellan förare, fordon, bildäck och

vägbeläggning, kan indelas i två huvudkomponenter: Drivenhetsbuller och

däck/vägbanebuller. Det förra kommer från bl a motor, avgas och transmission och det

senare från däckens rullning mot vägytan. Båda delkomponentema utgör idag avgörande

delar av vägtrafikbullret och måste reduceras om bullerexponeringen i samhället skall

sänkas. Drivenhetsbullret var det värsta problemet för något decennium sedan medan

däck/vägbanebullret förefaller att bli relativt sett viktigare med tiden.

En internationell ad-hoc-grupp inom OECD för "Noise Abatement Policies" kom i en

rapport är 1986, "Fighting Noise", till slutsatsen att nuvarande policy för

bullerbekämpning kommer att medföra att några bullerproblem förblir olösta och är särskilt

angelägna att behandla. Dessa redovisades som:

* Ökning av de "grå zonerna", dvs områden där ljudnivån ligger inom 55-65 dBA

* Exponering för flera bullerkällor. Idag behandlas varje källa för sig

* Däck/vägbanebuller

För de fordon som konstrueras för de nya EG-normer som avses gälla från och med 1996

kommer däck/vågbanebullret att dominera över drivenhetsbullret vid i 'stort sett alla

"normala" körsätt utom de där fordonen accelererar från en låg hastighet upp till 40-50

km/h (eller motorbromsar från en sådan hastighet) samt på tomgång vid stillastående. I de

senare fallen gäller det motsatta, dvs att drivenhetsbullret dominerar. På grund av att äldre

fordon, som inte hade så höga krav på sig vad gäller drivenhetsbuller, finns kvar i trafik

under ytterligare en tid har däck/vägbanebullret dock inte ännu nått en fullt så dominerande

roll i vägtrafikbullret som ovan skisserades, men problemen är redan tillräckligt

besvärande.

Däck/vägbanebullret är således idag ett miljöproblem som består i att för de modernaste

fordonen bullret från bildäcken vid frirullning eller normal drivning dominerar över

drivenhetsbuller vid i stort sett alla förhållanden då fordonen kör med konstant hastighet.

Det har visat sig att inverkan av olika vågbeläggningar på bulleremissionen från fritt

flytande trafik vid hastigheter fr 0 m 50 km/h är i stort sett lika stor som inverkan av olika

fordon och bildäck [Sandberg, l992-I]. Det rör sig om en inverkan av 5-10 dB(A) mellan

de "bullrigaste" och "tystaste", beroende på typen av vägbeläggning samt konditionen hos
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denna, vilket innebär att val av vägbeläggning är en väsentlig faktor i buller-

reduktionsarbetet.

Ansvaret för emissionen av däck/vägbanebuller delas av fordonsindustrin, däckindustrin,

däckregummerarna, väghållarna och fordonsförarna, samt i någon mån även av

inköpare/beställare av fordon och trañktjånster eftersom dessa kan påverka marknaden.

Åtgärder för en effektiv bullerreduktion måste riktas mot samtliga dessa ansvariga.

I Sverige har Vägverket i samråd med Naturvårdsverket använt planeringsansatsen att

däck/vägbanebullret skall reduceras till år 2015 med 7 dB(A) uttryckt som ekvivalentnivä

och 10 dB(A) som maximalnivå. Denna ansats bedöms som rimlig, men kräver t ex att

under de närmaste decennierna åtgärder måste vidtas för en användning i stor skala av

vägbeläggningar som ger låg trañkbulleremission, där man så småningom kanske behöver

sikta på en bullerreduktion på upp till 8 dB(A) i nytillstånd som följd av byte till

högeffektivt dränerande vägbeläggning. Vidare måste man sannolikt uppnå en

medelreduktion av ljudnivån under en sådan beläggnings livstid på 2-4 dB(A).

Vägbeläggningar i Norden klarar i dagsläget inte så högt uppställda mål utan här krävs en

utveckling av nya vägbeläggningsvarianter samt utprovning av befintliga belåggningar.

Detta projekt kan ses som ett led i en sådan process.

A.1.2 Terminologifrågor

Vägbeläggningar alstrar inte i sig själva buller. Det är först när ett fordon rullar på en

vägbeläggning som det genom interaktionen däck/väg uppstår buller, vilket i huvudsak

avstrålar från däcken. Vägbeläggningar utstrålar inte buller, såvitt vi vet. Den språkligt

enkla benämningen "Lågbullrande vägbeläggning" är därmed inte tekniskt adekvat. Inte

heller är det helt korrekt att tala om "bullerreducerande vägbeläggning" eftersom detta

antyder att beläggningen reducerar ett redan uppkommet buller. Detta kan inträffa för

belåggningar som är ljudabsorberande, men inte för andra. Belåggningar som medför lägre

trañkbuller gör ofta detta genom att det vid interaktionen inte uppstår så starkt buller.

En benämning som föredras i denna rapport är "lågbullerbeläggning" eftersom detta

antyder att beläggningen medför lägre buller (beträffande i förhållande till vad, se avsnitt

A.7.1) men utan att det nödvändigtvis innebär att den alstrar buller eller reducerar ett redan

uppkommet sådant. Motsvarande term på engelska som oftast används är "Low noise road

surface".
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A.2 PROJEKTHISTORIK OCH -ÖVERSIKT

Projektet initierades år 1988 inom Nordisk Ämbetsmannakommitté för Transportfrågor

(NÄT). Dåvarande chefen för Vej datalaboratoriet i Danmark, Johannes Sloth, föreslog att

ett projekt av här avsett slag skulle genomföras i de nordiska länderna och fick gehör för

detta. Ulf Sandberg, VTI utsågs till sammankallande för en projektgrupp som bildades

1988 och arbetet igångsattes redan detta år. Efter ett planeringsmöte beslöts att dela upp

huvudprojektet i följande delprojekt (ansvarig institution inom parentes):

Enhetsoverbygning/Åpent basrelag (DELAB/ViaNova, N)

Poroelastisk vegdekke (DELAB/ViaNova, N)

Dränasfalt med liten stenstorlek (Vejdatalaboratoriet, DK)

Bevakning av utvecklingen rörande bullerreducerande vägytor (VTI, S)

Projektledning och möten (VTI, S)M
P
S
*
i
n

Denna uppdelning skulle dels säkerställa att experiment utfördes i skilda klimat inom

Norden, dels medverka till en bredast möjlig täckning av problemområdet - såväl

experimentellt som vad gäller att ta hänsyn till utomnordiska erfarenheter.

Som framgår av tabell A3 nedan, hade många försök redan gjorts i Sverige med dränerande

vägbeläggningar. Emellertid saknades resultat i två viktiga avseenden: Effekter av mindre

maximal stenstorlek än 12 mm samt effekter i stadstrafrk med hastighetsbegränsningar 50-

70 km/h. Detta projekt utformades därför med tyngdpunkt på just dessa frågor genom

experimenten i Danmark och Norge. Tanken var vid planeringen 1988 att de svenska

resultaten på så sätt skulle kompletteras för att ge en bra nordisk helhetsbild.

Ganska snart kunde den norska delen få en tillkommande finansiering via nationella anslag

som i förhållande till det nordiska bidraget blev mycket omfattande. Sedermera överfördes

ansvaret för projektet från NÄT till Nordiska kommittén för transportforskning (NKTF).

Efter beslut om reducerad medelstilldelning från NKTF för projektets senare år, vilket

medförde att projektets omfattning måste reduceras, erhölls istället vissa bidrag från

nationella organ i Danmark och Sverige. I Sverige har sålunda Vägverket Övertagit en del

av projektfmansieringen som NÄT ursprungligen planerade för.

Av projekten på listan ovan bortföll efter två årprojektet "Poroelastisk vegdekke" beroende

på att den inledande experimentella fasen i Norge gav problem med belåggningens

vidhåftning mot underlaget och det bedömdes att man inte inom projektet kunde lösa detta

problem.
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A.3 SYFTE lVIED PROJEKTET

Projektets mål har varit att utveckla och prova nya beläggningstyper med bättre

bulleregenskaper än de som används idag utan att andra väsentliga egenskaper såsom

friktion, hållfasthet m m blir oacceptabelt försämrade. Att beläggningarna har bättre

bulleregenskaper innebär i detta fall att de avses medföra lägre emission av vägtrañkbuller

än när trafiken flyter på en konventionell tät asfaltbetongbeläggning.

Beträffande delmål för de nationella experimentella projekten, se respektive avsnitt B. 1.2

och C. 1.2. Målet för det svenska delprojektet "Bevakning av utvecklingen rörande

'bullerreducerande vägytor" har varit att göra state-of-the-art-översikter rörande ämnes-

området, för att täcka utvecklingen även utanför de nordiska länderna.
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A.4 GENERERINGSNIEKANISMER

Däckbullret är ett resultat av interaktionen däck/vägbeläggning. Ljudutstrålningen sker i

huvudsak genom rörelser i däcket eller i dess mönsterkaviteter. Det finns inga

undersökningar som pekar på nämnvärd ljudutstrålning från vägbeläggningen även om

vissa misstankar finns i några fall.

Det har visat sig att däck/vägbanebuller kan uppkomma på flera sätt. Två frekvensområden

med helt olika mekanismer kan urskiljas.

* Däckbuller under 800 Hz:

Bullret inom detta frekvensområde är huvudsakligen orsakat av däck/vägsystemets

"skrovlighet". Skrovligheten utgörs dels av mönstret i gummit i däckets slitbana, som är

avsett att dränera bort eventuellt vatten, dels av texturen hos vägytan. Är texturen slät blir

mönstereffekten framträdande och är slitbanan slät blir textureffekten framträdande. När

däcket rullar över vägbeläggningen, och mÖnsterblocken med vissa mellanrum träffar

vägytan, eller stenarna i vägytan träffar däckgummit, alstras vibrationer i däckstommen

som strålar ut till omgivningen i form av buller.

* Däckbuller Över 800 Hz:

Inom detta frekvensområde spelar den omgivande luften kring däcket en betydelsefull roll i

genereringsprocessen. Det finns i princip tre möjligheter:

a) "Tangentz'ellt sprätt ". För det högfrekventa däckbullret är det tänkbart att det genom

alternerande vidhäftnings-glid-förlopp ("stick-slip") alstras tangentiella svängnings-

rörelser, längs vägbeläggningen, hos däckets mönsterblock. Särskilt tydliga blir dessa

svängningsrörelser när mÖnsterblocken lämnar vägytan; då dessa "sprätter till".

b) "Lujipumpning ". Luftpumpning innebär att luft pumpas ut, när en mönsterkavitet rullar

in i "kontakt" med vägytan, respektive sugs in vid dekompressionen när mönster-

kaviteten lyfter från beläggningen vid utgången ur kontaktytan. Ju snabbare volym-

förändring, desto mera buller.

c) "Luftresonant avstrålning ". När man drar en kork ur en flaska kan ibland höras ett

karaktäristiskt "plopp". Det beror på att korken drar med sig luft ut ur flaskan. Når

luften skall in i flaskan igen startas en svängningsrörelse där luften i halsen blir en

svängande "luftpropp" och luftvolymen i flaskan en "fjäder".

På liknande sätt kan buller från ett bildäck alstras. När ett mönsterblock lyfter från

beläggningen "sprätter" det till. Det medför att luft nu rusar in mellan mÖnsterblocken

för att neutralisera det undertrka som uppstått. Därmed startar en svängningsrörelse

på liknande sätt som i flaskan. Det medför att buller strålar ut till omgivningen vid de

resonansfrekvenser de halvöppna luftvolymema svänger med. På fackspråk kallas

mekanismen "luftresonant avstrålning".
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Observera att mekanismerna luftpumpning och tangentiellt sprätt kan ses som igångsättare

av svängningsrörelser av typen "luftresonant avstrålning". Det är därför inte otånkbart att

denna kan vara en "enande faktor" i den tidvis relativt inflammerade debatt om uppkomst-

mekanismerna som har förts mellan däckbullerforskarna.

Genereringsmekanismema kan anses vara i stort sett kända. Däremot finns inte kunskap om

hur ljudet kvantitativt fördelar sig på de olika mekanismerna, eftersom detta beror på en

mängd olika faktorer. I synnerhet råder det osäkerhet om det inbördes förhållandet mellan

de tre möjliga mekanismerna ovanför 800 Hz.

Ytterligare två saker som inte direkt är genereringsmekanismer men väl spridnings-

mekanismer med stor inverkan skall nämnas, nämligen ljudabsorption och horneffekt.

* Lj udabsorption:

Porositet i vägytan medför att ljudet delvis absorberas i vägytan under sin utbredning

mellan källa och mottagare. Eventuella reflexer mot ytan dämpas även. S k dränerande

vägytor konstrueras för att åstadkomma en hög porositet. Om mer än ca 10 % av volymen

i slitlagret utgörs av öppen porositet (luft) påverkas ljudet. En ljudabsorptionskoefñcient på

ca 0,2 är tillräcklig för att ge en mätbar effekt på ljudutbredningen. En annan effekt som

porositeten kan ha är att förhindra luftpumpning genom att tryckgradientema i

kontaktranden reduceras.

* Horneffekt:

Ljudet som alstras i kontaktytans främre och bakre kant (t ex via luftpumpning) kommer att

delvis "begränsas" i sin utbredning av dels den underliggande plana vägytan dels den

överliggande krökta däckslitbanan. Området däremellan får en form som påminner om

exponentialhom och andra horn som används för att förstärka ljudet från en högtalare eller

en månniskoröst. Sådana horn ger en bättre akustisk impedansanpassning och ger då en

effektivare ljudutstrålning. Samma har visat sig gälla för den nämnda volymen mellan däck

och väg. Därmed förstärks ljudet som alstras i kontaktranderna. Detta fordar dock att

däcken har en viss bredd eftersom det blir ett "läckage" vid sidorna, och därmed blir

förstärkningen via horneffekten bättre ju bredare däcken För "gammaldags" bildäck

som kanske var endast 100 mm breda i kontaktytan var horneffekten inte påtaglig.

Om den ena begränsningsytan år porös (såsom vid dränerande vägyta) försvinner horn-

effekten.
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A.5 MÄTMETODER

A.5.1 Inledning

För att möjliggöra nationella och internationella jämförelser av däcks och vägytors

egenskaper måste en enhetlig mätmetodik användas. I detta kapitel beskrivs de

huvudsakliga mätmetoder som är aktuella för vägyteklassning. Dessa är följande:

Förbirullningsmetoden

Trummetoden

Mätvagnsmetoden

Statistiska förbifartsmetoden

Kontrollerade förbifartsmetoden

Ljudabsorptionsmätmetoden.
O
M
U
'
P
P
P
H

Inom detta samarbetsprojekt har samtliga metoder utom trummetoden och kontrollerade

förbifartsmetoden använts. Den metod som använts mest är statistiska förbifartsmetoden.

A.5.2 Förbirullningsmetoden

Förbirullningsmetoden är den mest representativa mätmetoden i fält. Den är egentligen en

anpassning av en allmänt använd metod för fordonsbullermätning, ISO 362, till att mäta

med frirullande fordon. Metoden är specificerad i [ECE/GRB, 1990]. Den kan i princip

användas för typprovning av såväl däck som vägytor. Då krävs emellertid referensvägyta,

respektive referensdäck och särskilt det senare är ett stort problem.

Den maximala ljudnivån mäts när ett fordon utrustat med provdäck rullar förbi en

mikrofon på __en mätplats med avslagen motor och urkopplad transmission. Se figur A4.

Mikrofonen placeras 1,2 m ovanför vägytans plan och 7,5 m från mätplatsens centrum.

Mätningarna skall genomföras på ' någon eller några väl specificeradevägytor och

bakgrundsljudnivån måste åtminstone vara' minst 10 dB lägre än uppmätta värden. Det

senare är ett gemensamt krav i alla metoderna.

A.5.3 Trummetoden

Ett provdäck monteras så att det kan rullas mot en trumma i ett laboratorium. Se figur A8.

Speciell hänsyn måste tas till trummans akustiska omgivning. Metoden är oberoende av

vädret, kräver litet utrymme och behöver enbart ett däck per test, i motsats till då ett helt

fordon behöver utrustas. Se vidare [ECE/GRB, 1990].

Mikrofonen placeras lämpligen på någon decimeters avstånd från däckets sida och med en

viss vinkel relativt däckets rullningsriktning. Helst skall man ha en andra mikrofon
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symmetriskt på andra sidan av däcket. Emellertid förekommer en mängd varianter i
mikrofonposition.

Mätningarna skall göras på ytor som imiterar verkliga vågtexturer. Trummans yta täcks

därför lämpligen av en(avgjuten) kopia av enverklig vägyta. I princip är det alltså möjligt

att tillverka prover eller avgjutningar vilka monteras på trumman och som kan användas för

vägyteprovning.

Metoden är framför allt användbar för forskning och utveckling för att upptäcka små

ändringar i bulleremissionen.

De två huvudsakliga nackdelarna är att (1) trumman har en viss krökning vilket kan

påverka bullret något, samt (2) olika placeringar av mikrofonen kan ge olika resultat.

Vilken som är den mest representativa positionen är omstritt.

A.5.4 Mätvagnsmetoden

Ett provdäck monteras på en enkel- eller tvåhjulig mätvagn som bogseras av ett

dragfordon. Se figur A5-A7. Mikrofonen eller mikrofonerna monteras intill däcket på

motsvarande sätt som i trummetoden. För att öka signal/brusförhållandet och minska

Vädrets inflytande kan man innesluta provdäcket och mikrofonen i en ljudisolerande huv

med ett ljudabsorberande material på insidan. I verkligheten är det mycket svårt att nå ner

till en acceptabel nivå för bakgrundsbullret om inte en huv används. Metoden är

specificerad i [ECE/GRB, 1990]. Den har samma för- och nackdelar som redovisades betr

trummetoden (med undantag av väderinverkan). En utförlig presentation av mätvagns-

metoden finns i [Ejsmont, 1992].

Metoden är utmärkt för rationell och snabb mätning av ett större antal däck och vägytor

samt för forskning. Den är särskilt användbar för mätning i svårt bullerstörda miljöer, t ex

på högtrafikerade vägar. Inte minst är metoden lämplig för att klassificera vägytor med
avseende på bulleremissionen men då endast under förutsättning av att man på något sätt

separat kan ta hänsyn till eventuell ljudabsorption hos vägytan, se A.5 .7. Klassificering av

vägytor är vidare problematisk eftersom det förutsätter tillgång till referensdäck vars

bulleremission är oföränderlig över tiden. Sådana däck finns egentligen inte (veterligt); se

A.5.9. Mätvagnsmetoden är opraktisk för bildäck för tunga fordon.

A.5.5 _S_,tatistisl_(_a förbifartsmetoden

I denna metod använder man såsom måtfordon de fordon som trafikerar vägarna men

bibehåller i stort sett mikrofonuppstållning och måtplats i enlighet med förbirullnings-

metoden. Mätplatsen förutsättes vara på en trafikerad väg eller gata och fordonen förutsätts

passera på "normalt" sätt, dvs med konstant fart. Se figur A4. Mätning av buller och

fordonshastighet görs för varje fordon som passerar måtplatsen enskilt. Fordonen
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klassificeras i tre fordonsklasser (eventuellt finare indelning). Bullemivå för fordonen inom

klassen anges som funktion av hastighet och när ett tillräckligt antal fordon registrerats

(t ex minst 100 personbilar) görs en regressionsberäkning. Utgående från denna bestäms

bullernivån vid en eller flera referenshastigheter. Detta utgör sedan bullermått som

representerar vägbelägg'ningen. Man kan sedan beräkna ljudnivåer som skulle uppkomma

för en viss referenssammansättning av olika fordonsklasser, se avsnitt A.5. lO.

Metoden förutsätter att ett ur statistisk synvinkel tillräckligt antal fordon har uppmätts så att

urvalet av fordon inom varje fordonsklass är "likadant" på varje väg, i varje land och vid

varje mättillfålle. Med vissa osäkerhetsmarginaler är detta fallet.

Huvudproblemet med metoden är föränderligheten i fordonssammansättningen i trafiken

inom_ en och samma klass, dvs hur stora fel man kan få p g a fordonsurvalet. Möjligheterna

att kalibrera detta är under diskussion. I vart fall torde metodens generella användbarhet

vara begränsad till länder med likartad trañkstruktur.

Metoden är lämplig endast för att klassificera vågytor med avseende på bulleremissionen.

Internationellt standardiseringsarbete pågår inom arbetsgruppen ISO/TC 43/SC l/WG 33

vilket avser att snarast specificera just denna metod för vägyteklassiñcering. Av denna

anledning är den speciellt viktig i detta sammanhang.

A.5.6 Kontrollerande förbifartsmetoden

Denna metod liknar förbifartsmetoden men man använder här ett antal egna provfordon och

bildäcksuppsättningar som får utgöra referensfordon under en viss längre tidsperiod. Dessa

körs över den aktuella vägytan förbi mikrofonen med kontrollerade körsätt, oftast med

konstant hastighet. Ett totalmått som representerar vägytan fås genom att beräkna någon

form av medelvärde för bullret för samtliga fordon och däck.

Problemet med metoden är att det ställs krav på att fordon och däck skall kunna bibehållas

i samma skick under åtskilliga års tid, förutsatt att man ämnar mäta under flera år.

Metoden blir även synnerligen opraktisk för tunga fordon. Den används dock omfattande i

Frankrike, dock utan att beakta att tunga fordon kan ge andra resultat än lätta.

A.5.7 Ljudabsorptiongmetodel

När man mäter med en mätvagn då mikrofonen sitter nåra provdäcket får man inte med

hela den eventuella ljudabsorberande effekten hos vägytan, eftersom ljudet i verkligheten

absorberas under dess utbredning över hela den dränerande ytan. Då behövs en

kompletterande metod för att mäta denna ljudabsorption. En färdig metod för att mäta

vägytors ljudabsorption finns inte än men är under utveckling inom den internationella

gruppen ISO/TC 43/SC l/WG 38.
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Figur A4 Mätningar med förbirullningsmetoden på trañkerad väg (mikrofon vid 7,5 m

från körfältets mitt)

 

Figur A5 Mätvagn för personbilsdäck vid Tekniska Högskolan i Gdansk. Mätdäcket och

mikrofonema skyddas av en huv

    

Figur A6 Insidan av den polska mätvagnen, med användande av symmetrisk mikrofon-
placering (135° och 225° irelation till körriktningen .= O°)
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Figur A7 Mätvagn för lastbilsdäck vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Skyddande huv används ej, p g a utrymmesproblem.

   

Figur A8 Illustration av laboratorietrummetoden. Anläggning vid Tekniska Högskolan i

Gdansk

A.5.8 Referensvägnor

Om man önskar gradera bildäck med avseende på bulleremission är det alldeles nödvändigt

att utföra provningarna på någon form av enhetlig och reproducerbar referensyta. Vägytan

påverkar ju bullemivän ungefär lika mycket som däcken själva.

Den enda internationellt standardiserade vägytan som är avsedd att användas för buller-

mätning är en yta som utvecklats inom ISO för användning vid fordonsbullermätning enligt
ISO 362 och ISO 7188, se [ISO 10844, 1993]. Denna är avsedd att ge så lågt däck/väg-

banebuller som möjligt utan att absorbera ljudet. Ytan realiseras i form av entät, slät
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asfaltbetong med maximalt 8 mm stenstorlek. Gränser finns för högsta tillåtna porositet och

ljudabsorptionskoefficient samt för minsta tillåtna textur. Trots att denna yta inte alls har

varit avsedd för mätning av representativt däck/vägbanebuller pågår nu diskussioner om att

använda den även i en standard för sådan mätning.

I Övrigt finns förslag om att använda två vägytor som referensytor för (representativ)

däck/vägbanebullermätning [ECE/GRB, 1990]. Det rör sig här om en slät, tät

asfaltbetongyta med 11-13 mm max stenstorlek såsom en "slät" referensyta, och en starkt

texturerad enkel ytbehandling typ YlB med maximal stenstorlek 12-15 mm såsom en

"skrovlig" referensyta, Ytorna avses kontrolleras genom att deras texturprofil uppmätes och

s k texturspektrum beräknas. Valet av de två ytorna är gjort i avsikt att den släta varianten

skall så väl som möjligt representera en "normal" vägbeläggning för en starkt trafikerad

väg, framförallt i tätorter. Den skrovliga varianten är avsedd att representera en "normal"

vägbeläggning på en landsväg där hastigheterna är relativt höga men trañkintensiteten inte

är så särskilt stor.

Då man önskar ange vägytans "bullerreduktion" eller andra relativa egenskaper är det

viktigt att ha en referensyta. Detta problem behandlas vidare i avsnitt A.7.1. Referensytan

som föreslås där motsvaras av den släta ytan inom BCE-arbetet ovan.

A.5.9 Referensdäck

Likväl som referensytor är nödvändiga för klassificering av bildäck är referensdäck

nödvändiga för klassificering av vägytor. Följande däck har i nämnvärd utsträckning

använts såsom referenser för bullermätningar:

* PIARC, slätt. Detta är ett stålradialdäck specificerat av the Permanent International

Association of Road Congresses (PIARC) avsett för bl a friktionsmätning. Denna

variant har en normal slitbana som dock inte har något utskuret mönster. Dimension

165R15 i en äldre version och 17SSR14 i den senaste versionen. Bullernivån från detta

däck är mycket låg på en slät yta men mycket hög på en skrovlig yta.

* PIARC, ribbat. Detta är likadant som ovanstående, utom att det finns fyra längsgående

spår i mönstret ("ribbor" på svenskanpassad engelska). Bullernivån från detta däck har

ett mer komplicerat förhållande till vägtexturen än ovanstående.

* ASTM, äldre diagonaldäck. American Society for Testing and Materials (ASTM) har

referensdäck motsvarande PIARC:s ovan (både slätt och ribbat). Dessa har emellertid

inte använts särskilt mycket för bullermätningar och dimensionen är avpassad för

äldre, tunga amerikanska personbilar.

* ASTM E1136. Detta är ett modernt radialdäck som specificeras av ASTM. Dimension

195/75R14. Mönstret är ett mellanting mellan typiska sommar- och vintermönster - s k
"all-weather design". Däcket är bl a avsett för fordonsdynamiska mätningar samt
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friktionsmätningar. Däckgummit är ganska mjukt. Bullernivän från detta däck är

relativt låg.

* " VTI urval". VTI:s mätningar med mätvagnsmetoden i avsikt att jämföra

vägbeläggningar har i åratal utnyttjat ett urval av stålradialdäck med vitt skilda

mönster. Därmed avses alla "normala" varianter av däckmönster vara representerade i

urvalet så att klassificering av vägytoma inte blir gjord endast för en däcktyp. Fyra av

däcken är kommersiella däck medan ett av däcken är det släta PIARC-däcket ovan.

Urvalet omfattar även ett dubbat vinterdäck. Samtliga kan ses i figur A9.

* "Tyskt urval". I Tyskland har man (Umweltbundesamt) nyligen bestämt sig för att

använda ett urval som omfattar fyra kommersiella bildäck:

- Michelin MXT, 155/70 SR13

- Goodyear Vector, 175/70 SR13

- Continental CH90, 195/65 HRlS

- Pirelli P600, 205/60 VR15

Ett problem med samtliga däck är att det inte går att garantera deras oföränderlighet.

Särskilt gäller detta de kommersiella däcken. I ett långsiktigt perspektiv kan deras

representativitet diskuteras eftersom däcken på marknaden ständigt förändras. Vidare är det

ett problem att det inte finns några referensdäck för tunga fordon; samtliga ovanstående är

ju personbilsdäck.

     

Figur A9 Urval av bildäck som används vid VTI:s bullerjämförelser mellan olika väg-

beläggningar. Dimension 165R15. PIARC:s däck till vänster.
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A.5 .10 Referenstrafik

Om vägytor klassificeras med den statistiska förbifartsmetoden får man i princip ett

bullervärde för varje klass av fordon. Det är då naturligt att man vill reducera

informationen till ett enda värde per vägyta, vilket innebär att man måste våga samman de

olika fordonsklassernas typvärden uppmätta på den aktuella vägytan till ett totalvärde. Det

görs genom att addera ljudeffekterna för varje fordon och sedan addera varje fordonsklass.

Fordonsklassens totalvärde beror på hur många fordon man adderar ihop; således måste

man då ha bestämt sig för hur många fordon av varje fordonsklass som man skall anse att

trafiken består av. Man bestämmer sig i princip för en viss "referenstrañk". I nordiska

experiment hittills har referenssammansättningen varit som framgår av tabell A1. De olika

proportioner som finns där speglar en del av skillnaderna i trafiken i länderna.

Tabell A1 Referenstraflk, dvs sammansättning av olika fordonsklasser använd vid buller-

mätning enligt den statistiska förbifartsmetoden

        

Fordonsklass Mätningar vid Lydtek- Mätningar vid VTI,

nisk Institut, Danmark Sverige

Personbilar 80 % 82 %

Skåpbilar, pick-ups, minibussar, etc (4 hjul) 10 % 8 %

Lätta lastbilar & bussar (2 axlar) 9 % 4 %

Tunga lastbilar & bussar (minst 3 axlar) l % 6 %

 

Eftersom bulleremissionen för lätta och tunga fordon skiljer olika mycket på olika

vägbeläggningar kommer en skillnad i "referenstrafrk" att medföra vissa skillnader i

klassificering av vägytors bulleregenskaper.
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A.6 BULLERALSTRING PÅ OLIKA VÄGYTOR

A.6.1 Allmänt

En vanlig missuppfattning är att det finns en direkt proportionalitet mellan en vågytas

skrovlighet och däck/vägbanebullrets styrka. Det är visserligen sant att en ökad skrovlighet

leder till en viss typ av bulleralstring, men förhållandena är betydligt mer komplicerade än

så. Följande beskriver sambandet mellan vägyta och bulleralstring.

En skrovlig textur med texturvåglängder som är av sådan storleksordning (våglängder 10-

100 mm) att bildäckens gummi deformeras väsentligt av texturen, medför en däckgummi-

deformation vilken ger upphov till ett i huvudsak rätt lågfrekvent buller (ungefär under

1000 Hz) såväl utanför som inuti fordonen. Här gäller alltså att bullret ökar med ökande

skrovlighet. Det beror på att däckets slitbana och sidgummi sätts i vibration av denna

deformation orsakad av rullningen mot det knöliga underlaget.

Samtidigt gäller det rakt motsatta förhållandet mellan bulleremissionen vid frekvenser från

ca 1000 Hz och uppåt och texturen bestående av våglängder som är av sådan

storleksordning att däckgummit "rider på" dess toppar och inte nämnvärt deformeras, dvs

texturvåglängder mindre än ca 10 mm. Det beror på att den volym mellan texturtopparna

som bildas då däckgummit "rider på" topparna ger en dränering av luften som annars

skulle inneslutas mellan slitbana och vägyta, i första hand luften i däckmönstret. Då

uppkommer inte s k "luftpumpning" eller "luftresonant avstrålning". Effekten blir att här

eftersträvar man så skrovlig vägyta som möjligt för att få lågt buller. Denna typ av buller

hörs i huvudsak endast utanför fordonen.

Kombinationen av dessa helt motsatta effekter av vägtexturen blir att normalt blir såväl

mycket släta som mycket skrovliga vägytor bullriga och ett optimum kan uppstå någonstans

mittemellan. Idealet vore en vägyta som är slät i den del av profilen som är i kontakt med

däcket men har håligheter däremellan. Håligheterna får då emellertid inte bli inneslutna

utan måste stå i viss kontakt med varandra. För att proñlens toppkurva, frånsett

hålighetema, skall bli slät är det nödvändigt att stenarna inte är alltför stora. En sådan

textur kan uppstå om man har en vägyta som vältas rätt så väl men som saknar

ñnmaterialet mellan de större stenarna så att håligheter uppstår där.

I någon mån åstadkommer man en vägyta i den riktningen då man anlägger s k skelettasfalt

med relativt liten stenstorlek. Ytan som specificeras inom ISO 10844 har liknande

kvaliteter. Emellertid; de stora fördelarna erhålls endast med hjälp av s k dränerande

vägyta.

Den dränerande vägytan har en annan fördel utöver att den kan få en rätt slät profilkurva (i

sin övre del) kombinerad med dränerande håligheter mellan stenarna. Den ger nämligen

också en absorption vilken absorberar en del av det redan alstrade ljudet som annars skulle

sprida sig till omgivningen. Denna ljudabsorption är verksam hela vägen under ljudets
utbredning över denna typ av yta.
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Det stora problemet med dränerande ytor är dock att porositeten ganska snart täpps igen av

vägsmuts och att således fördelarna med ytan gradvis försvinner medan nackdelarna

(skrovligheten vid de längre våglängderna) kvarstår oavsett slitaget.

A.6.2 Föreslagen korrektionstabell för vämg

Utöver att använda en dränerande vägbeläggning kan valet av vägbeläggning påverka

bullret i hög grad. Nyligen har ett förslag till korrektion i den nordiska modellen för

prediktion av vägtrañkbuller för vägyta publicerats [Sandberg, 1993]. Grundtabellen i

denna återges i tabell A2 nedan. Denna tabell 'måste f n anses bäst beskriva sambandet

mellan vågtrañkbuller och vägyta i Norden. Val av vägyta enligt denna kan påverka bullret

ett par dB upp eller ner i relation till en äldre tät asfaltbetongyta, även om dränasfalt inte

används.

Tabell A2 Korrektionsterm för vägyta, uttryckt i dB(A), att addera till utgångsvärdet i den

nordiska trañkbullermodellen. Se vidare [Sandberg, 1993].

 

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

 

Nr Typ ' Ålder 0450 km/h 61-80 km/h 81-130km/h

 

(här anges även max. stenstorlek) [år]

0-5% 6-19% 20-100 0-5% 6-19% 20-100 O-5% 6-100%

                 

' Ylêgdi;
miniserad chip-sten (BCS)

    

  
   

 

  

   

Cementbetong, tät, slät, max 20-80 mm 0-40 +2 +1 +1

0-40 +1 +1 +1

+2 +2 +2 +2

+2 +2 +2 +2

'313.
14.      
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A.6.3 Optimering av vägtexturen för lägsta bulleremission

Som ett alternativ till dränasfalt finns vissa möjligheter att konstruera nya vägbeläggningar

på ett för bulleremissionen mer optimalt sätt än vad som är normalt idag. En uppsats,

[Sandberg, 1992-I], beskriver 30 råd eller anvisningar för att konstruera en

lågbullerbeläggning. Råden omfattar t ex följande:

* Använd så liten maximal stenstorlek i beläggningen som möjligt. 8 mm är bra, men 4-

6 mm vore ännu bättre. För nordiska förhållanden brukar man anse att för god

slitstyrka mot dubbar bör man ha minst 12 mm maximal stenstorlek. För en

bulleroptimering bör man överväga att pröva mindre sten.

* Man bör åstadkomma så hög textur som möjligt vid texturvåglängder kring 2-8 mm.

Detta kan göras genom att välja stenstorlek enligt ovan och genom att låta dessa stenar

dominera, dvs att åstadkomma en s k skelettasfalt (HABS). Ett alternativ är att lägga

en enkel ytbehandling med denna stenstorlek (om ej trafiken är för hög).

* Stenarna i massan bör vara krossade, ej rundade, och de bör dessutom ha ganska

enhetlig storlek (helst kubisk form) och packas tätt tillsammans.

* Om cementbetongbeläggning måsteanvändas, bör denna slipas longitudinellt. Detta

bör göras med 1-2 års intervall om nämnvärd bullerreduktion skall vidmakthållas.

Alternativt kan beläggningen utföras med frilagd ballast; dvs man "tvättar" strax efter

nyläggningen bort det finare materialet mellan de större stenarna för att åstadkomma

en bättre makrotextur. Detta förutsätter dock att man är beredd att begränsa maximal

stenstorlek till ca 12 mm (helst ännu mindre).

Tekniken för att optimera en vågbeläggning för lägsta buller är i huvudsak känd. Ett

problem i sammanhanget är att för acceptabel slitstyrka kräver nordiska förhållanden med

ett exceptionellt dubbdäcksslitage större maximala stenstorlekar än vad mellaneuropeiska

klimat med obeñntlig eller låg dubbdäcksandel kräver. Det gör att i länder utan dubbdäck,

däribland således Danmark, har man betydligt friare händer att bulleroptimera en

vågbeläggning. Man kan också uttrycka det så att vi i Sverige, Norge och Finland har lika

goda möjligheter att bulleroptimera, men att detta i så fall kommer att ske på avsevärd

bekostnad av livslängd och ekonomi. Ett förbud mot dubbdäck skulle göra det enklare att

fullt utnyttja kunskaperna om texturoptimering.
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A.7 SAMMANFATTNING AV KUNSKAPSLÄGET OM VÄGYTOR SOM
MEDFOR LAG BULLEREMISSION

A.7.1 L_åg bulleremission i förhållande till vad då? Frågan om referensvägyta

 

Termen "lägbullerbeläggning" är i teknisk mening ett oklart uttryck. Det innebär att en viss

vägyta sätts i relation till en annan. Värdeomdömet "lågbullrande" blir då helt relaterat till

vilken yta man betraktar som referens. Inom det nordiska samarbetet har förutsatts att man

som referens i detta sammanhang använder en tät, slät asfaltbetøngyta med maximal

stenstorlek 11-16 mm. Det förutsätts att den är anlagd i enlighet med de byggnadstekniska

anvisningar som används i de nordiska länderna. T ex i Sverige har denna typ av

beläggning beteckningen AB12T eller AB16T. Den bör dessutom ha varit trañkerad 1-2

vintersäsonger (beroende på eventuellt dubbdäcksslitage och trañkvolym). Denna typ av

vägbeläggning är mycket vanligt förekommande, i synnerhet på vägar och gator där svära

bullerstörningar förekommer.

När vi i denna rapport skriver om en viss bullerreduktion relateras denna alltid till

motsvarande bulleremission på en vägbeläggning av ovannämnda typ.

Ytterligare ett problem är förknippat med valet av referensvägyta. Det är att inte ens

referensvägytan har av tiden oberoende bulleregenskaper. Se figur A10, Vilken visar ett

exempel på hur en "referensvägyta" av ovan angivet slag medför en ändrad bulleremission

med tiden. Erfarenheten från andra experiment är att en vägyta av detta slag ger 1-2 dB(A)

lägre trafikbulleremission fram till första vintern men sedan stabiliseras bulleremissionen på

den högre nivån efter ca 1 år där avsevärt dubbdäcksslitage förekommer och efter ca 2 år

där dubbdäcksslitaget är litet.
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Figur A10 Utvecklingen under de första åren av trañkbulleremissionen på referensvägytan

i Danmark (AB12t vid Viskinge). Det förväntas, p g a andra experiment, att
den "slutliga" nivån stabiliseras kring 81 dB(A), dvs strax Över den fyllda

rektangeln vilken visar uppmätt nivå för en liknande men 4-årig yta (AB8t Vib)

VTI RAPPORT 388



20

Då "bullerreduktion" hos en vägbeläggning uppmäts måste man således vara noga med att

ange inte bara referensbeläggningens typ utan även dess ålder.

A.7.2 Dränerande asfaltbetong: Kort beskrivning och historik

Dränerande vägbeläggning - eller porös eller genomsläpplig som den också kallas - får man

genom att utgå från en vanlig tät asfaltbeläggning och vid blandningen av olika material ta

bort en del av sanden samt en stor del av de fina och medelstora stenarna. Se de s k

kornkurvorna som visas i rapportens del B och del C. Det medför att istället för att det fina

materialet fyller ut volymen mellan de stora stenarna, kommer det att uppstå ett tomrum

mellan dessa stora stenar. Se figur A11. Detta ger en god dränering förutsatt att

porositeterna kommunicerar med varandra.

Huvudproblemet med beläggningstypen är att den inledningsvis goda porositeten

(hålrumshalt 20-30 %) rätt fort täpps igen av vägsmuts, varvid bullerfördelarna försvinner.

Dränerande vägbeläggning är inte en ny innovation. Redan år 1946 speciñcerades en

"öppen" beläggning i byggnadstekniska anvisningar från Statens vägverk. Med Öppen

menas att ytan får en textur med håligheter mellan de större stenarna. I början av 1960-talet

noterades att man hade problem med vattendräneringen på beläggningar på amerikanska

flygfält i tropikema och att man löste dessa genom att anlägga en tidig typ av dränasfalt.

Erfarenheterna utnyttjades även på landsvägar och den första rapporten författaren känner

till om bulleregenskaper hos en dränerande belåggningstyp kommer från en undersökning

1973 i USA [Steere, 1973]. The Road Research Laboratory i England började använda

dränasfalt (pervious macadam som typen då kallades) på vägar i slutet av 60-talet. De
första brittiska bullermätningarna publicerades 1974 men tycks inte ha givit särskilt

gynnsamma resultat.

De första (av författaren kända) bullermätningarna i Europa som påvisade verkligt goda
resultat gjordes av VTI i samarbete med Akustikbyrän år 1978 på en s k öppen asfalt-

emulsionsbetong [Sandberg, 1979]. VTI utförde sedan 1979-1984 åtskilliga mätningar på

dränasfaltbeläggningar men det var först i slutet av 80-talet som intresset vaknade på en

internationell nivå och numera är antalet inkommande rapporter inom ämnet nästan

överväldigande. Vägverket gjorde i slutet av 70-talet försök med dränasfalt, framförallt i

Västernorrlands. och Kronobergs län, och 1983 anlades en dränasfaltbeläggning med

avsikten att åstadkomma en avsevärd trañkbullerreduktion (motorväg E4 genom Timrå).

Första gången detta gjordes i Sverige var dock i Göteborg, Torpa och Vårgårda 1981

varvid "Trañkbullergruppen" i Göteborg utförde bullermätningar.

I slutet av 70-talet påbörjade N-Å Nilsson vid Akustikbyrän en utveckling av endränerande
beläggning gjord av gummigranulat bundet med polyuretan eller bitumen, vilket ledde till

ett patent 1983. Idén och de första laboratorieprovningarna, vilka var mycket lyckosamma,
presenterades 1979 och de första fältmätningarna gjordes 1981. Se vidare avsnitt A.7.6.
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Figur A11 Typiskt utseende på yta hos drånerande asfaltbetong. HABD12 från försök vid

Timrå, se tabell A3. Överst: Nylagd yta. Man ser åtskilliga håligheter. Mitten:

I slutet av första vintern. Man ser begynnande igentåppning. Underst: Efter två

år ser man inte många håligheter.
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A.7.3 Dränerande asfaltbetong: Utomnordiska erfarenheter

 

Som en följd av de goda bulleregenskapema och på grund av mycket besvärande

bullerproblem har man i Nederländerna beslutat att alla vägar på det statliga vägnätet med

en viss minsta trafik skall få dränasfalt vid omläggning eller nyanläggning. En stor del av

detta ambitiösa program är redan genomfört. Man erkänner dock att igentäppningen är ett

problem som reducerar effektiviteten avsevärt.

I Frankrike och Tyskland pågår stora experimentella program för att optimera

användningen av dränasfalt för bullerreduktion. I Tyskland finns nu en utbredd besvikelse

över effekterna p g a igentäppningen. I Storbritannien anser man sig dock ha dränasfalt

som har lång akustisk livslängd, men man kan ifrågasätta om deras jämförelser grundar sig

på referensbeläggningar som gör resultaten applicerbara i Sverige. Bullerreduktionen har

nämligen uppnåtts genom att jämföra resultaten med en typ av beläggning som i Sverige

anses vara bullrigare än normalt.

En state-of-the-art-uppsats om lågbullerbeläggningar producerades under 1992 [Sandberg,

1992-IH. Vad gäller dränasfalt drogs där slutsatserna att:

- Dränasfalt är en typ av beläggning som torde vara effektiv för bullerreduktion på

landsvägar och i en del tätortsområden. Upp till 5 dB(A) skulle kunna erhållas på

höghastighetsvägar. I några länder försämras dessa beläggningar snabbt med tiden, i

andra länder fortsätter de att fungera bra. På låghastighetsvägar är det vanligare att

bullerreduktioner på 2-4 dB(A) erhålles i början, men genom att använda beläggningar

med många skikt eller extremt hög hålrumshalt, kan 5 dB(A) erhållas initialt även vid

låga hastigheter.

- Det vanligaste äratt bullerreduktionsförmågan minskar snabbt med tiden, beroende på

tilltäppning. Redan efter den första vintersäsongen är det vanligt att bullerreduktionen

halveras jämfört med den initiala bullerreduktionen. Efter ytterligare några år finns det

ingen reduktion kvar. Trots det förekommer det beläggningar där man t o m efter 3-5

år kan mäta upp en hög bullerreduktion. Man tror att resultaten är beroende av bl a

klimat och vinterväghållningspolicy.

- Tilltäppningseffekten är mest uttalad i tätortsområden med låghastighetstrañk.

Höghastighetstrañk ger en"självrensande" effekt vilken vanligen är bäst i hjulspåren.

- Rensning av dränasfaltbeläggning med högtrycksspolning har hittills haft begränsad

framgång. I Frankrike, Österrike och Tyskland har emellertid några provningar visat

sig ge viss effekt.

- Användningen av gummi som enbart en liten del av blandningen har inte hittills visat

sig vara nämnvärt framgångsrikt när det gäller bullerminskning. Samma effekt skulle

förmodligen erhållas utan gummi. Emellertid finns potentiella möjligheter att med
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modifierade bituminösa bindemedel erhålla större hålrum som då tar längre tid att

täppa igen, vilket borde kunna utvecklas till att bli en framtida fördel.

- Dränasfaltbeläggningar torde vara användbara för bullerreduktion i städer även när de

läggs på trottoarer och parkeringsplatser beroende på den absorption de ger, speciellt

på platser med multipla lj udreflektioner.

- Dränasfaltbeläggningar rekommenderas även på vägar i tunnlar.

Utöver detta skall nämnas att med en bullerreduktion på inledningsvis 5 dB(A) på en 70-

eller 90-väg som efter ett år kanske är ca 3 dB(A) och sedan gradvis går mot 0 dB(A) efter

4-6 år har ändock en hygglig reduktion åstadkommits som medelvärde under driftstiden.

Då det dessutom är möjligt att människors uppfattning om bullerreduktionen är mer positiv

än vad det uppmätta medelvärdet antyder, är åtgärden med anläggning av dränasfalt trots

allt motiverad i lägen där bullerreduktion är önskvärd.

På en gata/väg som är hastighetsbegränsad till 50 km/h tycks tilltäppningen gå så snabbt att

åtgärden f n inte kan rekommenderas generellt.

A.7.4 Dränerande asfaltbetong: Erfarenheter i Sverige

Sammantaget har i Sverige under tidigare år utförts en stor mängd bullermätningar på olika

typer av dränerande vägbeläggning. I tabell A3 finns en sammanställning av alla mätningar

som författaren kan komma på. Observera att mätresultaten inte är helt jämförbara

eftersom de har gjorts av olika företag, myndigheter eller institut. Vidare är varken

mätmetoder eller mått helt lika. Emellertid kan tabellen ändå ge en bra helhetsbild.

 

De flesta mätningar är gjorda då beläggningarna är i nyskick eller ett år gamla. Det är en

brist, men beror på att i början fanns inte kunskap om att tilltäppning och andra

förändringar som orsakar annorlunda trañkbuller kan gå så snabbt. För få mätningar är

gjorda på våt vägyta eller under vintertid (med dubbdäck) men det beror på de praktiska

svårigheter att utföra sådana mätningar.

Resultaten visar att nästan alla försök har gett stora bullerreduktioner då beläggningen har

varit ny. 5-7 dB(A) i reduktion är vanligt. Det visas också att effektiviteten sjunker snabbt

med stigande ålder. Då beläggningen har nått halva sin livslängd är huvuddelen av

reduktionen borta. Det verkar även som om de beläggningar som finns på motorvägar, dvs

llO-vägar, eller på vägar med relativt lite slitage, ännu efter en vintersäsong har god

bullerreduktion.

På våt väg fås ungefär lika stora bullerreduktioner som på torr väg. Vintertid fås ungefär

lika stora reduktioner som sommartid, nära vägen, men sämre på längre avstånd från

vägen. Det senare beror på att snö mellan väg ochmottagare dämpar bullret så att det "inte

finns så mycket kvar" för beläggningen att ta bort.
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Det är svårt att se ett klart samband mellan beläggningstjocklek och bullerreduktion. I det

försök då tjockleken varierades systematiskt (nederst på nästa sida) finns väl tendenser att

det var bra med tjocklek 42-50 mm relativt 36 mm, i nytillstånd, men av någon anledning

verkade den tunnaste ytan täppas till minst och förlora minst i tjocklek och hade efter 4 år

den bästa bullerreduktionen. Kan det ha varit så att den hade bäst mekanisk stabilitet?

Däremot syns det finnas klart samband mellan buller och hälrumshalt. Det har varit möjligt

att i vissa fall komma upp till 30 % hälrum, vilket ger förnämliga bulleregenskaper. Värt

att notera är den beläggning som provades först av alla och som då vid två års ålder hade

ett hälrum på 30% och gav en bullerreduktion på 5,6 dB(A). Visserligen var detta i ett

område där dubbar knappt används men det borde ändå observeras vad man kunde

åstadkomma med en sådan asfaltemulsionsbetong.

Den ovannämnda beläggningen låg i ett område med åkrar runtomkring och där mycket

jorddrift kan förväntas. Det faktum att den ändå hade en så hög hälrumshalt tyder på att av

igentäppningsmekanismema borde inte spridning av smuts från vägens omgivning vara så

viktig (gäller möjligen inte sandning av trottoarer i stadsmiljö).

Majoriteten av mätningar har gjorts på beläggningar med maximal stenstorlek 12 mm. De

mätningar som gjorts med 16 och 20 mm sten pekar dock på det väntade, dvs att då får

man inte någon nämnvärd bullerreduktion. Anledningen är sannolikt uteslutande att då blir

makrotexturen så grov att det lågfrekventa ljud som då alstras dominerar så starkt att det

sätter en (relativt hög) gräns för vad som kan åstadkommas.

Som framgår av tabellen har inga försök gjorts med mindre maximal stenstorlek än 12 mm.

Vidare har inga försök gjorts på gator med hastighetsbegränsning till 50 km/h och få försök

på gator/vägar med 70 km/h som gräns. Detta var en av anledningarna till att detta projekt

utformades med tyngdpunkt på just dessa frågor genom experimenten i Danmark och

Norge. Tanken var vid planeringen 1988 att de svenska resultaten på så sätt skulle

kompletteras för att ge en bra nordisk helhetsbild.

Slutligen skall konstateras att hade man haft tillgång till alla data av typ hälrumshalt och

tjocklek hade man med en så omfattande tabell kunnat göraintressanta statistiska analyser

(med reservation för de något olika mätmetoderna), vilka hade kunnat vara till hjälp vid

framtida dimensionering.
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Tabell A3 Samtliga av författaren kända bullermätningar på dränerande vägytor i Sverige

(externt buller). Mätningar av speciell natur, t ex med mätvagn, på stillastående

fordon eller av ljudabsorption, m m, är dock ej medtagna. Om ej annat anges är

vägytan torr och mätning har skett under säsong då dubbdäck ej används.

Värdena är bearbetade för att vara relaterade till referensyta enligt A.7. l.

Tabellen fortsätter på nästa sida.

 

     

 

  

  

                       

Oppen asfaltemul- RV 12 Smeds- Lågtrañkerad väg
sionsbetong torp, Skåne med få dubbdäck

AEBlZÖ (12 mm) 2-ñlig 9m-väg 1 däcktyp 46 mm tjock
Som ovan, 29! RV 12 Smeds- 90 2 1978 VTI Förbirulln 5,2 dBA Lågtrañkerad väg

men _v_åt! torp, Skåne med med få dubbdäck

2-ñlig 9m-väg 1 däcktyp OBS: Våt väg!

Öppen asfalt- 29! RV 12 Smeds- 90 2 1978 VTI & Förbirulln 5,5 dBA Lågtrañkerad väg
emulsionsbetong torp, Skåne Akustik- med med få dubbdäck
AEB12Ö (12 mm) 2-ñlig 9m-väg byrån 2 däcktyper
AB16Ö (16 mm) 21 RV 23 Höör 90 1 1980 VTI Förbirulln 3,2 dBA Medelv. av mätn.
29 mm tjocklek 2 ñlig 13m-väg m 1 däcktyp vid 70 & 90 km/h

HABD12 enl BYA Motorvâg E4, 110 1 1983 VTI Statistiska 7,4 dBA
70 kg/m2 Nyköping förbifartsm.
HABD12, men 8% Motorvâg E4, 110 1 1983 VTI Statistiska 5,6 dBA
bindem är gummi Nyköping förbifartsm.

Drainor Motorväg E4, 110 1 1983 VTI Mätvagns- z ovan Samma resul. som
< 12mm Nyköping metoden För ovanst. 2Jtor

HABD 12 enl BYA 24 2 ñlig 13m-väg 90 0 1982 VTI Förbirulln 6,8 dBA Medelv. av mätn.

90 kg/mz, 49 m t E4 Norrköping 2 däcktyper 70-90 samt 2 däck

HABD12 enl BYA 2 ñlig 13m-väg 90 1 1983 VTI Statistiska 4,5 dBA = bel. ovan, men

90 kg/m2 E4 Norrköping förbifartsm. 1 år senare

HABD12 enl BYA z23 Motorvâg E4 110 0 1983 VTI Statistiska 7,6 dBA ca 40 mm tjock
90 kg/m2 genom Timrå förbifartsm.

HABD12 enl BYA '-323 Motorvâg E4 110 0 1983 VTI Statistiska 5,4 dBA = bel. ovan men
= ovan, men våt! genom Timrå förbifartsm. bevattnad

HABD12 enl BYA z20 Motorväg E4 110 0,5 1984 VTI Statistiska 4,4 dBA
= ovan, men vinter genom Timrå Forbifartsm.

HABD12 enl BYA 2423 Motorvåg E4 110 0 1983 VTI LAeq 50 m 6 dBA Medelv av många

90 kg/m2, torr genom Timrå från väg mätn. över 24h

HABD12 enl BYA =:423 Motorväg E4 110 0 1983 VTI LAeq 50 m 6 dBA Medelv av många

= ovan, men genom Timrå från väg mätn. över 24h

HABD12 enl BYA z20 Motorväg E4 110 0,5 1984 VTI LAeq 50 m 2 dBA Medelv av många

= ovan, men vinter genom Timrå från väg mätn. +Snövallar

HABD12 enl BYA 25 2 ñlig 13m-väg 90 0 1984 VTI Statistiska 3,6 dBA 36 mm tjock
50 kg/mz Lv 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 2 ñlig 13m-väg 90 2 1986 VTI Statistiska 3,0 dBA
50 kg/mz LV 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 18 2 ñlig 13m-väg 90 4 1988 VTI Statistiska 1,2 dBA 36 mm tjock

50 kg/m2 LV 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 30 2 ñlig 13m-vâg 90 0 1984 VTI Statistiska 5,9 dBA 42 mm tjock

80 kg/mz LV 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 2 ñlig 13m-väg 90 2 1986 VTI Statistiska 2,7 dBA

80 kg/mz Lv 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 15 2 ñlig l3m-vâg 90 4 1988 VTI Statistiska 0,8 dBA 34 mm tjock

80 kg/mz LV 796, Linkp törbifartsm.
HABD12 enl BYA 24 2 ñlig 13m-vâg 90 0 1984 VTI Statistiska 5 ,2 dBA 50 mm tjock

110 kg/m2 LV 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 2 ñlig 13m-väg 90 2 1986 VTI Statistiska 2,8 dBA

110 kg/mz, LV 796, Linkp förbifartsm.
HABD12 enl BYA 14 2 ñlig 13m-våg 90 4 1988 VTI Statistiska 0,4 dBA 44 mm tjock
110 kg/m2 Lv 796, Linkp törbifartsm.
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Drainor 12 2 ñlig 13m-väg 1981 Gbg k:n LA 7m 5,5 dBA ca 35 mm tjock?
76 kg/m2 E3 Vårgårda från vägmitt
Drainor 12 2 ñlig 13m-väg 90 1983 Gbg kzn LA 7m 3,5 dBA

76 kg/m2 E3 Vårgårda från vägmitt

Drainor 12 2 ñlig 13m-väg 90 1985 Gbg kzn LAeq 7m 1,7 dBA

76 kg/m2 E3 Vårgårda från vägmitt

Drainor 12 2 ñlig 13m-väg 90 1986 Gbg kzn LA 7m 1,4 dBA

76 kg/m2 E3 Vårgårda från vägmitt
Drainor 12 6-ñlig stadsled 90 1981 Gbg k:n LAeq i 4,6 dBA

Torpa, Götebg vägrenskant

Drainor 12 6-ñlig stadsled 90 1982 Gbg kzn LAeq i 1 dBA Olika sten gav
Torpa, Götebg vägrenskant hög makrotextur

Drainor 12 6-ñlig stadsled 90 1983 Gbg k:n LA i 0 dBA Olika sten gav
Tema, Götebg vägrenskant hög makrotextur

Drainor 12 Dag Ham.skj- 70 1983 Gbg k:n LA , 25m 6,7 dBA 4-ñlig stadsled

leden, Götebg från vägmitt

Drainor 12 Dag Ham.skj- 70 1983 Gbg kzn LA , 60m 4,5 dBA 4-ñlig stadsled
leden, Götebg från vägmitt

Drainor 12 Bräckevägen, 70 1981 Gbg kzn LAeq 2,4 dBA 4-f11ig stadsled
Göteborg

AEB12Ö LV552 nära 90 1981 Akustik- Förbirulln. 4,5 dBA Medel 50&70&90
Halmstad, 2 ñl byrån personbil km/h

AEB12Ö LV552 nära 90 1981 Akustik- Förbirulln. 5,3 dBA Medel 50&70&90

Halmstad, 2 61 byrån lastbil km/h

AEB12Ö LV552 nära 90 1982 Akustik- Förbirulln. 2,6 dBA Medelv. 70&90
Halmstad, 2 fil byrån personbil km/h. Torr väg

AEB12Ö LV552 nära 90 1982 Akustik- Förbirulln. 4,0 dBA Bevattning med
Intensiv bevattning Halmstad, 2 ñl byrån personbil tankbil. Våt väg

AEB12Ö LV552 nära 90 1982 Akustik- Förbirulln. 5,3 dBA Torr väg
Halmstad, 2 H] byrån lastbü

AEBIZÖ LV552 nära 90 1982 Akustik- Förbirulln. 4,3 dBA Bevattning med
Intensiv bevattning Halmstad, 2 ñl A byrån lastbil tankbil. Våt väg

AEB12Ö RV82 Söder- 90 1982 Akustik- LAeq, 10m 3,4 dBA
hamn, 2-ñlig byrån från vägmitt

AEBIZÖ RV83 Bollnäs 90 1982 Akustik- LAeq, 10m 5,6 dBA
2-ñlig byrån från vägmitt

AEBlöÖ RV67 90 1982 Akustik- LAeq, 10m 2,0 dBA
Västerås-Sala byrån från vägmitt

;41313200 RV82 Söder- 90 1982 Akustik- LAeq, 10m 1,5 dBA
hamn, 2-ñlig byrån från vägmitt

HABD12 E6 Varberg 90 1982 Akustik- LA , 10m 4,4 dBA

byrån från vägmitt

HABD12 E6 Varberg- 90 1982 Akustik- LA , 10m 4,6 dBA
Falkenberg byrån från vägmitt

HABD12 E6 Falkenberg 90 1982 Akustik- LA , 10m 2,3 dBA

byrån från vägmitt

Poroelastisk yta z35 Vintrosagatan 70 1989 Akustik- Kontroller. 7,5 dBA Personbil, 40
< 8mm, 28mm tjck Hagsätra, 2 ñl. byrån förbifartsm. km/h, 3:e växeln

Poroelastisk yta z 35 Vintrosagatan 70 1989 Akustik- Kontroller. 8,0 dBA Personbil, 50

< 8mm, 28mm tjck Hagsätra, 2 ñl. byrån förbifartsm. km/h, 3:e växeln

Poroelastisk yta z35 Vintrosagatan 70 1989 Akustik- Kontroller. 8,5 dBA Personbil, 50

< 8mm, 28mm tjck Hagsätra, 2 ñl. byrån förbifartsm. km/h, 4:e växeln

Poroelastisk yta 2135 Vintrosagatan 70 1989 Akustik- Kontroller. 9,0 dBA Personbil, 60-70

< 8mm, 28mm tjck Hagsätra, 2 ñl. byrån förbifartsm. km/h, växel 4+5

Poroelastisk yta '-240 Stora Holm, -- 1981 Akustik- Förbirulln. z 8 dBA Sommardäck

bredd: 2x0,60 m Götebg (ej väg) ? byrån personbil 50-70 km/h

Poroelastisk yta z40 Stora Holm, -- 1981 Akustik- Förbirulln. 12 dBA? Dubbdäck

bredd: 2x0,60 m Götebg (ej väg) ? byrån personbil 50-70 km/h
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A.7.5 Dränerande cementbetong

I princip går det att åstadkomma en motsvarande dränerande yta med andra bindemedel än

bitumen eller motsvarande produkter, t ex cement. Försök har gjorts framförallt i

Nederländerna med dränerande cementbetong. Försöken har inte varit utan problem,

eftersom man inte kan använda den vältningsteknik som man använder på en asfaltyta. Det

innebär att den övre delen av profilen hos texturen blir ganska ojämn, vilket orsakar hög

bullernivä vid låga frekvenser. En möjlighet som provats är därvid att slipa ytan något så

att den blir jämn men risken är då givetvis att slipdammet täpper igen håligheterna. Försök

i Nederländerna har emellertid på detta' sätt givit en ganska "tyst" yta - jämförbar med en

dränasfaltyta.

A.7.6 Poroelastisk vägyta

En speciell typ av dränerande beläggning är den poroelastiska vågbeläggningen. Denna har

arbetats fram av IFM Akustikbyrån AB inom det svenska däck/vägbanebullerprogrammet

men har inte ännu anpassats till praktisk användning. Provning i verklig trafik utfördes i

Stockholmsområdet i mitten av 80-talet men utföll dåligt eftersom vidhäftningen mot

underlaget var alltför dålig. Beläggningen kan sägas likna en dränasfalt, men istället för

stenar och sand används gummigranulat erhållet från utslitna bildäck. Bindning kan ske

med polyuretan eller bitumen. Se vidare tabell A3 samt avsnitt C.4. l, C.4.4 och C.6.l där

försök i Norge med en vägsträcka belagd med sådan yta inom detta projekt redovisas. Se

även figur C8.

Problem med vidhäftning mot underlaget, låg friktion vid nyanläggning samt antändlighet

återstår att lösa innan beläggningen går att använda i stor skala. Belåggningstypen är

således ännu ej användbar för bullerreduktion men nämns i detta sammanhang av två

anledningar:

(1) Den kan ge 8-10 dB(A) i bullerreduktion jämfört med en konventionell tät

asfaltbetong.

(2) Den har genom sin mjukhet möjlighet att lösa problemet med igentåppning eftersom

smutsen kanske inte kan fastna i den, då den ideligen fjädrar sig under

hjulbelastningar.

A.7.7 Igentäppningsmekanismer

För närvarande syns möjligheterna att upprätthålla i hög porositet under en dränbelåggnings

livstid vara direkt avgörande för dess bulleregenskaper. Det är den faktor idag som

förmodligen kräver störst utvecklingsinsatser. Här föreslås att mekanismerna för hur

porositeten i en drånbeläggning försämras med tiden kan beskrivas enligt följande:
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* Smuts från vägens omgivning täpper igen porema. Åt detta kan man inte göra

mycket.

* Smuts p g a sandning på vintern täpper igen porema. Detta förekommer numera

sällan, men mekanismen kan om inte annat vara betydelsefull i stadsmiljö där

trottoarer sandas. I det senare fallet kan problemet lindras genom att sopa upp

sanden ofta.

* Smuts i form av slitageprodukter från vägbeläggningens yta täpper igen porema.

Detta gäller såväl bortslitna stenfragment som sand och bindemedel. Bindemedels-

produkterna kan därvid "kitta ihop" massan som sätter sig i porema och därvid blir

närmast omöjlig att rensa bort. Slitage p g a däckdubbar torde i förekommande fall

vara den största orsaken. Detta problem kan man i någon mån påverka genom att

välja material, typ och kontruktion så att lägsta möjliga slitage erhålls. Radikalast (i
länder som tillåter däckdubbar) torde dock vara att förbjuda dubbdäck.

* Smuts i form av gummiprodukter bortslitna frän bildäck täpper igen porema. Denna

mekanism är antagligen oväsentlig i förhållande till vägslitaget ovan, i fall då

dubbdäck förekommer.

* Vägbeläggningen kompakteras av trafiken varvid hålrummet minskar. Detta sker

framförallt i hjulspåren. Problemet kan i någon mån påverkas genom att minimera

kompakteringen antingen genom designåtgärder eller restriktioner mot tung trafik.

Igentäppningskänsligheten kan påverkas genom att se till att poremas form är sådan att de

"tål" mycket avlagringar innan de blir helt täppta, och/eller tillåter en hög genom-

släpplighet. Vidare kan känsligheten påverkas genom att se till att det finns tillräckligt
hålrum under ytan för att "lagra" en stor mängd smuts. Härvid är t ex öppna över-

byggnader intressanta, dvs då ytan har en öppen struktur ner till åtminstone några

decimeter under ytan.

Nedsmutsningen kan påverkas väsentligt om trañkens hastighet kan påverkas, på så sätt att

ju högre hastigheten är, desto mer självrensning förekommer. Detta kan enkelt studeras

genom att köra på en dränasfaltyta under regnväder bredvid t ex en lastbil i hastigheter 80-

100 km/h och studera vattenmängderna som genom däckens rullning sugs upp från

beläggningen genom en till synes torr yta. Förutom denna naturliga vattenspolning som

ofrånkomligen måste dra bort även smuts förekommer motsvarande effekt troligen i mindre

grad (men oftare) på torr väg då det är luft som på detta sätt trycks ner i och sugs upp ur

beläggningen.

Trañkens hastighet torde ha ännu en effekt, nämligen att medelst luftturbulenserna efter

fordonen dra bort smutsen från vägytan och istället sprida den till omgivningen.
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Avgörande för hur man skall hantera problemet är således vilka igentäppnings-

mekanismema Om detta vet man än så länge för lite även om mycket tyder på att den

fjärde punkten ovan är mycket väsentlig.

Den Övergång till miljövänligare dubbar vilka skall ge lägre vägslitage och som sker i

Norden f 11, kan ge bättre långtidsegenskaper hos dränasfaltbeläggningar i de nordiska

länderna inom några år. Detta är värt att beakta vid val av vägbeläggning framöver.

A.7.8 Rensningsförsök

Rensningsförsök har utförts i en mängd länder. Den vanligaste typen av utrustning

illustreras i ñgur A12.
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Figur A12 Rensningsutrustning använd i bl a Österrike, presenterad nyligen av

[Weyringer, 1993].

För att en rengöring skall bedömas som lyckad bör materialet i de ytliga porerna avlägsnas,

men framförallt skall förbindelsema (kanalerna) nere i beläggningen öppnas eftersom dessa

är av stor betydelse för bullerreduktionen.
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De förmodligen bäst dokumenterade försöken med att upprätthålla eller restaurera höga

hålrum i dränbeläggningar finns i ett par svenska rapporter, se [Hogland & Wahlman,

1988] samt inte minst [Flyhammar, 1992]. I den senare sammanfattas bl a att

rengöringsförsöken har visat att ytliga igensättningar (ner till 10-20 mm under

texturtopparna) med låg kompaktionsgrad kan avlägsnas med mekanisk rensingsutrustning.

Sådana ytor förekommer främst på vägkanter och lågtrafikerade ytor (t ex

parkeringsplatser) och där har infiltrationsförmågan kunnat ökas avsevärt. Med ökad

trafikintensitet ökar nermalningen och kompakteringen vilken förstärks p g a dubbdäcken.

Ändock kan man avlägsna det ytliga materialet. Däremot öppnas inga porer till

beläggningens djupare delar. Om dylika ytor skall kunna öppnas måste vattentrycket

sannolikt överstiga 100 bar. Tryck på ca 200 bar kan vara nödvändiga. Vid en

rengöringsbredd på ca 2 m kommer det sannolikt att krävas ett totalflöde på 5 l/s.

Flyhammar påpekar att ett förbud mot dubbdäck i dagsläget troligen kan ge större effekter

än vad flera rengöringstillfallen skulle ge.

Vidare påpekas att en uppsugning av det losspolade materialet måste ske i nära anslutning

till losspolningen. Vid losspolningen är strålar med hög effekt att föredra, vilket kan

erhållas med högt vattentryck, låg arbetshöjd och små spridningsvinklar hos munstyckena.

Man måste emellertid se upp med att i vissa fall kan smuts nere i beläggningens bottenskikt

faktiskt packas eller valsas ut av strålens slagkraft.

Beträffande ekonomin dras slutsatsen att kostnader på 2-4 kr per m2 vägyta och

rengöringstillfälle syns uppkomma. I förhållande till totala beläggningskostnader är detta

inte försumbart.

Enligt [Weyringer, 1993] har man i Österrike medelst en utrustning enligt figur A12

kunnat, relativt effektivt, rensa 5000 m2 vägyta per timme med en medelhastighet av 2

km/h. (Viss skepticism kan dock vara befogat än så länge). Emellertid måste rensningen

utföras redan innan porema täpps igen helt av smuts. Man bör börja med att rensa ytor som

inte utsätts för trafik, t ex vägrenar.

En ny rapport från Holland, [Anon., 1993], anger att en två-lags drånasfalt, där det övre

lagret har mindre porer och det undre grövre, har kunnat rensas riktigt effektivt fastän

första rensningen inte företogs förrän efter 14 månader. Hemligheten bakom de lyckade

försöken är antagligen den särskilda beläggningskonstruktionen. Denna typ av beläggning

fanns i början av 1993 på 7 olika platser i Holland.

Därutöver har ett stort antal mindre lyckosamma rensningsförsök rapporterats från olika

länder.

A.7.9 Texturontimerade väggar

Det effektivaste sättet att erhålla en lågbullerbeläggning är att ge den en dränerande yta.

Emellertid finns det möjligheter att åstadkomma en ur bullersynvinkel bra yta även på

annat sätt och det är att optimera dess textur.

VTI RAPPORT 388



31

Hur man skall optimera dess textur undersöktes redan för 10-15 år sedan i ett samarbete

mellan VTI och VTI:s motsvarighet i Belgien. En uppsats av [Sandberg, l992-I] som

utförts med anknytning till här beskrivet projekt ger konstruktionsråd som bygger på de

tidigare arbetena. Beträffande detta, se avsnitt A.6.3 ovan.

Vägytor som har fördelaktig textur i detta sammanhang är t ex följande:

Skelettasfalt HABS8 med max. 8 mm sten (liknar f ö referensytan ISO 10844)

Skelettasfalt med max. 4 mm sten (än så länge duger den i dubbdäcksklimat endast för

mycket lågtrañkerade gator, av hållbarhetsskäl)

* Ytbehandlingar med max. 4, 6 eller 8 mm sten (ju mindre ju bättre). Dessa är dock ej

från hållbarhetssynpunkt lämpliga på vägar med högt dubbdäcksslitage

För cementbetong: Slipning längs med körriktningen

För cementbetong: Yta med frilagd ballast, dvs med stenarna i ytan frilagda. I så fall

krävs troligen att max. stenstorlek är ca 10 mm, helst 8 mm eller mindre. Det är f n ej

känt om en sådan yta håller för dubbdäcksslitage.

Fullskaleförsök med sådana ytor har ägt rum i Sverige vad gäller slipad cementbetongyta

och Skelettasfalt med 8 mm sten. Dessa har varit relativt lyckosamma. Försök med

Skelettasfalt med 4 mm sten pågår i Göteborg (dock ej bullermätningar än så länge). I

Frankrike har man utfört åtskilliga lyckosamma försök med ytor som liknar Skelettasfalt

med 4-8 mm max stenstorlek. En typ som förekommer kallas Microvia.

Vad gäller frilagd ballast med liten sten, finns vissa planer på försök med VTI engagerat.

Sådana försök har utförts i Österrike där man även har provat idén med ytbehandlingar
med mycket liten sten. Dessa försök har fallit ut bra. I Österrike förekommer dubbdäck,

dock inte i den omfattning som i Skandinavien.

A.7.10 Andra, speciella väggor

Några speciella vågbeläggningar som påstås ge mycket låg trafikbulleremission har

presenterats. T ex har man i Japan experimenterat med en typ av "ñbermatta" med inslag

av konstgummi som är ca 6 mm tjock (s k Pavetex) och som på ytan har en ytbehandling

med grova sandkorn klistrade med uretan. Det påstås att denna klarade av 16 månaders

trafik utan problem. Se [Sandberg, l992-II].

I Italien har man gjort mycket lyckosamma försök med en yta uppbyggd av lerkulor

(ungefär Leca-kulor), i samband med recycling av enbefintlig asfaltyta, vilken uppges

reducera ljudet lika mycket som en dränasfalt. Beskrivningarna på annat språk än italienska

är mycket knapphåndiga, men i praktiken erhåller man nog en dränerande yta av ungefär

samma typ men med annat material än i dränasfalt. Det är dock inte sannolikt att sådana

lerkulor skulle motstå dubbdäcksslitaget i Skandinavien, men idén vore kanske värd att

pröva i Danmark?
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A.8 SANIIVIANFATTNING AV RESULTATEN FRÅN DE NORDISKA

PROJEKTEN

A.8.1 Sverige

Den svenska delen av projektet har utgjorts av att leda det nordiska samarbetet. Detta har

inneburit korrespondens, telefonsamtal, utformning av projektansökningar och

lägesrapporter samt anordnandet av möten. Totalt har projektgruppen mötts en gång om

året 1988-1993. Under oktober 1993 kommer ett nordiskt seminarium att anordnas i

Malmö där resultaten skall presenteras och diskuteras. Då deltar även experter från

Tyskland och Nederländerna för att redovisa sina erfarenheter för den nordiska publiken.

Detta seminarium utgör en separat NKTF-aktivitet.

I övrigt har projektarbetet i Sverige inneburit att state-of-the-art-artiklar har skrivits. Den

första producerades i mars 1991 och den uppdaterades sedan under våren 1992. Se

[Sandberg, 1992-II]. Utdrag ur denna finns i kapitel A7 ovan. En kort sammanfattning av

de viktigaste resultaten följer.

Med lågbullerbeläggningar avses internationellt i första hand dränerande vägbeläggningar

med bitumen eller cementbindemedel; vanligen det förstnämnda. Ofta används modifierade

bindemedel för att få ökad styrka hos beläggningen och/eller för att uppnå en högre

hålrumshalt med bibehållen styrka. En annan typ av lågbullerbelåggning som används,

hittills huvudsakligen i Österrike, för att reducera bulleremissionen på konventionella

cementbetongvägar år ytbehandlingar med mycket liten stenstorlek (t ex 4 mm) klistrade

t ex med epoxi.

Dränasfaltbeläggningar, vilka utgör den dominerande typen av lågbullerbeläggning,

används idag i mycket stor utsträckning i Nederländerna på det statliga vägnätet för att

åstadkomma bl a bullerreduktion. I övrigt förekommer sådana beläggningar i större

utsträckning i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. De flesta andra mellan- och

sydeuropeiska länder använder sig av beläggningstypen i någon utsträckning.

Erfarenheterna av dränasfalt är därvid ganska entydigt positiva i nytillstånd, dvs man

uppnår nästan undantagslöst en god akustisk effekt under beläggningens första tid. En

typisk initial bullerreduktion år 4-5 dB(A) för ett hålrum på 20 % eller strax dåröver.

Därefter varierar graden av besvikelse över hursnabbt den akustiska effekten avtar med

tiden. I Tyskland är man just nu ganska negativ till beläggningstypen p g a igentäppningen

samt vissa överraskningar i form av oförutsedda vinteregenskaper. Det är därför knappast

troligt att man i Tyskland kommer att använda beläggningstypen för bullerreduktion i

nämnvärd grad. I Frankrike är man mer nyanserad i sin bedömning och man kommer nog

även fortsättningsvis att använda denna bullerreduktionsmetod. I Storbritannien har man

relativt goda erfarenheter av dränasfalts långtidsegenskaper. Detta beror troligen på tre

ganska speciella saker: (1) Man har i stort sett gjort försök endast på höghastighetsvägar

där en självrensande effekt av trafiken uppstår, (2) man har jämfört med en relativt bullrig

beläggningstyp (hot-rolled asphalt) och (3) man använder sig av relativt stora stenstorlekar
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- ofta 16-20 mm. Detta skulle knappast fungera i Norden där vi i så fall inte skulle få

någon nämnvärd bullerreduktion i jämförelse med vår referensasfaltbeläggning.

I vissa klimat med varmare väder har man uppgett att man har lyckats bibehålla den

akustiska effektiviteten hos dränasfalt under flera år utan större problem. Detta gäller i vart

fall Hong Kong och Australien. Emellertid finns detta, såvitt känt, inte kvantiñerat med

mätresultat utan är än sålänge endast muntliga utsagor från kollegor i dessa länder.

Det förefaller sålunda finnas ett samband mellan akustisk hållbarhet och klimat på så sätt

att ju varmare klimatet är desto längre akUstisk hållbarhet får man, och vice versa. Även

inom det nordiska projektet finns sådana tendenser, men där kan ju även den

klimatberoende faktorn dubbdäck förstärka den förmodade klimateffekten.

Mycket arbete har lagts ner på att optimera dränasfalt ur bullersynvinkel. Avancerade

utredningar och modeller om hur olika parametrar i beläggningen, såsom stenstorlek,

hålrumshalt, tjocklek och porositetemas form påverkar bullerreduktionen är vanligt

förekommande. Emellertid har samtliga dessa optimeringar än så länge enbart gällt nya

beläggningar. Det är författarens mening att bättre helhetsresultat skulle erhållas om man

optimerade beläggningens konstruktion för bästa långtidsefekt istället.

Det visar sig att en ökad tjocklek mestadels ger högre bullerreduktion. En tjocklek på 40-

50 mm är önskvärd för att få god effekt men tjocklekar på upp till 700 mm har provats

med gott akustiskt resultat. Den senare tjockleken innebär att man använder sig av s k

öppen Överbyggnad, dvs inte endast slitlagret utan även underliggande lager görs

dränerande.

Bästa bullerreduktion i nytillstånd erhålls med en dränasfalt som har så liten max

stenstorlek som är praktiskt. I Tyskland har man provat 8 och t o m 4 mm max.

stenstorlek. Emellertid förefaller det numera som om igentäppningen går fortare för så små

stenstorlekar, så ett medelvärde under livslängden kan vara sämre för denna typ av
beläggning.

Försök med rensning av dränasfalt har gjorts i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike,

Nederländerna, Österrike, Hong Kong och Japan (kanske i flera länder). I ingetdera fallet

har man erhållit någon dokumenterat stor förbättring av genomsläppligheten.

Förbättringama uppges dock i några fall vara i stort sett tillräckliga för att motivera

åtgärden. Rensningarna har gjorts med hjälp av högtrycksspolning och uppsugning av

smutsvattnet.

A.8.2 Danmark

Undersökningarna har genomförts på dränasfaltbeläggningar med maximal stenstorlek 8

eller 12 mm samt ett inbyggt hålrum med kommunicerande porer på mellan 18 och 24 %.

Hålrumsmätningar efter utläggningen av beläggningarna har visat att man någorlunda har

VTI RAPPORT 388



34

lyckats uppnå den hålrumsprocent som var planlagd. Samtliga här relaterade mätningar är

gjorda med den s k statistiska förbifartsmetoden, dvs på fordon i verklig trañk.

På en landsväg (riksväg) med en hastighet på 80 km/h och 10 % tung trafik, har man

uppnått en bullerdämpning på 4 dB jämfört med en tät asfaltbetong som används som

referens. Denna bullerreduktion har uppmätts där beläggningarnas ålder har varit

respektive 0, 1 och 2 år. Under denna period har det skett en mindre igentäppning av drän-

beläggningarna; således har hålrummet minskat med 3-4 %.

På en stadsgata med en hastighet på 50 km/h och 10 % tunga fordon, har buller-

dämpningen på en dränasfaltbetong med maximal stenstorlek på 8 mm och ett inbyggt

hålrum på 24% mätts i förhållande till en tät beläggning. Då beläggningen var nyutlagd

uppmättes en bullerreduktion på 3-4 dB. Efter ett år hade bullerdämpningen reducerats till

1-2 dB. Det skall under 1993 göras beläggningstekniska undersökningar som eventuellt kan

förklara den minskade effekten. Det antas dock att orsaken är tilltäppning av beläggningens

porer.

Undersökningarna har också visat att det är mycket betydelsefullt vilken beläggning som

används som referens. T ex är referensbeläggningens ålder betydelsefull, referens-

beläggningar och försöksbeläggningar skall utläggas samtidigt, samt det bör göras
bullermätningar samtidigt på respektive referens- och försöksbeläggning.

Efter tre säsongers bullermätningar är således slutsatsen för dränasfalt att det fortfarande

efter 1 och 2 år finns en 4 dB bullerreduktion på landsvägssträckan. Däremot är buller-

reduktionen i stadstrafikfallet redan efter ett år försämrad till 1-2 dB.

De porösa beläggningarnas dränerande effekt kan betyda ett mer komplicerat

vinterunderhåll, speciellt om det används preventiv saltning eftersom saltet snabbare än

normalt dräneras bort från vägbanan. Därför undersöks dessa förhållanden också på de

danska försökssträckorna. Vintrarna 1990-92 fungerade dränbeläggningarna på landsvägen

likadant som täta beläggningar. Det var inte nödvändigt med speciella vinter-

underhållsrutiner. Emellertid var vintern mild med mycket lite snö och frost och därför

fortsätter dessa undersökningar under den kommande vintern.

Utländska erfarenheter har visat att det kan vara nödvändigt att använda speciella

saltningsstrategier på dränasfaltbeläggningar eftersom det finns en tendens till att saltet

försvinner från beläggningarnas yta ner i porerna. Vanligtvis används det därför större

mängder salt (ca 50 % extra) på dränasfalt än normalt.

För Köpenhamnsbeläggningen var materialpriset 20-25 % högre för dränasfalten än för en

motsv. tät beläggning. Det beror bl a på att det användes polymer-modiñerad bitumen.

Dränasfalten är utlagd med en tjocklek på 40 mm för att få en hög bullerminskning. En

ökad tjocklek på slitlagret för att uppnå en högre bullerdämpning innebär en prishöjning.

Beläggningarnas livstid är av stor betydelse när den samlade ekonomin skall utvärderas.
Det finns ännu inga nya danska erfarenheter av hållbarheten av dränasfalt, men de
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företagna mätningarna hittills indikerar att dränasfalt kan ha en kortade livstid än täta
beläggningar.

Med den kunskap som finns idag, får vägbyggare och planerare nya möjligheter när

trañkens bulleremission skall värderas. Skall det väljas beläggning till en ny väg genom ett

bostadsområde, finns det bullermässigt ett spektrum på upp till 7 dB(A) mellan den mest

bullrande asfaltbetongen med nervältade stenar och en bullerreducerande dränasfalt när den

är nylagd. För att åstadkomma en motsvarande bullerminskning kan man alternativt minska
trafiken med 80 % eller sänka hastigheten från 110 till 55 km/h.

När nerslitna beläggningar skall förnyas kan buller likaledes spela en roll vid val av

framtida beläggning. Exempelvis kan en bullerreduktion uppnås i förhållande till tät

asfaltbetong, motsvarande att hälften av den tunga trafiken tas bort samtidigt med en

allmän minskning av hastigheten med 10 km/h.

A.8.3 Norge

Det norska projektet har varit inriktat på att undersöka olika typer av dränasfalt i

stadsmiljö. I projektarbetet har man stött på problem rörande mätteknik, i synnerhet

beträffande definition av hålrum, dräneringsförmåga samt yttextur. Mycket arbete återstår
dessutom för att finna sammanhangen mellan designmodeller, proportioneringsmodeller

och laboratorieprover å ena sidan och verksproducerad massa på vågen å andra sidan.

Det har visats att dränasfalt har potentialen att reducera bulleremissionen med 3-5 dB(A) i

stadstrafik (50-70 km/h). Igentåppning av porositetema sker emellertid snabbt så att den

akustiskt effektiva livslängden endast undantagsvis sträcker sig längre än ett år. Den

vägtekniska livslängden är dock vid en bra konstruktion likvärdig med den på en

konventionell tät asfaltbetongbeläggning. När det gäller att praktisk uppnå den strukturella

livslängd som fordras finns emellertid problem som medför att risken för att misslyckas är
större än för motsvarande täta beläggningar. Förutsatt att man undviker sådana

misslyckanden är kostnaden för dränasfalt inte väsentligt annorlunda än för tät beläggning

av motsvarande typ.

Den akustiskt Optimala dränasfalten har ett hålrum på ca 22 %; vid större hålrum planar

den akustiska effektivitetsökningen snabbt ut. Vågtekniskt sett måste man sätta en övre

gräns för hålrumshalten med hänsyn till den strukturella styrkan. Kornformen på

stenmaterialet har ingen inverkan på bullerreduktionen; så inte heller bindemedelstypen.

Nominell max stenstorlek på 8 mm är den bästa; språng i kornkurvan är förmånligt ur

akustisk synpunkt om massan kan läggas ut med resulterande hög homogenitet.

Stenstorleken bör ökas från det akustiskt bästa (8 mm) till ca 11 mm, och helst t o m 16

mm, av hänsyn till slitstyrkan mot dubbdäck. Modifierat bindemedel kan användas för att

få bättre vågtekniska egenskaper. Stenmaterialfraktionerna ,bör ha snävare gränser än vad

som är vanligt förekommande vid produktion av täta massor.
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Totalt ger detta att en optimal massatyp är dränasfalt med nominell stenstorlek på 11 mm,

hålrum strax Över 20 %, med modiñerat bindemedel i en mängd som är aningen större än

som varit vanligt hittills, samt med större krav på renhet hos stenmaterialfraktionema än

vad som krävs för en tät massa i produktionen. Vid produktionen och utläggningen på

vägen måste man noggrannare än vanligt Övervaka att en maximal homogenitet hos den

färdiga ytan uppnås.

Homogenitetskravet är så viktigt att man knappast kan motivera det ur akustisk synvinkel

annars Önskvärda språnget i kornkurvan utan här rekommenderas istället en kontinuerlig

komkurva.
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A.9 SLUTSATSER OCH REKOMIVIENDATIONER

A.9.1 Vad är det som ger bullerdämpningen"2

Dränerande vägbeläggningar med högt hålrum (minst 20%) och max. 12 mm stenstorlek

ger vanligen mycket god reduktion av vägtrañkbullret i nytillstånd. Det är intressant att

analysera vad som egentligen orsakar de goda bulleregenskaperna hos dessa beläggningar.

Följande sammanfattar detta:

1. Den porösa beläggningen absorberar en del av ljudet, liksom t ex en minerallullsskiva

absorberar ljud i ett rum. Denna absorption äger rum i högre eller mindre grad under

hela den sträcka som ljudet utbreder sig över vägytan, bättre ju närmare ytan ljudet

utbreder sig. Den är vidare effektiv mot buller från såväl däck som motor, avgas, m m

2. Den goda luftdräneringen hos den porösa ytan medför att s k luftpumpningsbuller eller

luftresonant avsträlning från däcken inte uppkommer i nämnvärd grad.

3. Den goda luftdräneringen medför även att den s k horneffekten vid däcken reduceras,

p g a att vägytan inte är en väldeñnierad reflektionsyta.

4. Dränerande ytor får ofta vid vältningen en relativt jämn yta som däcken kommer i

kontakt med. Den relativt grova texturen har sina "taggar vända neråt". Detta ger

relativt lite vibrationsexcitering till däcket. Med ökande slitage kommer denna jämnhet

dock att bli sämre.

5. Även på våt väg gäller ovanstående, dock med vissa modifikationer. Den stora

effekten uppkommer troligen av att vattnet är borta från ytan och "plaskljudet"

reduceras. Å andra sidan reduceras de goda effekterna enligt 1-3 ovan, då vatten

täpper igen en del av porositeten. Dessa båda effekter verkar ta ut varandra så att

bullerreduktionen på våt väg "endast" är ungefär lika god som på torr.

A.9.2 Andra vägbeläggningar än dränerande med goda bulleregenskaper

Vad finns det för alternativ till dränerande ytor om man vill reducera vägtrafikbullret?
Litteraturstudierna visar på att det finns inga riktigt effektiva alternativ. Om man emellertid

kan nöja sig med en bullerreduktion på några få dB kan man överväga att använda följande

vägbeläggningar:

* Skelettasfalt med max. 8 mm sten (i Sverige betecknad HABSS). Det är än så länge

oklart dels om denna har en tillräcklig makrotextur för motorvägshastigheter, dels om

dess motståndskraft mot dubbdäcksslitage är tillräcklig på alla vägtyper.
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* Skelettasfalt med max; 4 eller 6 mm sten. Det bör provas om belåggningen skulle

kunna användas på gator för högst 60 km/h och utan tung trafik. Den klarar troligen

inte nämnvärd dubbdäckstrafik.

* Ytbehandlingar med max. 4, 6 eller 8 mm sten (ju mindre ju bättre). Dessa är, från

hållbarhetssynpunkt, dock ej lämpliga på vägar med högt dubbdäcksslitage.

* För cementbetong: Slipning längs med körriktningen. Bör i så fall göras regelbundet.

* För cementbetong: Yta med frilagd ballast bör prövas. I så fall bör max. stenstorlek

vara ca 10 mm, helst t o m 8 mm eller mindre. Det är f n ej känt om en sådan yta
håller för dubbdäcksslitage.

Det finns således ingen direkt applicerbar universallösning. De regioner som saknar

nämnvärd andel dubbade däck har dock större utsikter att få användbarabeläggningar för

viss, men liten, bullerreduktion.

A.9.3 Övriga slutsatser och rekommendationer

En sammanvägning av såväl litteraturstudier som de experimentella projekten i Norden,

med tyngdpunkt på de senare, visar på följande slutsatser:

Den från sammanvågd akustisk och vägteknisk synpunkt optimala bullerreducerande väg-

beläggningen är en dränasfalt med maximal stenstorlek 10-12 mm och ett hålrum på

22-23 %. Större krav än vad som gäller för motsvarande täta beläggning ställs vad

beträffar renhet hos stenmaterialfraktionema som används i produktionen. Vid utläggning

måste man se till att eftersträva bästa möjliga homogenitet. En sådan beläggning reducerar

normalt bulleremissionen från vägtrafiken i jämförelse med en tät asfaltbetong med 3-5

dB(A) såväl i stadstrafik (fritt flytande trafik i 50-70 km/h) som i landsvägstrafik (70-110

km/h). Detta gäller då belåggningen är nylagd.

Om man önskar erhålla motsvarande bullerreduktion på annat sätt måste man ta till

trañkrestriktioner som är utomordentligt hårda, t ex ger en trañkminskning till hälften en

bullerminskning på 3 dB(A), eller måste skyddsavständet till vägen ökas minst till det

dubbla. I praktiken måste man oftast ta till bullerskärmar eller -vallar för att åstadkomma

motsvarande eller högre bullerdämpning.

Det primära problemet idag är att vi inte har metoder som gör det möjligt att producera en

beläggning av denna optimala typ som kan vidmakthålla sin effektivitet under lång tid. Inte

heller finns rensningsmetoder och -apparater som gör det möjligt att med enkla

underhållsmetoder upprätthålla den akustiska effekten.

Bullerreducerande vågbeläggningar av denna typ är svåra att få effektiva under längre tid
särskilt i länder eller regioner där dubbdäcksanvändningen vintertid är betydande. I

regioner där dubbdäck ej används nämnvärt kan man utnyttja dränasfalt för bullerreduktion
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i stadstrañk (50-70 km/h) om man är beredd att oftare än vanligt förnya beläggningen. Vid

landsvägstrañk (70-110 km/h) kan man uppnå motsvarande effekt även där dubbdäck

används. Där dubbdäck inte används kan man i landsvägsfallet få en rimlig akustisk

livslängd.

Vägtekniskt sett har de provbeläggningar som utförts fungerat bra, dvs jämförbart med

motsvarande täta beläggningar, förutsatt att de skärpta tillverkningskraven har uppfyllts.

Man måste givetvis observera de ändringar för vinterväghällningen som föranleds av den

ökade porositeten, t ex att saltningstillfällen och saltmängder måste anpassas, att

upptorkning efter väta samt snörensning har ett annat tidsförlopp och vidare att

temperaturförhållanden på ytan blir annorlunda.

I praktiken är det mycket svårt att undvika fördyringar, relativt konventionell, tät

beläggning, beroende på dels att kraven vid konstruktion, tillverkning och utläggning är

högre, dels att man i många fall måste räkna med en akustisk livslängd som är kortare än

den vägtekniska (förutsatt att man vill ha bullerreduktion under hela livslängden). Detta

kräver ny beläggning med kortare intervall än eljest. Behov av modifierat bindemedel och

extra tjock beläggning kan även innebära en viss fördyring.

Om den poroelastiska ytan kan utvecklas så att de problem som konstaterats inom detta

projekt kan elimineras, kan denna yta i framtiden bli ett mycket intressant alternativ även

där dubbdäcksanvändningen är hög och i stadstrañk. Genom sin eftergivlighet kan den

nämligen ha en självrensande effekt som är intressant. Den oundvikligen höga kostnaden

kan dock knappast motiveras annat än i fall där vägtrañkbullret är ett stort problem.

Baserat på nu bästa kunskap, rekommenderas det slutligen att Överväga användning av

dränasfalt av den ovan angivna "optimala" typen för bullerreduktion i följande fall där

vägtrañkbuller är ett problem:

1. På landsväg med trafik med hastigheter på minst 80 km/h, oavsett dubbdäcks-

användning

2. I landsvägs- eller stadstrañk där skyltad hastighet är 60-70 km/h om dubb-

däcksanvändningen är låg

3. I landsvägs- eller stadstrafik där skyltad hastighet är 60-70 km/h om dubb-

däcksanvändningen är hög och om man är beredd att förnya beläggningen med relativt

täta intervall

4. I stadstrafik där skyltad hastighet är 50 km/h, dubbdäcksanvändningen är låg och

förutsatt att man är beredd att förnya beläggningen med täta intervall

Vid besluten måste hänsyn tas till de ekonomiska konsekvenserna samt måste kraven på

tillverkning och utläggning vara höga. Om rensningstekniken för porösa beläggningar i

framtiden kan förbättras nämnvärt, och/eller nya dubbtyper reducerar vägslitaget, är det

befogat att rekommendera en något vidare användning av dränasfalt.
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BEHOV AV YTTERLIGARE FORSKNING OCH UTVECKLING

Följande behov av ytterligare forskning och utveckling har identifierats:

:k Design- och proportioneringsmetodema har hittills varit huvudsakligen inriktade på att

erhålla bästa akustiska funktion i nytillstånd hos beläggningen samt bästa vägtekniska

livslängd. Att optimera en dränasfalt så att den får bästa akustiska livslängd har hittills

varit försummat. När projektet startades var det inte känt att akustiska optimeringar för
nytillständ och för bästa livslängd kan vara väsentligt skilda.

Om bullerreduktionen är (säg) 5 dB(A) första året och sedan sjunker till t ex 1 dB(A)

efter några är, vilken reduktion skall man då använda "beräkningsmässigt"?

Rensingstekniken för dränerande ytor behöver bli effektivare och mer ekonomisk. Än

så länge har ingen typ av apparat eller metod haft tillfredsställande funktion och

ekonomi. Det bedöms dock att fortfarande inte alla möjligheter är uttömda.

Igentäppningsmekanismema för dränerande ytor behöver undersökas mer ingående.

Det är först då man känner deras kvantitativa bidrag som man kan finna de effektivaste

motåtgärderna.

Det är inte klarlagt hur stor del av skulden till igentäppningsprocessen som ligger på

dubbdäcken. Det bör övervägas om detta är möjligt att experimentellt undersöka. Vid

cost-beneñt-bedömningar av dubbdäcken i framtiden bör man väga in att dubb-

däcksslitaget och därav följande igentäppning av dränasfalt medför minskade möjlig-

heter att reducera trañkbullret, frånsett att dubbarna i sig själva ökar trañkbullret.

Vidare bör man följa upp hur de nya, mer vägvänliga dubbarna kommer att reducera

dubbdäcksslitaget och därmed igentäppningen, relativt de senaste åren då våra försök

har genomförts. Det är möjligt att effektiviteten hos dränerande beläggningar kan Öka

med de allt mindre slitande dubbarna.

Långtidseffekterna från de danska försöken bör studeras vidare. Dessa försök har än så

länge inte pågått tillräckligt länge för att kunna se hur lång den akustiska livslängden

Vidare finns en del beläggningar i Malmöområdet som kan vara intressanta att

undersöka akustiskt. De senare resultaten skulle kunna ge kompletterande information

till de danska försöken.

Gör ytterligare försök med dränerande beläggning med flera lager. Studera noga

motsvarande holländska försök. Olika lager kan dimensioneras för de olika krav de

skall fylla och det var inte möjligt att inom projektets ram göra så många experiment

av detta slag som behövs.
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* Den poroelastiska ytan måste utvecklas vad beträffar vidhäftning mot underlaget,

brandfarlighet samt friktion i nytillständ. Vidare måste den göras mer ekonomisk. Dess

långtidsegenskaper mäste vidare studeras. Den fungerade inte bra i detta projekt men

kan vara ytterligt intressant om problemen ovan kan lösas. Rent logiskt finns en god

potential för att dess längtidseffekt kan vara bra.

* Den subjektivt upplevda effekten hos boende vid vägen/gatan av byte till dränasfalt

frän tät asfalt behöver undersökas. Denna kan vara högre än vad som enbart en

värdering utifrån A-viktad ljudnivå visar.

* Prova vissa texturoptimerade beläggningar såsom alternativ där dränerande typer ej har

tillräcklig livslängd.

* I Danmark eller södra Sverige (med ingen eller låg dubbdäcksanvändning) vore det

intressant att pröva den italienska beläggningstypen med inblandning av lerkulor.

* Utveckla metoder för mätning av textur och porositet (helst utan att behöva ta upp

borrkärnor) som har särskild relevans för bullerreduktionen.
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DEL B: DE DANSKA DELPROJEKTEN

B.1 PROJEKTERNES FORHISTORIE OG ORGANISATION

B.1.1 Baggrunden for de danske delprojekter

Allerede i slutningen af 70* erne foretog Lydteknisk Institut for Statens Vejlaboratorium de

første danske støjmålinger af forskellige typer vejbeleegninger [Kragh, 1977]. Rundt om i

Europa skete der gennem 80\ erne en del forskning og udvikling på området

støjreducerende vejbelzegninger.

I Danmark gennemføres et første studie af international litteratur [Kragh, 1986] om

sammenhzengen mellem vejbelzegning og støj i 1985. I afrapporteringen af studiet beskrives

de mekanismer, der er årsagen til at der genereres støj når et dak ruller hen over en vejbe-

lzegning. Det påpeges at nogle forsøg havde vist, at drzenasfalt har et støjdaampende

potentiale. Litteraturstudiet blev i december 1986 przesenteret for danske vejfolk på et

seminar i Eigtveds Pakhus i København.

På trods af en blandet modtagelse besluttede Miljøstyrelsen og Vejdatalaboratoriet, at der

skulle forskes videre i emnet med det formål at ñnde frem til støjreducerende vejbelaeg-

ninger. Det blev vurderet, at det også var nødvendigt at gennemføre nogle nationale

forsøg, da der endnu ikke forelå klare og overbevisende internationale resultater, som

umiddelbart kunne danne baggrund for at zendre strategier for valg af vejbelzegninger i

Danmark.

Ligeledes ville det ikke uden videre vzere muligt at overføre udenlandske resultater til

danske forhold. Det skyldes at faktorer som de materialer der anvendes til belzegningerne,

drift og vedligehold, vejrforhold, hastigheder og trañkmzengder kan vzere forskellige fra

land til land.

Måling af støjudsendelsen fra trafik på forskellige typer vejbelzegninger stiller meget store

krav til de akustiske metoder som anvendes, idet man søger nogle relativt små forskelle i

støjniveauer. Det blev derfor vurderet, at den almindeligt anvendte målemetode, som anbe-

fales i en vejledning fra Miljøstyrelsen og Vejdatalaboratoriet [Vejdirektoratet, 1982], ikke

var preecis nok.

I 1987 foretages' der en udvikling af akustiske målemetoder [Kragh et al, 1988], som

afprøves på henholdsvis en "rubtop" belzegning og en asfaltbeton på hovedlandevej nr. 122

ved Vig på szelland.

Året efter anvendes denne metode ved støj målinger på en lang raekke almindeligt anvendte

vejbelaegninger i Danmark [Bendtsen & Kragh, 1990]. Undersøgelserne foretages på nogle

forsøgsstrzekninger, der i forvejen var etableret for at teste andre egenskaber ved disse

belzegninger. Undersøgelsen konkluderer, at ingen af disse belzegninger kan betegnes som

specielt støjdämpende. Samtidig viser undersøgelsen, at der er en forskel på 2,6 dB
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mellem den mest støjende asfaltbeton med nedtromlede skaerver og en åben asfaltbeton, der

var den mest støj svage.

I 1988 indgår Vejdatalaboratoriet/Vej direktoratet sammen med en reekke andre nordiske

forskningsinstitutioner i et feelles nordisk projekt som støttes af Nordisk Komite for

Transportforskning. I de følgende år fortsaetter det danske arbejde på området inden for

rammerne af dette samarbejde.

B.1.2 Formål med delprojekterne

Det overordnede formål med de danske projekter er at udvikle støjreducerende vejbelzeg-
ninger. Det er ligeledes et mål at fremskaffe viden om støjudsendelsen fra forskellige typer

vejbelagninger. Opfyldelsen af disse mål vil betyde, at det er muligt at medtage støj som et

beslutningskriterie, ved valg af belaegninger både til nye veje og ved udskiftning beleegning

på eksisterende veje.

Vej trafikstøj kommer fra 2 hovedkilder:

Motorstøj en

* Deek/vejbanestøjen

Ved hastigheder under 50-60km/t er motorstøjen dominerende, hvorimod deek/vejbane

støjen er dominerende ved højere hastigheder. Umiddelbart må man derfor forvente, at der

på hovedveje og motorveje, med hastigheder på 80 km/t og derover, er det største

potentiale for at opnå støjreduktion ved anvendelse af specielle vejbelaegninger. Da en vis

del af Danmarks støjramte boliger og rekreative arealer ligger ud til det overordnede vejnet
med høj hastighed, blev der opstillet en målszetning om at forsøge at udvikle støjredu-

cerende vejbelzegninger til dette vejnet.

Langt den største del af Danmarks støjramte boliger ñndes imidlertid i bymzessig
bebyggelse hvor hastigheden typisk ligger på 50 km/t. Derfor blev der ligeledes opstillet en

målszetning om også at forsøge at udvikle støjreducerendevejbelaegninger til brug i

byområder.

På den baggrund blev der etableret 2 forsøgsstraekninger:

1. På hovedlandevej nr 120 ved Viskinge på szelland hvor den skiltede hastighed var

80 km/ t.

2. På østerbrogade i København hvor den skiltede hastighed var 50 km/ t.

I den nordiske arbejdsgruppe blev det diskuteret, hvilke projekter det var relevant at igang-

saette. Der blev ligeledes foretaget en fordeling af projekterne mellem de deltagende lande.

Resultatet blev, at Danmark ñk til opgave at foretage undersøgelser af drzenasfalt med lille
maksimal stenstørrelse. I Norge skulle der foretages undersøgelser af dranasfalt med større

sten .
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Arbejdsgruppen anså det ligeledes for vigtigt løbende at følge den intemationale

videnskabelige udvikling på området. Denne opgave er primaert varetaget af Sverige.

Danmark har dog i 1988 bidraget til dette med et detaljeret studie af de Japanske erfaringer

på området [Bendtsen, 1989].

B.1.3 Tidsplan

De to danske delprojekter har indtil sommeren 1993 fulgt de tidsplaner, som fremgår af

tabel Bl og B2. Poreme i de anvendte drzenasfaltbelaegninger kan med tiden blive tilstoppet

af snavs og støv fra trañkken, vejen og omgivelserne. Derfor anses det for vigtigt at

foretage årlige støjmålinger, således at belzegningernes støjmaessige egenskaber løbende

bliver registreret.

Tabel Bl Tidsplan for forsøgsstreekningen ved Viskinge (landevej)

   

Juni-september 1990 Beleegningerne udleegges

Oktober 1990 Støj målinger år 0

Oktober 1990 Asfalttekniske undersøgelser år 0

September-oktober 1991 Støjmålinger år 1

September 1992 Støjmålinger år 2

September 1992 Asfalttekniske undersøgelser år 2

 

Tabel B2 Tidsplan for forsøgsstraekningen på østerbrogade (bygade)

  

September 1991 Belzegningen udlzegges

Oktober 1991 Støj målinger år 0

Oktober 1991 Asfalttekniske undersøgelser år 0

September 1992 Støjmålinger år 1

  

Undersøgelserne planlaegges fortsat i de kommende är, således at der hvert år foretages nye

støjmålinger. Derimod foretages der kun nye asfalttekniske undersøgelser hvert andet år.

Det er tanken først at standse de løbende målinger, hvis eller när den støjreducerende effekt

forsvinder.
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B.1.4 Projektdeltagere

Projektledelse og styring er gennem årene varetaget af Vejdirektoratet's Trañkforskningsaf-
deling på Vejdatalaboratoriet i hvis notat- og rapportserier resultaterne løbende er blevet

publiceret. Projekterne er gennemført i et nzert samarbejde mellem de forskellige delta-

gende parter.

De danske projekter har løbende veeret diskuteret i en følgegruppe. Denne gruppe er sam-

mensat, således at der både er deltagere med akustisk og vej teknisk viden. Ligeledes er der

deltagere fra de vejforvaltninger, som velvilligt har stillet forsøgsstrzekninger til rådighed

samt fra asfaltindustrien. Følgegruppen har følgende medlemmer:

Jørgen Kragh, Lydteknisk Institut,

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen,

Milo Zakora, Miljøstyrelsen,

Peter Andersen, Vejdirektoratet, Vej- og Trañkområdet,

B. Hall Andersen, Statens Vejlaboratorium,

Jørgen Råberg, Statens Vejlaboratorium,

Michael Thau, Asfaltindustrien, Phønix Contractors, til december 1992

Jørgen Bach Andersen, Asfaltindustrien, Phønix Contractors, fra januar 1993

Jette Jaquet, Vejdirektoratet,

Ole Jacobsen, Vestsj:ellands Amtskommune,

Birthe Nielsen, Københavns Kommune.

Hans Bendtsen, Vejdatalaboratoriet, formand.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Efter B. Hall Andersens pludselige død i september 1991 indtrådte Jørgen Råberg i stedet

styringsgruppen. -

Finansieringen af forsøgene har vekslet fra år til år. Vejdatalaboratoriet, Statens Vejlabora-

torium, Vejdirektoratet, Planstyrelsen, Miljøstyrelsen har gennem årene betalt forskellige

dele af undersøgelserne. Nordisk Komite for Transportforskning har bidraget økonomisk i

nogle år. Derudover har de enkelte deltagende organisationer lagt en del arbejde i

projekteme. Statens Vejlaboratorium/Vejdirektoratet har gennemført de vejtekniske

undersøgelser. Lydteknisk Institut har på konsulent basis foretaget støjmålingerne samt

andre akustiske opgaver.

Ved udvatlgelse af forsøgsstraekninger er der lagt vmgt på, at det drejede sig om veje, hvor

belaegningen alligevel skulle udskiftes. Det har muliggjort at Vestsjaellands Amts-

kommune/Vejdirektoratet og Københavns Kommune, som de deltagende vejforvaltninger,

har kunnet betale udgiften til udleegning af forsøgsstrzekningerne.
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B.2 DELPROJEKTERNES TILRETTEL/EGGELSE

Ved udvzelgelsen af forsøgsstraekningerne blev der lagt stor vzegt på, at de akustiske

forhold for hver af de to forsøgsstreekninger var veldeñnerede. Ligeledes blev der lagt vaegt

på at trañkken blev afviklet javnt, samt at der ikke var veesentlige stigninger på strzek-

ningerne. Disse krav er opstillet for at sikre, at de støjniveauer der blev målt, faktisk rela-

terede sig til bilemes støj generation ved passage at forsøgsbelaegningerne, og ikke skyldes

udefra kommende "støj", eller andre ukontrollerbare forhold.

Endelig skulle døgntrañkken vzere på mindst 5000 køretøjer, hvoraf mindst 10 % skulle

vzere lastbiler og busser (over 3,5 t). Ved mindre trañkmzengder, ville det tage al for lang

tid at gennemføre støj målingerne.

De trañkale data for de to forsøgsstreekninger fremgår af tabel B3.

Tabel B3 Årsdøgntrañk m.m. for forsøgsstrzekningerne

     

Trafik Lastbiler mv. Skiltet hastighed

Viskinge 6.350 10 % 80 km/t

østerbrogade 29.500 6 % 50 km/t

 

B.2.1 Hovedlandevej ved Viskinge

De undersøgte slidlag for forsøgene med høj hastighed var udlagt på hovedlandevej 120

ved Viskinge. Placeringen og typen af slidlag er vist i tabel B4. En detaljeret beskrivelse af

belazgningerne ñndes i afsnit B.4.

Tabel B4 Placering og type af slidlag ved Viskinge

      

Placering (km) Slidlagstype Betegnelse

93 . 950-94. 100 Taet asfaltbeton AB12t

94. 100-94. 300 Draenasfalt DA8

94.300-94.500 Drasnasfalt DA8

94.500-94.700 Draenasfalt DA12

94.700-94.900 Åbent graderet asfaltbeton AB12å
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Figur Bl Forsøgsstzekningerne på hovedlandevej nr. 120 ved Viskinge

B.2.2 Bygade

På forsøgsstraekningen på østerbrogade lå der oprindeligt en gammel nedslidt vejbelaegning

med revner og forsentninger, som af flere omgange var blevet repareret. Det var en 40 mm

tyk støbeasfalt med nedtromlede friktionsskzerver i granit (10-20 mm) udlagt i 1964.

Visuelt fremstod belaegningen som relativt ru p.g.a. de nedtromlede skzerver. Ligeledes var

der mange revner i beleegningen. Generelt må denne belzegning karakteriseres som en

meget gammel og nedslidt belaegning på en meget stzerkt trañkeret bygade.

Det blev valgt at medtage denne gamle belzegning i undersøgelsen, da den er et eksempel

på gamle belzegninger på overordnede veje i byer. Der er imidlertid ikke foretaget nogen

undersøgelse af, hvor repraesentativ denne belmgning i så nedslidt stand, er. Derfor kan

resultaterne ikke bruges til at generalisere for :eldre byveje. I det følgende betegnes denne

belaegning som "gamme ".

P.g.a. problemer med at ñnde ens og veldeñnerede akustiske forhold forskellige steder på

forsøgsstraekningen, blev det besluttet kun at anvende én måleposition, og skifte

belaegningen på forsøgsstraekningen ved denne position.
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Figur B2 Forsøgsstrzekningen på østerbrogade

Efter at der var foretaget målt støj ved den gamle belaegning, blev den freeset vaek. Istedet

blev der udlagt en 100 mm tyk grusasfaltbetonbelaegning (GAB 11), med et indbygget

hulrum på 5-6% og en maksimal kornstørrelse på 19 mm.

Af ressourcemaessige grunde blev der ikke foretaget asfalttekniske undersøgelser af denne

belzegning. Der blev således ikke foretaget en undersøgelse af belzegningens overfladestruk-

tur. Der er tale om en tzet belzegning med en jzevn overfladestruktur. Krav der skal vzere

opfyldt for en referencebeleegning i støj maessig sammenhzeng.

Det blev vurderet, at grusasfaltbeton belzegningen (GAB II) støjmzessigt kan anvendes som

referencebelaegning på østerbrogade, inden for en usikkerhed på maksimalt i l dB(A).

I det følgende anvendes denne belagning som sammenligningsgrundlag.

Efter at støj målingerne ved referencebelaegningen var gennemført, blev det oven på denne

udlagt en drzenasfalt.
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13.3 MÃLEMETODER

B.3.1 Algustislge målemetodg

I princippet er støj målingerne foretaget ved anvendelse af den statistiske forbi-

kørselsmetode, som er beskrevet i denne rapports kapitel A.5.5. Denne metode blev valgt,

idet den ikke anvender konstruerede forsøgsopstillinger, men måler på den faktisk

forekommende trafik på vejene. De lokale trañkale forhold på de to forsøgsstraekninger

medførte dog, at støjmålingeme i praksis måtte udføres lidt forskelligt. Det beskrives i de

følgende to afsnit.

B.3.1.1 Viskinge

Støjen fra udvalgte biler i den almindelige trañk blev optaget på bånd. Samtidigt blev hver

bils fart registreret, og det blev noteret, om det drejede sig om en personbil (P), en varebil

(V), en lastbil med 2 aksler (L) eller en lastbil med mere end 2 aksler (F). Alle biler af

typen som VW-transporter ("rugbrød") større blev regnet som varebiler. Alle biler med

tvillingehjul på bagakslen blev regnet som lastbiler. Båndoptagelserne blev analyseret i

laboratoriet, og resultaterne blev bearbejdet på forskellige måder, som beskrevet i

[Kragh, l991-I].

Mikrofonen var anbragt 1,2 m over vejbelasgningen og 7,5 m fra midten af køresporet, jf.

ñgur B3. Mikrofonen registrerede støjen fra biler i vognbanen längst fra mikrofonen.

Denne mikrofonplaeering blev valgt for at sikre, at udbredelsen af støjen alene var påvirket

af slidlaget og ikke af de øvrige omgivelser som rabat og bevoksning.

      

Pos. Pos.

ä Mod (Q Mod KS) i
Syd l Nord *

120
__A__/L___/L/\ A #L A G 1 ® *LA - A 41 A

I
l< I 750 :4

%< 750 ;1

Figur B3 Lodret snit vinkelret på vejen set fra øst. Mål i cm

Bilernes fart blev añaest på en radar opstillet i vejkanten ca. 30 m fra mikrofonen, se ñgur

B4. Optagelser af støjen fra biler med stzerkt varierende fart under forbikørslen (fx. på

grund af opbremsning ved synet af radarudstyret) blev kasseret. Optagelserne af støjen fra

biler med tydeligt defekt udstødssystem blev ligeledes sorteret fra for at undgå, at støjen fra
disse ret specielle biler skulle dominere måleresultaterne.
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Bilerne i trañkken kørte med forskellige fart, typisk 60-110 km/h. For at få sammen-

lignelige resultater fra de forskellige prøvestrzekninger, blev støj niveauet fra hver enkelt bil

omregnet til det, det ville have varet, hvis bilen havde kørt 80 km/h [Kragh, 1991-I].

 

Figur B4 Hver bils fart blev målt med radar

Ved analyserne blev støjniveauet bestem i form af det såkaldte "Sound Exposure Level" ,

normalt betegnet med symbolet LAE eller SEL. LAE er et mål for den samlede lydenergi,

der registreres under forbikørslen, normeret til en varighed på 1 sekund.

LAE er iszer praktisk at bruge, når man har at gøre med støjbegivenheder af forskellig

varighed. Man kan omregne fra LAE-vzerdien til aekvivalentniveauet LAqu" Over tiden T

(sekunder):

LAqu' = LAE - lO log T

For at få et overskueligt grundlag for en sammenligning af trañkstøjen ved de forskellige

forsøgsstratkninger, blev der beregnet et veegtet støjniveau ved hver prøvestraekning som

udtryk for den samlede støj fra en trañkstrøm med farten 80 km/h og sammensaetningen:

80% personbiler, 10% varebiler, 9% t0akslede lastbiler og 1% flerakslede lastbiler. Den

valgte trañksammensaatning svarer til fordelingen af det samlede transportarbejde på

Danmarks vejnet.
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B.3.1.2 Bygade

På østerbrogade hvor trañkmaangden er omkring 4 gange større end ved Viskinge, kører

bilerne så tat, at det ikke er muligt at måle støjen fra de enkelte køretøjer. Derfor blev der

anvendt en anden målemetode. Støjen blev målt i perioder på omkring 1/2 time. I denne

periode blev trañkken talt manuelt, og der blev foretaget hastighedsmålinger med radar.

Målingerne blev foretaget på tidspunkter, hvor trañkstrømmen var javn. Dvs. myldretiden

med dens kødannelse og ujaevne fordeling af trañkken blev undgâet. Trañkintensiteten var

typisk på ca. 1500 biler/time. Måletidsrummene var i alle tilfwlde lange nok til at mindst

500 køretøjer passerede mikrofonen. Der blev målt 5 gange ved hver belzegning på samme

dag.

 

Figur BS Slidt 27 år gammel belaegning på østerbrogade

Farten blev målt med radar placeret bag forruden af en bil, der holdt i vej siden. Trañkkens

fordeling på tunge køretøjer og køretøjer med en totalveegt under 3500 kg blev opgjort ved

en manuel tzelling.

Ved bearbejdningen blev data normaliseret til den skiltede hastighed på 50 km/t, 10%

tunge køretøjer og en samlet trafik på 500 køretøj er/time.
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Målingerne er relative, dvs. at det kun er forskellen mellem støjbelastningen ved de tre

vejbeleegninger, som har haft interesse. Målingerne blev foretaget som såkaldte "plus 6 dB-

målinger", hvor mikrofonen blev placeret på en husmur. Mikrofonhøjden var ved alle

målinger 2 m over fortovet og placeringen var den samme ved alle målinger (se ñgur B6).

Under målingeme varierede andelen af tunge køretøjer fra 6 til 12%. De tunge køretøjer

bestod hovedsagelig af lastbiler samt en forholdsvis stor andel af HT-busser. Kun en for-

svindende andel af de tunge køretøjer var flerakslede.

Kørslen foregik under målingerne med jaevn fart med få kødannelser og få tilfzelde af acce-

leration. I hver af de 5 måleperioder blev hastigheden målt på omkring 250 køretøjer

fordelt på begge kørselsretninger.

 

Figur B6 På østerbrogade var mikrofonen placeret direkte på en husmur

B.3.2 Vejtekniske målemetoder

De asfalttekniske målemetoder som er anvendt ved belzegningsundersøgelseme i disse pro-

jekter er meget kortfattet gennemgået i dette afsnit. Blødhedspunktet (k&r) og

penetrationen ved 25 °C er et mål for bindemidlets viskositet ved de aktuelle temperaturer.

Penetrationsindekset er et mål for bindemidlets viskositetsaendring, og beregnes ud fra

blødhedspunktet og penetrationen efter følgende formel:
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log Pen25 - 100 800 = 20 - PI * _;

25 - TB 10 + PI 50

Pen25: Penetrationen ved 25°C, [l/lOmm]

TB: Blødhedspunkt, k&r, [°C]

PI: Penetrationsindeks

   

Ved beregning af PI antages penetrationen ved blødhedspunktet at vzere 800 l/lOmm

(tiondels mm). Bindemiddelindholdet er bestemt ved centrifugemetoden.

Max. kornstørrelse, gennemfald på 2 mm sigte og ñllerindhold blev bestemt ved en

sigteanalyse, hvor der blev anvendt runde sigter med diamenter 8 tommer og et kvadratisk

masket sigtevasv. Ved en sigteanalyse bestemmes stenmaterialets graduering efter størrelse.

Hulrummet er et udtryk for den procentdel af belaegningerne, der ikke optages af

bindemiddel eller stenmateriale, og det beregnes efter følgende formel idet det skal

bemaarkes, at det er den beregnede hulrumsprocent:

  

Hulrum = 100 - Ulm - (10° ' b) * Pm [vol.%]

'0b pb

b: Bindemiddelindhold [vagt-70]

pm: Densiteten af borekeme bestemt ved neddypning i vand [g/cm3]

pb: Densiteten af bitumen, g/cm3, her sat til 1,02 g/cm3

  

 

Darcy's konstant er et udtryk for prøvelegements permeabilitet bestemt ved vandgennem-

strømning - jo større tal jo mere gennemstrømning. Enheden er cm/sek.

I år 0 blev der målt stukturdybde med sandpletmetoden ved Viskinge. Da metoden ikke

anses for velegnet på drzenasfalt, blev målingerne ikke gentaget i år 2. Friktionen er målt

med Statens Vejlaboratoriums Stradograf. Den har to skråtstillede målehjul med glatte

dzek, som nedsaznkes på vejbanen. Ved konstant hastighed (60 km/t) måles den vandrette

sidekraft, der skal til for at fastholde målehjulet skråtstillet. Under målingen sprøjtes der

vand på vejbanen umiddelbart foran målehj ulene.
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B.4 FORSøGSSTR/EKNINGER

I det følgende gives en asfaltteknisk beskrivelse af de forskellige forsøgsbelagninger.

B.4.l. Hovedlandevej ved Viskinge

Der er ved Viskinge foretaget støj målinger på nogle straekninger med drzenasfalt samt på en

åben asfaltbeton. For drzenasfaltbelzegningerne var den maksimale kornstørrelse

henholdsvis 8 og 12 mm, og det tilstraebte indbyggede hulrum med kommunikerende porer

var 18-22% samt over 22%. Taet asfaltbeton (AB12t) blev brugt som reference. Både

førsøgsbelzegningerne og referencestrzekningen blev udlagt inden for det samme tidsrum på

4 månederi 1990.

I tabel B5 ñndes udvalgte data om slidlagene ved Viskinge baseret på materialeprøver

udtaget i forbindelse med udlaegningen og på boreprøver udtaget umiddelbart efter udleeg-

ningen.

Sigtekurverne er vist i figur B7 og B8. Den vaesentligste forskel mellem DA8 18-22% og

DA8 > 22% ses i gennemfaldet på 2 og 4 mm sigterne. Der er brugt almindelig bitumen

og danske stenmaterialer.

  

Tabel BS Udvalgte data om slidlagene da de var nyudlagt

Slidlag AB12t DA8 18-22% DA8 >22% DA12 >22% AB12â

(ref.)

Blødhedspunkt [°C] 46 45 44 46 47

Penetration [1/ 10mm] 87 106 118 99 93

Penetration sindex -l ,0 -0, 6 -0, 6 -0 ,5 -0,4

Bindemiddel [%] 6,2 5,5 5,4 5,1 5,5

Max.korn [mm] 12 10 10 16/12* 16/12*
Sten < 2 mm [%] 41 10 8 10 25

Filler [%] 6,9 4,5 4,8 5,2 5,2

Hulrum VL [%] 5,0 19/23* 23,5 18/23* 11,2
Komprimering [%] 97 106/99* 100 101 95
Tykkelse [mm] 38 44 41 43 34
Strukturdybde [mm] 0,50 1,7 1,8 2,8 1,0

Reflektion:

Marshall 0,112 - - - 0,111

Borekerner 0,111 0,093 0,086 0,093 0,097

Darcy:

Marshall - 0,32/0,19* 0,23/0,36* 0,15/0,53* -
Borekerner - 0,20/0,32* 0,22 0,15/0,39* --

  

* Forskel på højre/venstre kørebane
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Figur B7 Sigtekurver for belzegninger ved Viskinge
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Figur B8 Sigtekurver for drzenasfalt ved Viskinge
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Figur B9 Nyudlagt drzenasfalt og almindelig taet asfaltbeton ved Viskinge

B.4.2 Bygade

I afsnit B.2.2 ñndes en Oversigtlig beskrivelse af belzegningerne på østerbrogade. Drzenas-

falten på var udlagt i en tykkelse på 41 til 48 mm, et indbygget'hulrum på 24% og en

maksimal kornstørrelse på 8 mm. De asfalttekniske data fremgår af tabel B6 og kornkurven

kan ses på figur BIO. I det følgende benzevnes draenasfalten "porøs".

Der er anvendt polymer modiñceret bitumen og importeret granitmateriale. Fillerandelen

er lidt højere ved østerbrogade (8,1-8,2%) end ved Viskinge (4,5-5 ,2 %).

På almindelige tzette vejbelzegninger løber regnvand m.v. hen over belaegningens overflade.

Ved draenende belaegninger løber regnvand ned i belaegningens åbne porøse struktur. Det

kraever specielle løsninger ved regnvandsbrønde. På østerbrogade blev der valgt en

løsning, hvor overkanten af regnvandsbrøndene er placeret i højde med det underliggende

belaegningslag. Det betyder, at draenasfalten har en ca. 40 mm høj fritstående kant ud mod

brønden (se figur B11). Denne løsning betyder at regnvandet kan løbe ned i brøndene.
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Tabel B6 Asfalttekniske data for den nyudlagte drzenasfalt på østerbrogade

               

    

Blødhedspunkt [°C] 56,0-57,0

Penetration [1/10 mm] 54-63

Penetrationsindex 0,9

Bindemiddel [vzegt- %] 5 ,0-5 , 1

Max. korn [mm] 10

Sten < 2 mm [%] 10,0

Filler [%] 8,1-8,2

Hulrum, VL [%] 24

Komprimering [%] 97-98

Tykkelse [mm] 41-48

Refleksion:

Marshall 0,093-0,095

Borekerner 0,091-0,092

Darcy:

Marshall [cm/s] 0,26-0,28

Borekerner [cm/s] 0,35-0,38

100 F

80 - ""
DA8 24%

g /E 60
E

E /g 40 ..................... ._

g /

(D

20 A)

0 i l i l T' l i l i l l l %
0.075 0.5 4 10 20

Figur B10 Kornkurve for drzenasfalt på østerbrogade
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B.5 TEORETISKE FORSTUDIER OG MODELLER

B.5.l Teoretiske forstudier ved dimensionering

Det er endnu ikke lykkedes at etablere en sammenhaengende teoretisk model, der beskriver

genereringen og udbredelsen af dzek/vejbanestøj [Kragh, 1991-I]. Nogle forskere mener at

have fået bekrzeftet, at materialets akustiske absorptionskoefñcient målt ved vinkelret

lydindfald, sammen med krav til den maksimale kornstørrelse, er tilstreekkeligt grundlag

for at optimere slidlagsblandingen. Andre baserer sig på teorier for lyds udbredelse hen

over porøse materialer. Her er materialets lydabsorptionskoefñcient ved vinkelret lydindfal

kun en af flere parametre. Atter andre mener, at lydabsorptionskoefñcienten ved vinkelret

lydindfald ikke har sammenheeng med den reduktion af trañkstøjen, man kan måle ved

porøse vejbelaegninger.

Den selektive lydabsorption, et tyndt porøst slidlag giver, er nzeppe den egentlige

forklaring på den opnåede støjreduktion. En kombination af formindsket luftpumpning og

formindskede deekvibrationer samtidigt med den porøse vejbelzegnings Virkning på lydens

udbredelse er mere sandsynlig.

Eftersom der som nzevnt endnu ikke ñndes en sammenhzengende teori, arbejder man ud fra

antagelser om, hvilke parametre, der er de vigtigste. Antager man, at beskrivelsen af et

porøst slidlag som en porøs akustisk absorbent på en stiv baggrund (beerelaget) er god nok,

har man en model [Kragh, 1991-1] med følgende fysiske parametre:

               

1.0

.a 0-8 _
o ,.- /8 0.6 .
x
<0 _

8 - / \ "

/ \O ;-

g 02
< ' / \V/

Ext-.#47 .3 1 Af! l # I J 1 1

  

63 125 250 500 1000 2000 4000

Frekvens [Hz]

Figur B13 Eksempel på måleresultat. Absorptionskoefñcient som funktion af frekvensen

målt for en 40 mm høj boreprøve af dreenasfalt (DA8, hulrum 18-22 %)
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- porøsitet 0

- strømningsmodstand E
- strukturfaktor x

Porøsiteten er procentdelen af hulrum, som har forbindelse med hinanden, og kan måles

ved geometrisk opmåling af et prøvelegeme, som derefter nedsmnkes i vand.

Strømningsmodstanden kan registreres ved hjzelp af en speciel metode, hvor man måle
modstanden mod en stationaer luftstrøm gennem materialet.

Strukturfaktoren, som er et mål for "slyngningerne" og tvaersnitsaendringerne på vejen

gennem de sammenhaengende hulrum, kan endnu ikke bestemmes direkte. Man er i stedet

henvist til at måle lydabsorptionskoefñcienten ved vinkelret indfalt. Ud fra frekvensen for
det første maksimum i absorptionskurven kan strukturfaktoren fastleegges.

B.5.2 Modeller

En hollandsk forsker har opstillet et forslag til en metode, man kan bruge for at vurdere,

om en vejbelaegning er støjdaempende, før den udleegges. Ved støjdzempende forstås her

mere end 3 dB støjreduktion ved 80 km/t og mere end 2 dB ved 50 km/t i forhold til taet

asfaltbeton. I korthed er metoden følgende:

- I laboratoriet måles absorptionskoefñcienten a pr. 1/3 oktav, (se fx figur B13).

- Derefter beregnes en vaegtet middelvzerdi, Ez, for frekvensområdet 100-2000 Hz efter

følgende formel, hvor vzegtningsfaktoreme Ki fremgår af tabel B7.

EKiai

07: i
EKi

i

- Vejbelaegninger med 62 2 0,35 kan iflg. modellen forventes at vzere støjdeempende,

forudsat at den maksimale kornstørrelse ikke overstiger 11 mm. For vej støj i byer må

det ydermere kreeves, at absorptionskurvens første maksimum ñndes ved 800 Hz eller

derunder.

Vurderingsmetoden blev brugt på beleegningsblandinger efter de recepter, der blev planlagt

brugt på forsøgsstrzekningerne ved Viskinge. Resultaterne er stillet sammen i tabel B8.
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Frekvens [Hz] Vaegtfaktor K

100 1

125 2

160 3

200 4

250 5

315 7

400 9

500 1 1

630 15

800 21

1000 29

1250 32

1600 26

2000 20

  

Tabe1B8 Vaagtet absorptionskoefñcient og frekvensen for absorptionskurvernes første

maksimum for Marshall-legemer og borekemer

Hovedlandevej 120 ved Viskinge

        

- Frekvens [Hz]
a for 1 maksimum

Slidlag '

Marshall Borekerne Marshall Borekerne

DA8

18-22% 0,21 0,30 630 800-1000

DA8

> 22% 0,36 0,37 1000 1000

DA12

> 22% 0,25 0,25 630 800

  

af beleegningerne på

Resultaterne i tabel B8 viser, at ifølge vurderingsmetoden skulle drzenasfalten (DA8) med

maksimal kornstørrelse på 8 mm og tilstraebt hulrum på mere end 22% VZBIC

støjdaempende. Drzenasfalten DA8 med 18-22% hulrum var mere tvivlsom, mens

draanasfalten DA12 med maksimal kornstørrelse 12 mm ikke skulle vare støjdzempende.

Disse resultater passer godt med resultaterne af målingerne ved Viskinge i år 0 da belaeg-

ningerne var nyudlagt (se afsnit B.6. 1).
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B.5.3 Konstruktion og belaagningsdimensionering

Inden for de graenser, man af styrke-, friktions- og andre hensyn må szette for variation af

recepten for slidlagsblandingen, har man arbejdet på at optimere slidlagets struktur ud fra

en akustisk synsvinkel.

Som nzevnt er de bagved liggende antagelser muligvis for enkle, men en udviklingsretning

har veeret at placere den maksimale lydabsorptionsevne i det frekvensområde, hvor
trañkstøjen har sit mest betydningsfulde energiindhold. For landevejstrañk udendørs er det

frekvensområde, som har størst betydning for det totale A-vaegtede støjniveau, området

omkring 1000 Hz. ønsker man derimod maksimal Virkning på støjniveauet indendørs, er

frekvensområdet omkring 200 Hz ofte mest betydningsfuldt, men det afhzenger blandt

andet af vinduernes lydmzessige egenskaber.

Lagtykkelsen og strukturfaktoren bør veelges, så det første maksimum af absorptionskurven

(se fx. figur B13) forekommer ved ca. 1000 Hz (landevej strañk). Porøsiteten skal veere så

stor som muligt, men teknisk er 20-30% maksimum. Valget af lagtykkelse afhzenger af

strukturfaktoren, som for normalt stenmateriale er 3 ä 7. Det indebzerer en lagtykkelse på
32 á 50 mm.

Porøsiteten kan maksimeres ved brug af åbent graderet stenmateriale. I ñgur B7 er vist et

eksempel "på en sigtekurve fra prøvestrzekningerne ved Viskinge. For at sikre en høj grad af

mekanisk stabilitet, bør der anvendes en egnet binder (fx. modiñceret bitumen).

Den optimale strømningsmodstand afhzenger af komstørrelse og porøsitet, og det kan vises,

at for et ca. 40 mm tykt slidlag bør den maksimale komstørrelse vzere under ca. 10 mm.

Denne forholdsvis lille komstørrelse sikrer samtidigt, at dzekvibrationerne minimeres, men

den betyder også risiko for tilstopning af slidlagets hulrum.-

Med en norsk model for de akustiske egenskaber af porøse absorbenter tilpasset de aktuelle

draenasfalter blev daempningen under udbredelse hen over draenasfalt beregnet som funktion

af frekvensen. Størrelsen af det første maksimum på dzempningskurven blev brugt som

karakteristisk mål. Undersøgelsen antydede at 22-23% hulrum er en optimal vzerdi.
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B.6 RESULTAT: STøJDZEMPNING

I dette kapitel preesenteres resultateme at de støj målinger, der blev foretaget nogle måneder

efter at belaegningeme var blevet udlagt (år 0 målinger).

B.6.1 Redaktion af vejtrafikstøi

Ved måling af støjen er der anvendt de metoder, der er omtalt i afsnit B.3. 1.

B.6.1.1 Hovedlandevej

Resultaterne af målingerne ved Viskinge i år 0 er resumeret i tabel B9.

I tabellen er for hver prøvestrzekning angivet middelvxrdien af LAE korrigeret til 80 km/11

for hver kategori af køretøj samt spredningen (i dB) omkring denne middelvzerdi.

Endvidere er angivet det antal hzendelser (køretøjer), middelvaerdien er baseret på.

Tabellens sidste søjle viser den beregnede vaegtede sum af LAE-vaerdierne svarende til
blandet landevej strañk. Prøvestrzekningerne er ordnet i tabel B9 efter voksende veerdi af

den vzegtede sum af LAE-vzerdierne. Tabellen giver altså en rangordning af

prøvestraekningerne fra den "mindst støjende" til den "mest støjende" type af slidlag.

Tabel B9 Oversigt over de bearbejdede måleresultater, Viskinge år 0: Middelveerdien

LAE, spredningen s i dB og antal hzendelser n pr. køretøjskategori samt LAE-
Vägtet som totaltrañkken (80%, 10%, 9%, 1%). Hastighed 80 km/t

 

Kategori af Personbiler Varebiler Lastbiler, Lastbiler, Vaegtet

køretøj to-akslede tler-akslede som
totaltrañk

[KB 1:13 L'ZE L715 L'ÃE
Typeaf 80km/t s n 80km/t s 11 80km/t s [1 80km/t s 11 80km/t

slidlag mm [181 [-1 [181 mm [-1 [131 mm [-1 [[31 mm [-1 mm

 

DA8 18-22% 71,8 1,5 70 75,0 1,7 44 81,7 2,2 40 85,4 2,4 59 75,1

DA8 > 22% 72,1 1,7 94 75,4 1,9 59 82,4 2,7 50 85,1 2,0 80 75,5

DA12 > 22% 75,2 2,0 86 76,4 1,6 62 82,6 2,2 59 86,2 2,3 81 77,1

AB12t (ref.) 76,1 1,3 72 78,6 1,7 35 84,9 2,3 15 87,7 1,4 39 78,7

      

AB12å 77,5 1,0 72 79,9 1,9 35 84,9 1,9 40 88,0 1,6 46 79,5
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Tabel B10 viser, at støjen var mindst ved straekningeme med draenasfalt med en maksimal

komstørrelse på 8 mm (DA8), nemlig 3,6 dB mindre end ved referencestraekningen med

taat asfaltbeton, (AB12t). Dreenasfalten (DA12) med maksimal komstørrelse 12 mm gav ca.

2 dB højere totalt støjniveau end DA8, men altså 1 a 2 dB lavere end ved referencestraek-

ningen med AB12t.

Tabel B10 Støjdaempning målt ved hovedlandevejen i Viskinge

 

Type Støjdaempning

DA8 18-22 % 3,6 dB(A)

DA8 > 22 % 3,2 dB(A)

DA12 > 22 % 1,6 dB(A)

AB12t Reference

AB12å - 0,8 dB(A)

     

Figur B14 og B15 giver en oversigt over frekvenssammensaetningen af støjen ved forsøgs-

strakningerne. Figureme viser for hver forsøgsstrakning niveauet pr. 1/3-0ktav af støjen

fra blandet trañk (80/10/9/1 %), hastighed 80 km/t. Figur B14 viser 1/3-0ktav resultateme

for blandet trañk ved draenasfalterne med maksimal komstørrelse 8 mm sammen med

resultatet ved referencestrzekningen AB12t ved Viskinge. Ved frekvenser på 500 Hz og

derunder var der ingen forskel, mens der ved dreenasfalteme var klart lavere niveauer -

godt 5 dB ved 1000 Hz - ved højere frekvenser end ved den tzette asfaltbeton.

 

80
-I-

AB12t
_B_

DA8 18-22
*

DA8 >22

  

LA
E

nu
n

 

   

40
GållåSIååoyåÖOIWtk"åklrÄklIäk

Frekvens [Hz]

Figur B14 A-vzegtet LAE spektrum fra blandet trañk (80/10/9/ 1%), 80 km/t, ved
draenasfalterne med maksimal komstørrelse 8 mm og ved referencestrzek-

ningen med taet asfaltbeton AB12t, Viskinge, år 0
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I figur B15 er resultateme fra drzenasfalten DA12 og fra den åbent graderede asfaltbeton

AB12å vist sammen med resultateme fra referencestrzekningen AB12t ved Viskinge. Ved

frekvenser under 800 Hz var støjen Omtrent ens ved de tre strakninger, omend med

tendens til højere støjniveauer omkring 500 Hz ved dranasfalten end ved de to andre
forsøgsstraekninger. Drzenasfalten gav tydeligt lavere støjniveau i frekvensområdet 1-2 kHz

end de to andre, hvoraf den åbent graderede asfaltbeton gav de højeste niveauer. Ved

frekvenser over 2 kHz gav draenasfalten de laveste støjniveauer af de tre belwgninger, idet

den åbent graderede asfaltbeton dog gav omtrent samme niveauer øverst i det betragtede

frekvensområde. Den tzette asfaltbeton gav de højeste støjniveauer ved høje frekvenser,

hvilket må tilskrives støj fra luftpumpnig.

  

80
+

AB12t
E3-

 

AB12å
*A-

  

DA12 >22

  

LA
E

[d
B]

  

 

 

40 HHHHHHHHHHiW
63 125 250500 1k 2k 4k 8k
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Figur B15 A-vaegtet LAE spektrum fra blandet trañk (80/ 10/9/ 1 70), 80 km/t, ved

drzenasfalt med maksimal komstørrelse 12 mm, ved åbent graderet asfaltbeton

AB12å og ved referencestrzekningen AB12t, Viskinge, år 0

B.6.1.2 Bygade

Resultaterne for østerbrogade i år 0 er dels anført i tabel B11 som A-vzegtede middelvzer-

dier, dels vist som frekvensspektre i figur B16. Tabellen viser det samlede resultat anført
som middelvaerdien af de normaliserede A-vzegtede niveauer. De fundne støjniveauer

gaalder for den aktuelle trañksammensatning med 10% tunge køretøjer og en hastighed på

50 km/t.

Resultateme viser, at udskiftningen af den "gamle" ujaevne belazgning med det taette af-

retningslag gav en reduktion af støjbelastningen på knapt 3 dB. Efter udleegning af den

porøse asfaltbeton var støjniveauet yderligere ca. 4 dB lavere. På figur B16 ses, at støjre-

duktionen ved udskiftning til den porøse asfaltbeton hovedsagelig er at finde i frekvensom-
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rådet over 500 Hz. Ved fastlaggelsen af recepten for den porøse asfaltbeton har man

forsøgt at placere den største absorptionskoefñcient omkring 1 kHz.

Tabe1B11 Normaliseret LAeq ved hver af de tre vejbelaegninger. Hastighed 50 km/t,

10% tunge køretøjer østerbrogade, år 0

  

Vejbelzegning Normaliseret LAeq

dB(A)

"Gammel" 75,0

"Reference" 72, 1

"Porøs" 68,0

    

Ved en direkte sammenligning af resultaterne ved den "gamle" ujzevne vejbelaegning og

den porøse asfaltbeton er støjreduktionen 7 dB. Dette resultat bør kun benyttes med stor

varsomhed, idet forbedringen afhzenger af ujzevnheden af den gamle vejbeleegning og

derfor ikke vil kunne overføres direkte til andre zeldre belzegninger. Et mere korrekt udtryk

for støjdaempningen er reduktionen på 4 dB, som opnås ved at udskifte en tzet grusasfaltbe-

ton med en porøs vejbelaegning. Som tidligere naevnt blev der ved Viskinge-undersøgel-

seme anvendt en tant asfaltbeton som referencebelwgning. Dette betyder, at der er

introduceret en mindre usikkerhed ved sammenligning af de målte støjdzempninger ved

henholdsvis Viskinge og østerbrogade. Denne usikkerhed vurderes at vzere høj st i 1 dB.
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Figur B16 Normaliseret A-vzegtet frekvensspektrum ved de tre vejbelaegninger på øster-

brogade, år 0
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B.6.2 Lydabsorberende egenskaber

Forsøgsbelzegningernes lydabsorberende egenskaber blev målt ved alt lade to biler (en

personbil og en lastbil) holde med motoren i gang med forskellige omdrejningstal og måle

støjen ved vej siden.

B.6.2.1 Hovedlandevej

Støjniveauet ved de to holdende biler er vist i tabel B12, hvor resultatet i den øverste linie

er fra referencestreekningen, og de følgende linier angiver støjniveauet ved den pågzeldende

strzekning i forhold til støjniveauet ved referencestrzekningen.

Støjniveauet ved den åbent graderede asfaltbeton (ABl2å) var det samme som ved referen-

cestraekningen (AB12t). Niveauet af motorstøjen var 2 ä 3 dB lavere ved dreenasfaltbelzeg-

ningerne end ved referencestrzekningen. Dreenasfalterne gav lidt større reduktion af tom-

gangsstøjen fra lastbilen end af støjen ved 1600 o/min., mens reduktionen af motorstøjen

fra personbilen stort set var den samme ved begge omdrejningstal. Dette hzenger sammen

med støjens forskellige frekvenssammenszetning og frekvensafhangigheden af slidlagets

lydabsorptionskoefñcient.

Tabel B12 Gennemsnitsveerdien af det A-vaegtede lydtrykniveau af motorstøjen i 7,5 m

afstand ved referencestraekningen AB12t og ved de øvrige forsøgsstrzekninger

i forhold til niveauet ved referencestraekningen. Viskinge, år 0

   

Lastbil Personbil Lastbil Personbil

Strzekning 1600 omdr./min 3000 omdr./min Tomgang Tomgang

AB12t (ref.) 76,7 dB(A) 65,7 dB(A) 64,5 dB(A) 52,8 dB(A)
DA8 18-22% -2,2 -2,7 -3,3 -2,2
DA8 > 22% -2,0 -2,5 -2,8 -1,8
DA12 > 22% -2,3 -2,0 -3,3 -l,8
ABl2å 0,2 0,0 -0,8 0,0
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B.6.2.2 Bygade

Resultaterne for østerbrcgade i år 0 er angivet i tabel B13, hvoraf det fremgår, at den nye

porøse draenasfalt har en støj reducerende effekt på motorstøj en, både fra personbilen og

lastbilen.

Tabel B13 A-vaegtet lydtrykniveau af motorstøj. østerbrogade, år 0

       

Personbil _ Lastbil

Belagning 3000 omdr./min. 1600 0mdr./min.

Taet asfalt 68 81

Porøs 64 79

Dzempning 4 dB(A) 2 dB(A)
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B.7 RESULTAT: ANDRE EGENSKABER END STøJ

Pâ østerbrogade planlzegges det i efteråret 1993 at udføre asfalttekniske undersøgelser när

forsøgsstraakningen er 2 år gammel. Resultateme af undersøgelserne da beleegningen var

nyudlagt fremgår af afsnit B.4.2. Der blev i efteråret 1992 foretaget undersøgelser i

Viskinge 2 år efter udlzegningen. Resultateme fremgår af det følgende.

B.7.1 Friktion

Det ses af tabel B14 at der med tiden sker et lille fald i belzegningemes friktion. Der er dog

langt ned til den kritiske vzerdi på 0,4.

Tabel B14 Friktionstal målt på forsøgsbelaegningerne ved Viskinge. Målingeme er fore-

taget med Statens Vejlaboratoriums Stradograf på våd kørebane ved en hastig-

    

hed på 60 km/t

År AB 12t DA 8 18-22% DA 8 > 22% DA12 >22% AB 1251
(reference)

1990 0,80 0,82 0,74 0,91
1991 0,70 0,73 0,73 0,70 0,72
1992 0,65 0,71 0,72 0,70 0,72

      

B.7 .2 Tilstopning,I komprimering, draening og hulrumsprocent mv.

Resultateme af de asfalttekniske undersøgelser for belaegningerne ved Viskinge i år 2

fremgår af tabel B15. De tilsvarende resultater fra år 0 fremgår af tabel BS. I tabel B16 og

B17 vises udviklingen fra år 0 til år 2 for nogle af parametrene.

Det fremgår af tabel B16 at der sket en hzerdning af bindemidlet for de 3 drzenasfalter og

den åbne asfaltbeton. Den samme hzerdning ses ikke for den taette asfaltbeton. Heerdningen,

der er størst for drzenasfaltbelaegningen, kan skyldes at belzegningens åbne porer tillader

luft atkomme i kontakt med en større del af belaegningernes bitumen end det er tilfaeldet

for den tatte asfaltbeton. Disse resultater kan indikere at drzenasfalten alt andet lige har en

kortere levetid end en taet belzegning. Data fra 1990 om blødhedspunkt og penetration blev

bestemt på materialeprøver udtaget på fabrikken, medens data fra 1992 er bestemt på bore-

kerner.
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Tabel B15 Resultaterne af målinger på borekzerner fra slidlag ved Viskinge i år 2

  

Enhed AB 12t DA8 18-22 % DA8 > 22 % DA12 > 22 % AB 12å

(ref.)

Blødheds- °C 46,0 54,5 56,0 54,5 50,0

punkt, k&r

Penetration 1/10mm 90 46 38 43 65

Penetrations- PI -0, 8 -0,4 -0,4 -0,5 -0, 6

indeks

Bindemiddel- veegt- % 6, 3 5,3 5,2 5 ,0 5 ,4

indhold

Max. korn- mm 10 10 10 16 16

størrelse

Sten <2mm vzegt-% 43,2 15,5 13,8 14,9 27,8

Filler vzegt-% 8,3 6,4 7,7 7,9 7,3

Borekerner:

Hulrum V01-% 2,9 18,1 19,3 17,0 5,9

Darcy cm/sek 0,05 0,06 0,06

         

Tabel B16 Blødhedspunkt og penetration for beleegningerne ved Viskinge i år 0 og år 2

 

AB 12t DA 8 18-22% DA8 >22% DA12 >22% AB 12å

År0 År2 År0 År2 År0 År2 ÅrO År2 År0 År2

       

Blødheds-

punkt [0C] 46,0 46,0 45,0 54,5 44,0 56,0 46 54,5 47 50

Penetration 87 90 106 46 118 38 99 43 93 65

[1/10mm]

 

Af tabel B17 ses det at drzenbeleegningernes indhold af meget ñnt materiale (ñller) er steget

fra et vzegtindhold omkring 5 % til 7,5 %. Hulrumsprocenten er faldet med 3-4 procent.

Endelig er Darcy* s konstant faldet fra omkring 0,25 til 0,06 cm/sek.
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Tabel B17 Faktorer der knytter sig til draenasfalternes hulrum i år 0 og i år 2 ved

Viskinge. De angivne vaerdier er gennemsnit for begge kørebaner. Darcy-
vaerdierne er målt på borekerner

       

Slidlag - DA 8 18-22% DA 8 >22% DA 12 >22%

år 0 år 2 år 0 år 2 år 0 år 2
Filler vaegt-% 4,5 6,4 4,8 7,7 5,2 7,9
Hulrum vol-% 21,0 18,1 23,5 19,3 20,5 17,0
Darcy cm/sek 0,26 0,22 0,22 0,06 0,27 0,06

 

Disse resultater kan tolkes som, at snavs mv. har sat sig i drzenbelaegningernes porer som

ñller, og har reduceret hulrummet. Darcy's konstant, der er et udtryk for belaagningernes

permeabilitet, eller vandgennemstrømning er reduceret kraftigt. Det kan forklares ved at

snavset isaer har sat sig i de helt små porer som forbinder de forskellige hulrum i belaeg-

ningen. Trods disse hulrums karektaristiske reduktion, er der ikke sket nogen reduktion i

drasnbelzegningernes støjdzempning i forhold til referencebelzegningen.

Disse data giver ikke umiddelbart nogen forklaring på hvorfor støjreduktionen for DA12

belagningen fra år 0 til år 1 steg fra 2 til 4 dB. Endringer i overflade strukturen kan
måske forklare forandringen. Men desvzerre er der ikke foretaget målinger af overflade

strukturen som kan anvendes til at belyse dette. Forandringeme i frekvensspekteme fra år 0

til år 2 kan dog indikere noget lignende, idet der i år 0 var nogle kraftige støjniveauer ved
lave frekvenser (omkring 500 Hz), som er forsvundet i år 2.

B.7.3 Slitage

Der er ikke foretaget undersøgelser af sporkøring eller anden slitage.

B.7.4 økonomi

Der er ikke foretaget detaljerede økonomiske undersøgelser. Pâ østerbrogade var

materialeprisen 20 til 25 % højere for draenasfalt end for en tilsvarende teet asfaltbeton. Det

skyldes bl.a. at der blev anvendt polymer modiñceret bitumen. Draznasfalten blev udlagt i

en tykkelse på 40mm af hensyn til at opnå en optimal støjreduktion. En eventuel ekstra

tykkelse for draenasfalt i forhold til en alternativ belaagning kan også medføre en højere

pris.
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B.7.5 Andet

Som et led i projekterne blev der igangsat en overvågning af forsøgsstreekningerne ved

Viskinge om vinteren. I beleegningernes to første leveår har vintrene imidlertid veeret meget

milde, uden saerlig meget sne mv. Der foreligger derfor ingen erfaringer med

vintervedligeholdelse så som sne- og isrydning samt saltning mv.

Udenlandske erfaringer har vist, at det kan vaere nødvendigt at anvende specielle saltnings-

strategier på drzenbelzegninger, idet der er en tendens til at saltet forsvinder fra

belzegningemes overflade. Typisk bruges der større maengder salt (ca 50 % ekstra) på

draenasfalt end normalt.
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B.8 RESULTAT: RENSNINGSFORSøG OG AKUSTISK LEVETID

B.8.1 Rensningsforsøg

I Danmark er der endnu ikke i 1993 gennemført forsøg med rensning af vejbelaegninger

udført med dragnasfalt.

B.8.2 Akustisk levetid

B.8.2.1 Hovedlandevej

På hovedlandevejen ved Viskinge [Kragh, 1992-11] er der foretaget støjmålinger i 3 år (är

0, år 1 og år 2).

I tabel B18 er for hver af måleserierne fra 1990, 1991 og 1992 vist LAE fra blandet
vejtrañk ved forsøgsstrakningerne. Tabel B19 viser de samme resultater i forhold til LAE
ved referencestrakningen AB12t fra det pågaeldende år.

Tabel B18 Støjniveau 1990-92. LAB i dB for blandet landevej strañk. Hastighed 80km/t

    

År 0 År 1 År 2

DA8 18-2270 75,1 74,6 76,0

DA8 > 22% 75,5 74,6 75,8

DA12 > 22% 77,1 75,3 76,1
ABth (Ref.) 78,7 79,0 80,1

ABlZå 79,5 79,6 80,4

    

Tabel B19 Støjdaempning 1990-1992. LAE i dB for blandet landevejstrañk med 80 km/t
i forhold til LAE ved referencestrzekningen ved Viskinge

    

År 0 År 1 År 2
DA8 18-22% -3,6 _4,4 _4,1
DA8 > 22% -3,2 -4,4 -4,3
DA12 > 22% -1,6 _3,7 -4,0
AB12t (Ref.) 0,0 0,0 0,0
AB12å 0,8 0,6 0,3

    

Den målte støjdzempning var omtrent den samme i 1992 som i 1991 ved de tre

draanasfalter. I 1991 blev der målt lidt større støjdaempning end i 1990 ved de to

drzenasfalter med maksimal kornstørrelse 8 mm. Det hzenger sammen med en tendens til

øget støjniveau ved referencestraekningen i 1991 i forhold til 1990 og en tendens til
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reduceret støjniveau ved drzenasfalterne. Ved draanasfalten med maksimal komstørrelse 12
mm var støjreduktionen mâlt i 1991 nzesten 4 dB og dermed vzesentligt større end de knapt

2 dB, som blev målt i 1990. Figur 17 viser udviklingen i støjniveau fra år til år.
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Figur B17 Den faktiske udvikling i støjniveau for forsøgsstrzekningerne ved Viskinge. Der

er medtaget en måling på en aeldre taet asfaltbeton ved Viborg (AB8t Vib)
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Figur B18 A-vaegtet LAE spektrum fra blandet trañk (80/10/9/1%), 80 km/t, ved streck-

ningen med drzenasfalt DA8 18-22%, Viskinge år 0, år 1 og år 2
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For draenasfalt med maksimal komstørrelse på 8 mm viser figur B18 en tendens. Fra år 0

til år 1 blev støjniveauet ca. 2 dB lavere ved lave frekvenser, og der opstod et "dyk" i

spektrene ved 1 kHz. Fra år 1 til år 2 var der ved lave frekvenser tendens til at niveaueme

igen nzermede sig niveaueme fra år 0. "Dykket" bevaegede sig 1/3 oktav nedad og niveauet

blev højere ved høje frekvenser, op til 3 dB højere omkring 1,25 kHz.

B.8.2.2 Bygade

På østerbrogade er der foretaget støj målinger i 2 år (är 0 og år 1). I undersøgelsen år 0 på

østerbrogade blev der brugt en knap 3 måneder gammel grusasfaltbetonbeleegning (GABII)

som sammenligningsgrundlag (reference). Den er nu daekket af dranasfalt, og i stedet blev

der i år 1 undersøgelsen brugt en 2 år gammel tzet asfaltbetonbelzegning ved østerbrogade

som reference. Støjniveauet var inden for 1 dB det samme ved de to undersøgelsers

referencestrzekninger, med tendens til højere niveau ved GABII år 0 end ved asfaltbeton år

1. Det tyder på at valget af GABII-belzegningen som reference i år 0 var rimeligt.

Hovedresultaterne fra år 0 og l er vist i tabel B20 som A-vzegtede middelvaerdier.

Tabel B20 Målt (normaleseret) LAeq samt beregnet støjdaempning i år 0 og 1 for

østerbrogade. Hastighed 50 km/t

      

LAeq mm

år 0 år 1

Dranasfalt 68,0 69,8

Reference 72, 1 71,2

Støjdmmpning 4, 1 1,4

  

Hvis referencestrzekningen i år 0 havde varet asfaltbetonen og ikke GABII-belaegningen,

havde støjdeempningen i år 0 vaeret 71,2 - 68,0 = 3,2 dB i stedet for de 4 dB, der i sin tid

var konklusionen. Støjreduktionen i år 1 ville vare 72,1 - 69,8 = 2,3 dB hvis reference-

strzekningen havde veeret GABII-belaagningen i stedet for asfaltbetonen.

Som det fremgâr af ñgur B19 blev der ved lave frekvenser og høje frekvenser målt de

samme støjniveauer i år 0 og år 1. I frekvensområdet 250 - 500 Hz var støjniveauerne

lavere i år 1 end i år 0, mens støjniveauerne i frekvensområdet 800 Hz - 5 kHz var højere i

årlendiârO.

Målingerne i år 1 viste at støjdaempningen ved drzenasfalten på østerbrogade var mindre et

är efter udlaegningen end en måned efter udlaegningen. Støjdeempningen afhzenger af valget

af reference. En samlet konklusion efter de to serier af målinger kunne vzere, at den op-
rindelige støjdzempning på godt 3,5 dB efter et är er reduceret til knap 2 dB.
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Figur B19 Normaliseret A-veegtet frekvensspektrum ved dreenasfalten i år 0 og år 1 på

østerbrogade

B.8.3 Muligheder for forbedring af den :Amstiske levetid

I det danske projekt har det vzeret diskuteret, om der skulle igangsaettes forsøg med
rensning af draenasfalten på østerbrøgade. Der har ikke vzeret ressourcer til at gennemføre

noget sådant.
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B.9 SAIVIlVIENFATNING AF DE DANSKE RESULTATER

De danske undersøgelser er gennemført ved at måle støjen ved vej siden for almindelig

trafik. Måleresultaterne er derfor et udtryk for den støjbelastning, som mennesker faktisk

udszettes for.

Undersøgelserne er gennemført på drzenasfaltbelzegninger med lille maksimal kornstørrelse

(8 eller 12 mm) samt et indbygget hulrum med kommunikerende porer på mellem 18 og 24

%. Hulrumsmålinger efter udlzegningen af belaegningeme har vist at det lykkedes at opnâ

den hulrumsprocent, der var planlagt.

På en hovedlandevej med en hastighed på 80 km/t og 10 % tung trafik, er der opnået en

støjdo'empning på 4 dB i forhold til en taet asfaltbeton, der anvendes som reference. Denne

støjreduktion er mâlt hvor belaegningemes alder har veeret henholdsvis O, 1 og 2 år. Idenne

periode er der sket en mindre tilstopning af drzenbeleegningerne, således at hulrummet er

reduceret med 3-4%.

På en bygade med en hastighed på 50km/t og 10 % tunge køretøjer, er støjdaempningen på

en drzenasfaltbeton med maksimal stenstørrelse på 8 mm og et indbygget hulrum på 24 %

målt i forhold til en tzet beleegning. Da belaegningen var nyudlagt blev der målt en

støjreduktion på 3-4 dB. Efter et är var støjdaempningen reduceret til 1-2 dB. Der er endnu

ikke i sommeren 1993 foretaget belagningstekniske undersøgelser, der eventuelt kan

forklare den formindskede effekt, men det skyldes formodentlig tilstopning af

belzegningens porer.

Undersøgelseme har ligeledes vist, at det er meget betydningsfuldt, hvilken belaegning, der

anvendes som reference. På hovedlandevejen er der anvendt en taet asfaltbeton. I løbet af

de første to år af denne belaegnings levetid, er støjudsendelsen steget med omkring 1 dB,

hvilket er betydningsfuldt i relation til at undersøgelser af støjudsendelse fra

vejbelaegninger normalt ligger inden for et støjniveau spektrum, der har en bredde på

5-7 dB. Det må konkluderes, at referencebelaegningens alder er betydningsfuld, at

referencebeleegning og forsøgsbeleegninger skal udlaegges samtidig, samt at der altid skal

foretages samtidige støjmålinger på henholdsvis reference- og forsøgsbeleegning.
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B.10 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

NKTF-projektet om udvikling af støjdaempende vejbelzegninger i Norden sluttede i

1992/93. Der blev i Danmark opnået en raekke vigtige resultater for støjdaämpningen ved

anvendelse af draenasfalt med lille maksimal kornstørrelse. Resultaterne gzelder for belazg-

ningemes første leveår. Da der er en mulighed for at belaegningerne med tiden bliver slidte

og porerne helt eller delvist tilstoppede, bliver forsøgene fortsat i Danmark i de kommende

år. Det er planlagt at foretage årlige støjmålinger fra 1993 og frem. Ligeledes planlzegges

det hvert andet år at foretage belaagningstekniske undersøgelser. Det er planen at fortsaette

det nordiske samarbejde, der er blevet igangsat, i det omfang, der er økonomiske

ressourcer til det.

Det har vist sig, at der er et behov for at igangszette forskning og udvikling på følgende

felter:

* Udvikling af belaegninger, eventuelt 2-lags drzenbelzegninger, som har gode

støjreducerende egenskaber på bygader med lav fart.

* Udvikling af metoder til rensning af tilstoppede porøse belzegninger.

Udvikling af testmetoder, både akustiske og asfalttekniske, til at vurdere om en given

belaegning har et støjdzempende potentiale, herunder metoder til at beskrive

belaegningers overfladekarakteristik i relation til støjudsendelse og absorbtion.

Laserteknik vil eventuelt kunne anvendes.

Efter 1 til 2 års støjmålinger er hovedkonklusionen for dreenasfalt, at der stadig er en 4 dB

støjreduktion på hovedlandeveje. På byveje er støjreduktionen efter 1 år formindsket til 1-2

dB, formodentlig pga tilstopning af belaegningens porer.

Der kan nu drages den konklusion, at drzenbelzegninger med lille maksimal stenstørrelse in

deres første leveår har et støjreducerende potentiale, isaer på landeveje med hastigheder på

80 km/t eller derover. Det er endnu ikke muligt at sige noget om langtidseffekten.

Erfaringer fra andre europaeiske lande indikerer dog, et draenbelzegninger, på veje med høj

hastighed, har en selvrensende effekt, idet bilernes daek under regnvejrsperioder presser

vand ned i porerne, således at disse spules rene i køresporene. På bygader med lav fart

omkring 50 km/t er denne effekt ikke observeret.

De seneste års forskning har vist, at det er muligt groft at opdele vejbelzegninger i 3 støj-

mzessige klasser:

1. De szerligt støjende, som har en meget grov overfladestruktur. Det er fx. âbne belag-

ninger med stor maksimal stenstørrelse typisk 16 til 20 mm, samt asfaltbeton med

nedtromlede skaerver og overfladebehandling (0B) med stor stenstørrelse. Støj niveauet

forøges l til 3 dB(A) i forhold til tzette belzegninger.

2. Normale belaegninger, der har en taet overfladestruktur. Det er fx. tzet asfaltbeton med

lille maksimal stenstørrelse typisk 8 til 12 mm.
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3. Støjreducerende belzegninger med en porøs overfladestruktur. Når belaegningerne er

nye reduceres støjniveauet iszer på hovedveje med høj fart 3 til 4 dB(A) i forhold til

taette belzegninger.

Udover de støjdaempende effekter har dreenasfalt en raekke fordele. Nogle har en positiv

indvirkning på trañksikkerheden:

God friktion.

Ingen akvaplaning.

Ingen opsprøjt i vådt føre og dermed bedre sigt.

Bedre synlighed af vejafstribninger i vådt føre.*
*
*
*

De porøse belzegningers draenende effekt kan betyde en mere kompliceret vintervedlige-

holdelse. Isaer hvis der anvendes praventiv saltning, idet saltet kan blive dranet hurtigere

veek fra vejbanen end normalt. Derfor undersøges disse forhold også på forsøgs-

straekningerne. I vintrene 1990-91 fungerede draenbelzegningerne på hovedlandevejen

ligesom taette belaegninger. Det var ikke nødvendigt med specielle vintervedligeholds-

rutiner. Men vinteren har vzeret mild med meget lidt sne og frost, derfor fortszettes disse

undersøgelser i de kommende vintre.

På østerbrogade var materialeprisen 20 til 25% højere for dreenasfalten end for en

alternativ taet belagning. Det skyldes bl.a. at der blev anvendt polymer modiñceret

bitumen. Drzenasfalten er udlagt i en tykkelse på 40 mm for at få en god støjreduktion. En

eventuelt ekstra tykkelse af drzenasfalt for at opnå en støjdaempning betyder en

prisforhøj else.

Belagningernes levetid er af stor betydning när den samlede økonomi skal opgøres. Der

ñndes endnu ingen nye danske erfaringer med holdbarheden af draenasfalt, men de

foretagne målinger indikerer at dranasfalt kan have en kortere levetid end tzette

belmgninger.

Igennem de sidste 7 år har forskningen i støjreducerende vejbeleegningsmateriale vzeret inde

i en rivende udvikling. I 1990 og 1991 udførtes prøvestrxkninger med virkelig gode støjre-

ducerende egenskaber såvel ved hurtig som ved langsom trafik. Det er dog for tidligt på

nuvzerende tidspunkt at sige noget om langtidsholdbarheden af de fundne støjreduktioner

samt den generelle holdbarhed af de nye belaegningstyper.

Med den viden som i dag fmdes, får vejbyggere og planlzeggere nye muligheder, når

trañkkens støjudsendelse skal vurderes. Skal der veelges beleegning til en ny vej gennem et

boligområde, er der støjmzessigt et spektrum på op til 7 dB(A) mellem den mest støjende

asfaltbeton med nedtromlede skaerver og en støjreducerende dreenasfalt när den er nyudlagt.

En tilsvarende støjreduktion kan i stedet opnås ved at reducere trañkken med 80% eller

saanke hastigheden fra 110 til 55 km/t.

Når nedslidte belaegninger skal fornys, kan støj ligeledes spille en rolle ved valget af frem-

tidig belaegning. Eksempelvis kan opnås en støjreduktion i forhold til taet asfaltbeton,
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svarende til at halvdelen af den tunge trafik ijernes samtidig med en generel nedsaettelse af

hastigheden med 10 km/t.

Ved eksisterende vejanlzeg kompliceres mulighederne dog ved hensynet til kørebanens

vandafledning.

Der skal altid foretages en samlet vurdering, hvor forhold som pris, styrke, levetid vinter-

vedligeholdelse og friktion m.v. medtages. Det nye er, at støj nu kan medtages som en

aktiv parameter i disse vurderinger.
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DEL C: DE NORSKA DELPROJEKTEN

C.1 PROSJEKTHISTORIKK OG -OVERSIKT

C.1.1 De norske delprosiektene: Opprinnelse og organisering

Det norske forskningsprosjektet "Støysvake vegdekker" oppsto gjennom et samvirke av

flere faktorer. I 1988 ble det nordiske samarbeidsprosjektet i regi av NÃT, se avsnitt A.2,

etablert. Samtidig framkom et behov fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å

demonstrere effekten av åpne (porøse) vegdekker på trañkkstøynivået, samt å undersøke i

hvilken grad de støydempende egenskapene lar seg optimalisere uten at dekkets vegtekniske

egenskaper blir skadelidende. Dette førte til at SFT gjennomførte en undersøkelse i 1989,

se [Arnevik, 1989] og [Storeheier, 1989].

Statens vegvesen hadde i flere år arbeidet med åpne vegdekker, også ut fra støyhensyn.
Etter at SFT hadde gjennomført undersøkelsen i 1989, besluttet Vegdirektoratet i 1990 å

videreføre arbeidet i et eget forskningsprosjekt. Siden det nordiske samarbeidsprosjektet,

pga reduserte bevilgninger fra NÄT og NKTF, ikke ñkk det omfang som var planlagt, har

virksomheten i Norge vaart helt dominert av Vegdirektoratets satsing innen dette feltet. Det

fmansielle bidraget fra NÄT/NKTF til FoU har vzert beskjedent og konsentrert om de

første årene, slik det framgår av Tabell Cl.

Tabell C1 Finansiering av det norske forskningsprosjektet "Støysvake vegdekker"

  

(i NOK)

År NÄT/NKTF SFT Vegdirektoratet Andre

1988 110.000
1989 60.000 550.000 1.885.000
1990 190.000 968.000
1991 3.475.000 500.000
1992 2.421.000 2.400.000
1993 20.000 3.200.000

 

1) Bidrag til legging av prøvestrekninger (Statens vegvesen, Oslo kommune)

Prosjektledelse og -administrasjon av det norske prosjektet ble i 1989 utført av ViaNova

AS på oppdrag fra SFT. Fra 1990 har Vegdirektoratet hatt prosjektansvaret med Ole

Molstad som prosjektleder. En styringsgruppe har bistått Vegdirektoratet med ledelsen av

prosjektet. Denne gruppen har i tillegg til Ole Molstad som formann bestått av:
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Sigmund Dørum, Vegdirektoratet, Veglaboratoriet

Anne Underthun Marstein, Vegdirektoratet, Miljø- og trañkksikkerhetsavdelingen

Jan Boe Kielland, Statens Forurensningstilsyn

Jon Grasmo, Statens vegvesen Oslo (tidl. Oslo Kommune, Veivesenet)

Johnny M. Johansen, ViaNova AS

  

Nordmk
SamarbeMsprerkt

 

 

VegdWektoratet]

  

 

PrOSJektleder

 

Vegdkektorafet

      

 

PrerktadeüstraQon

   

r--i Stymngsgruppel

   

Program 1

 

Oppfølmng av
støysvake
vegdekker

      

      

ViaNova AS

Program 2 Program 3 Program A

UthHngav FagmdM- Hñormagon
støysvake kontakt
vegdekker

  

    

Figur Cl Organisering av det norske prosjektet "Støysvake vegdekker"

I tillegg har Asbjørn Arnevik, ViaNova AS, og Svein Å. Storeheier, SINTEF DELAB,
vzert representert i styringsgruppen som prosjektledere for henholdsvis den vegtekniske og

akustiske delen av prosjektet. Forholdet til det nordiske samarbeidsprosj ektet er ivaretatt

ved at Johnny M. Johansen er medlem av den nordiske samarbeidsgruppen. Prosjektets

organisering er vist på ñgur C1.

Langtidsprogrammet for det norske prosjektet ble satt opp i 1990 [Johansen, Arnevik,

Storeheier, 1990]. Det norske prosjektet har følgende programinndeling:

Program 1

Innhenting av erfaring fra støysvake vegdekker lagt i forsøksøyemed

Oppfølging av støysvake vegdekker

og i ordinaer drift. Følgende forhold følges opp:

Støyegenskaper

Vegtekniske forhold (vedlikehold)

Kostnader
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Program 2 Utvikling av støysvake vegdekker

Utvikling skjer gjennom arbeid innen følgende områder:

Dekketyper og materialer (design/produksjon)

Vedlikehold av dekkenes støyreduserende effekt

Vegdekkevedlikehold
Akustiske undersøkelser

Program 3 Fagmilj økontakt

Etablere og vedlikeholde kontakt til det internasjonale fagmiljø

Program 4 Informasjon

Generell informasjon til fagmiljøet

Tilrettelegging av resultater for praktisk anvendelse

Tilrettelegge grunnlag for informasjon til tilgrensende fagmiljø,

offentlige myndigheter samt publikum

Delprosjektene som ble deñnert i det nordiske samarbeidsprosjektet, "Enhetsover-

bygning/Åpent beerelag" og "Poroelastisk vegdekke", ble inkludert 1 Program 2.

C.l.2 Delprosiektenes målsetting

Følgende mål ble utformet for det norske prosjektet:

* Det skal utvikles vegdekketyper somframtrer som støysvake under bytrafikk

* 1992 etableres som milepel med mål a° kunne tilby Statens vegvesen produktet

"støysvakt vegdekke "for normal bruk

* Pa° lengre sikt skal det utvikles en miljøteknologi innen feltet vegdekker som tar sikte på

å heve kompetansen og legge grunnlaget for økt anvendelse av vegdekker med

forbedrede støyegenskaper

* Støysvake vegdekker skal tilfredsstille lønnsomhetskrav m.h.p. dekkekostnader og

støymessigeforhold

* Norske miljø skal prioriteres ved giennomføring av utviklingsarbeider
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Dette skal oppnâs gjennom å

* Fastlegge plan for virksomheten i et langtidsprogram for 1990 - 93 og i årlige

prosjektplaner

* Utvikle et sett spesifikasjonerfor støysvake vegdekker hvorav minst en spesijikasjon gir

et vegdekke med vesentlig støyreduksjon

* Utvikle rensemetoder for åpne vegdekker som sikrer varigheten av vegdekkenes

støyreduserende evne

* Utvikle metoderfor dekkevedlikehold som sikrer økonomisk lønnsomhet for vegdekkene

når støyforhold og dekkekostnader vurderes samlet * :

Målene for de enkelte delprogram er vist nedenfor:

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Oppfølging av støysvake vegdekker

Sikre dokumentasjon og erfaring fra eksisterende støysvake

vegdekker.

Utvikle effektive oppfølgingssystemer.

Mål:

Utvikling av støysvake vegdekker

Mål: Forbedre de støymessige og vegtekniske egenskapene ved

støysvake vegdekker gjennom utnyttelse av eksisterende

kunnskap samt utprøving av nye dekketyper og materialer.

Utvikle utstyr og metoder for å 0pprettholde dekkenes

porøsitet.

Utvikle akustisk basiskunnskap om vegdekkematerialers

akustiske egenskaper.

Fagmilj økontakt

Mål: Trekke nytte av internasjonal erfaring med støysvake

vegdekker.

Informasj on

Mål: Overføre kunnskap om teknologi og anvendelse av støysvake

vegdekker til operativ drift.

Disse mål er løpende vurdert og konkretisert gjennom oppsetting av planer og budsjetter

for delprosjekter under de enkelte program hvert år i prosjektperioden.
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C.1.3 Delprosiektenes tidsplan

Hovedaktivitetene i prosjektet er giennomført som vist nedenfor.

1989 Forsøksfelt med ordinzer drensasfalt

Forsøksfelt med optimalisert drensasfalt

Forsøksfelt med drenerende overbygning

Forsøksfelt med poroelastisk dekke (gummidekke)

Rensing av åpne vegdekker: Kartlegging og utprøving av eksisterende utstyr

Akustiske modeller: Parameterestimering og simuleringsmetoder

Intemasjonale kontakter: Nederland, Belgia, nordisk samarbeidsgruppe

1990 Oppfølging av forsøksfelt fra 1989

Rensing av åpne vegdekker: Utprøving av 5 typer utstyr

Drensasfalt-vedlikehold: Utredning

Åpne vegdekker 1989/90: Oversikt over åpne vegdekker lagt i 1989-90

Optimalisering av drensasfalt: Laboratorieundersøkelse

Akustiske undersøkelser: Modell av dempningsfunksjon (inkl. feltforsøk)

Akustiske undersøkelser: Simuleringsverktøy
Intemasjonale kontakter: Nordisk samarbeidsgruppe

Rapportering av delprosj ekter

1991 Optimalisering av drensasfalt: Laboratorieundersøkelse

Akustisk dempningsfunksjon: Modell for beregning av støydempning

Metode for måling av vegtrañkkstøy: Beskrivelse av enkel målemetode

Rensing av åpne vegdekker: Utvikling av renseutstyr

Rensing av åpne vegdekker: Praktisk utprøving av renseutstyr

Feltforsøk med optimal drensasfalt

Åpne vegdekker 1989/90/91: Oversikt over åpne vegdekker lagt i 1989-90-91

Intemasjonale kontakter: Frankrike, østerrike, Belgia, nordisk samarbeidsgruppe
Rapportering av delprosj ekter

1992 Oppfølging av forsøksfelt lagt i 1991

Forsøksfelt med drensasfalt (4 stk): Produksjonsoppfølging, lab- og felt-testing

Rensing av drensasfalt: Modellforsøk

Rensing av drensasfalt: Forsøk med gjentatt rensing gjennom vinteren 1992/93

Vedlikehold av drensasfalt: Gjenbruk

Åpne vegdekker 1989/90/91/92: Oversikt over åpne vegdekker lagt i 1989/90/91/92

Intemasjonale kontakter: Nordisk samarbeidsgruppe

Rapportering av delprosjekter
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1993 Forsøksfelt med drensasfalt: Oppfølging av forsøksfelt lagti 1989, 1991 og 1992

Rensing av drensasfalt: Forsøk med gjentatt rensing gjennom vinteren 1992/93

Rensing av drensasfalt: Utprøving av nytt utstyr

Støysvake betongdekker: Utredning

Oppdatering av akustiske modeller og målemetoder

Kostnadsmodell for bruk av åpne vegdekker: Nytte/kostnadsvealuering

Evaluering av målemetoder: Hulrom og dreneringsevne

Friksjon på âpne vegdekker

Metoder for design og proporsjonering av âpne vegdekker

Internasjonal kontakt: Studium av gjentettingsmekanismer for åpne vegdekker

Rapportering av totalprosjektet (prosjektrapport, vegteknisk rapport, akustikk-

rapport)

Det norske prosjektet avsluttes i desember 1993. For komplett rapport fra prosjektet
henvises det til sluttrapporten som vil foreligge i 1994.

C.1.4 Prosjektdeltagere

Ansvarlig for prosjektet har vaert Driftsavdelingen i Vegdirektoratet. Ansvarlig for

prosjektadministrasjon har vzert ViaNova AS. Faglig ansvarlig for vegteknikk har veert

ViaNova AS og for akustikk SINTEF DELAB. ViaNova og SINTEF DELAB har også

utført store deler av prosjektarbeidet knyttet til laboratorie- og feltforsøk, utredninger og

rapportering .

Feltforsøk er utført med delfinansiering og assistanse fra Oslo kommune, Veivesenet samt

Statens vegvesen i Akershus, Vestfold, Telemark og Sot-Trøndelag. Laboratorie-testing og

feltmålinger er utført av Veglaboratoriet, SINTEF avd. Vegteknikk, SINTEF NHL,

STATOIL PROLAB, CA Konsult HB, Vegvesenets distriktlaboratorier og flere asfalt-

entreprenører på oppdrag fra prosjektet. Dekkene i feltforsøkene er produsert og lagt ut av

asfaltentreprenører i tilknytning til ordinzere dekkekontrakter.
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C.2 DELPROSJEKTENES ALNIENNE OPPLEGG

Ved gjennomføring av delprosjektene er det lagt opp til en deling i de to hoved-

fagområdene vegteknikk og akustikk. Planlegging og utførelse av delprosjektene er styrt ut

fra hensynet til optimal gjensidig støtte og overføring mellom disse fagomrâdene. Det har

veert lagt spesiell vekt på å innrette nivået på de to fagfeltene slik at ervervet kunnskap på

et felt kan nyttiggjøres på det andre feltet.

Delprosjektene er videre gjennomført med teoretiske studier, litteraturstudier samt

utprøving i laboratorium som grunnlag for praktiske feltforsøk.
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C.3 MÅLEMETODER

(3.3.1 Akustiske metoder

Det er utført flere typer støymålinger og akustiske undersøkelser for å få et godt bilde av

støynivå og støyutvikling for drensasfaltdekkene. Disse metodene beskrives nedenfor. Alle

feltmålinger utføres i oppholdsvaar på tørt vegdekke, dvs minimum to dager etter nedbør. I

avsnitt A.5 er det gitt en generell beskrivelse av målemetoder for dekk/vegbanestøy.

Måling av trafikkstøy

Støyen fra løpende trañkk på strekningen ble målt og Oppgitt som A-veiet ekvivalent

støynivå, i dB relativt til 20 pPa. Målingene er basert på 3 - 4 korte måleperioder. Hver

måleperiode bør omfatte minst 300 kjøretøy blandet trañkk. Trañkktelling (totaltrañkk +

tungandel) og hastighetsmåling ble utført. Midlere hastighet beregnes på grunnlag av målt

hastighet for minst 50 enkeltkjøretøy. Støyregistreringen ble gjennomført ved båndopptak,

måletiden var som regel 45 minutter. Trafikkstøyen ble målt i avstand 7,5 meter fra vegens

senterlinje, 1,3 - 1,5 meter over vegplanet.

Måling av rullestøy

Støyen fra en forbipasserende personbil med hastighet 50 km/ t registreres med båndopptak.

En bil og to dekksett (Goodyear GT/ 80 og Firestone S-2ll) ble benyttet. Bilen kjøres i

jevn hastighet fram mot målestedet, motoren slås av og transmisjonen frikobles.

Rullehastigheten inn mot måleområdet justeres med bremsene. Støyen måles 4 meter fra

senterlinjen på vegsiden lengst fra kjøreretningen. Målingene ble gjennomført slik at en

registrerte et passeringsforløp på minst 3 sekunders varighet ved jevn hastighet. Som

hovedregel besto hver måleserie av 6 - 8 enkeltpasseringer.

Måling av lydutbredelse

Fra en høyttaler sendes det lyd til målemikrofoner ved tilnzermet streifende lydinnfall over
vegdekket. Målingene gjennomføres i korte perioder med trañkkstans. Lyden tas opp på

bånd for seinere analyse. Prinsippet er at lydfeltet over vegdekket påvirkes av vegdekkets

akustiske egenskaper. Ved modellering kan en simulere lydfeltet og variere akustiske

parametre til best mulig tilpasning mellom måledata og teori. Flere målegeometrier er

benyttet (avstand mellom kilde og mikrofoner, mikrofonhøyde). Målegeometriene er valgt

for å gi god følsomhet for endring i hulromsinnhold.

Laboratorieundersøkelse på asfaltprøver

Marshallprøver og borprøver er målt i standbølgerør (Kundts rør) for bestemmelse av

akustisk impedans og lydabsorpsjon. Impedansdataene kan også brukes som inngangsdata i

programvare som bestemmer akustiske parametre etter tilpasningsmetoden. Nøyaktigheten i

bestemmelsen av hulromsinnholdet ble vurdert bedre enn nøyaktigheten for andre akustiske
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parametre. Marshallprøver kan stampes av laboratorieblandet masse eller masse tatt fra

asfaltblandeverk (ved produksjon eller utlegging).

C.3.2 Vegtekniske metoder

I prosj ektet ble det benyttet flere metoder for å utvikle masseresept og følge opp dekkenes

vegtekniske egenskaper etter legging. Enkelte av disse metodene refererer til generelle

vegtekniske egenskaper, mens andre er relatert til drensasfaltens akustiske egenskaper.

C.3.2.l Laboratoriemetoder

Prøvetillaging

Prøvestykker for laboratorieundersøkelser ble produsert i Marshallutstyr eller ved hjelp av

Kneading Compactor.

Dynamisk testing

I forbindelse med utvikling av masseresepter, er forskjellige sammensetninger undersøkt

med tanke på dynamisk modul og utmatning. To forskjellige metoder er benyttet

Konstant spenningsnivå, varierende frekvens

* Trinnvis spenningsøkning, konstant frekvens.

Foruten dynamisk E-modul ble plastisk deformasjonsmotstand beregnet.

Indirekte strekkfasthet

For bestemmelse av indirekte strekkfasthet ble benyttet vanlig splitt-sylinder-test, basert på

Marshallklosser.

Cantabro-test

For å undersøke forskjellige massesammensetningers motstand mot slaghullsdannelse og

utslag av stein ble det giennomført Cantabro-test av massene i enkelte deler av prosjektet.

Cantabro-testen består i å utsette Marshall-klosser for slagpåkjenning gjennom kjøring et

visst antall omdreininger i Los Angeles-trommel (uten stålkuler). Mengden bortslitt masse

under testen (i % av initialmasse) er et uttrykk for kvaliteten.

Slitasj emotstand

Slitasjemotstand på laboratorieprøver ble vurdert ved hjelp av Trøger-test.
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Motstand mot frostforvitring

Forskjellige masseresepters motstand mot frostforvitring ble vurdert gjennom repeterte

fryse-tine-sykler i et vannbad.

Hulrom

Hulromsundersøkelser .på laboratorielagde prøver ble foretatt med flere forskjellige

metoder, primärt for å ñnne best mulig korrelasjon med hulrom bestemt ut fra akustiske

parametre.

* Ordinar hulromsbestemmelse, hvor densiteten pd ble bestemt geometrisk og densitet ps

ble beregnet ut fra teoretisk sammensetning. Denne metoden ble benyttet både på
standard prøver, og på prøver som var tilskåret med plane sideflater
Densiteten pd ble bestemt ved hjelp av gammastrâling

Akustisk bestemthulrom
Porevolumet ble beregnet på grunnlag av målinger i Røntgentomograf (CT)

C.3.2.2 Feltmetoder

Baereevnemålinger

Bacreevnemålinger ble på enkelte prøvestrekninger utført med Dynaflect.

Sporslitasje og jevnhet

Utviklingen av sporslitasje på forsøksfeltene og referansefelter ble målt med ULY

spormåler. (Tverrproñlet måles i valgte intervaller ved hjelp av ultralyd). For

jevnhetsregistreringen ble samme prinsipp benyttet, men på langs av vegen (JULY).

Utstyret er utviklet av Statens vegvesen.

Friijon

Friksjon er målt med Veglaboratoriets p-meter. Denne friksjonsmåleren måler med skråstilt

hjul uten dekkmønster. Det er også planlagt målinger med Veglaboratoriets nye måleutstyr

OSCAR høsten 1993.

Massesammensetning

Dekkets sammensetning (bindemiddelinnhold og komgradering) er bestemt fra masseprøver

tatt på verk eller etter utlegging på vegen ved bruk av ekstraksjonsanalyse.

Bindemiddel er gjenvunnet fra masseprøver for å bestemme produksjonsprosessens
innvirkning på hardheten.
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Dreneringsevne

Dreneringsevnen ble målt ved hjelp av en enkel dreneringsmåler (modell VTI). Måleren er

basert på måling av utstrømmingshastighet for vann.

Overflatetekstur

Til dette formål ble to forskjellige metoder benyttet:

* Stereofotografering kombinert med FFT-analyse

* Laser kombinert med bildeanalyse

Stereofotos tas fra utvalgte steder på dekket. Bildene dekket 0,5 *0,5 meter. For å

registrere utviklingen i overflatetekstur tas bildene på nøyaktig samme sted hver gang.

Bildene er digitalisert og høydeverdier langs målesnitt er bestemt. Spektralanalyse basert på

FFT (Fast Fourier Transform) utføres på høydeverdiene.

I forbindelse med oppfølging av renseforsøkene er det gjort forsøk på å registrere

overtlatetekstur med video-opptak av en laserprodusert linje på dekkeoverflaten og

påfølgende bildeanalyse av videoopptaket.

Vegdekkets homogenitet

For vurdering av dekkets homogenitet er det benyttet varmekamera, som registrerte

temperaturforskj eller i dekket like etter legging.

Porøsitet/hulrom

For beregning av hulrommet i dekket er det foretatt målinger med forskjellige typer

densitetsmålere (isotopbaserte). Verdiene er sammenlignet med tilsvarende verdier fra
borkjerner og beregnete verdier fra akustiske undersøkelser.

Andre undersøkelser

Oppsugd vann fra renseforsøkene ble analysert med tanke på PAH og tungmetaller.

Under leggingen av forsøksfeltene i 1991 ble det foretatt yrkeshygieniske undersøkelser

med tanke på asfaltarbeidemes eksponering for PAH og bitumentåke.
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C.4 PRøVESTREKNINGER

I prosjektet er det lagt og fulgt opp en rekke prøvestrekninger, med tanke på
teknisk/akustisk eller metodemessig undersøkelse. Prøvestrekningen er nedenfor beskrevet i
kronologisk rekkefølge. I tabell C2 er det gitt en oversikt over de viktigste
prøvestrekningene som prosjektet har omfattet.

C.4.1 Prøvestrekninger 1989

I 1989 ble det lagt to serier med forsøksfelter, se [Arnevik, 1989] og [Storeheier, 1989].

En serie på 5 forskjellige prøvestrekninger med vanlige drensasfaltresepter ble utført for å
vurdere ordinzer drensasfalt vegteknisk og akustisk. De 5 prøvestrekningene ble alle lagt i
Oslo, på gater med trañkkbelastning fra 3500 kj.t/døgn til ca. 20000 kj.t/døgn. Pâ 4 av
strekningene ble det lagt DA 16, mens det på et av feltene ble lagt DA 11. På et av feltene
(med lavest trañkk) ble det også lagt et dekke med gummigranulat (8 mm) som tilslag og
med polyuretan som bindemiddel.

En serie på 6 forsøksfelter ble lagt på en og samme strekning i Sørkedalsveien i Oslo
(trañkkbelastning ca. 9000 kj.t./døgn). Hensikten var å forsøksvis dimensjonere dekkene
optimalt akustisk (høyere hulrom enn i tradisjonelle drensasfaltdekker). Dekketykkelsen ble
variert, og det ble også lagt en tolags konstruksjon. I forsøket inngikk forskjellige typer
modiñsering av bindemiddelet for om mulig å oppnå tilstrekkelig vegteknisk kvalitet med
den høye porøsitet som dekkene ble produsert med. På denne prøvestrekningen ble også de
første forsøk med forskjellig utstyr for rensing av dekket utført (1990).

//ø///Å//l. /
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Figur C2 Prøvestrekning med drensasfalt i Griniveien, Oslo (1989)
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C.4.2 Prøvestrekninger 1990

Som en preliminaer vurdering av forskjellige prinsipper for rensing ble det dette âret
forsøkt rensing med forskjellige typer renseutstyr, med både statisk og pulserende trykk, og
med både vann og trykkluft som rensende medium [Lofthaug, 1992]. Resultatene herfra ga
grunnlag for videreutvikling av enprototyp for videre forsøk. Denne prototypen var basert
på roterende dyser etter et prinsipp som var kjent fra vasking av tunneler.

C.4.3 Prøvestrekninger 1991

Hovedmålene for den praktiske forsøksvirksomheten i 1991 var:

Videreurvikling og testing av rensutstyr [Lofthaug, 1992]: De praktiske forsøkene ble gjort
på Rv. 152 ved Ski i Akershus, hvor forskjellig vannmengde, trykk etc. ble utprøvd.
Praktisk utprøving av masseresepter med gode akustiske egenskaper (høyt hulrom) og god
motstand mot trafikk- og klimapåkjenninger [Børrud, 1993] [Storeheier, 1993]: Dette ble
utprøvd på en annen parsell av Rv.152, ved Ås i Akershus, hvor det ble lagt 3 forsøksfelter
med forskjellig massesammensetning over ca. 1.5 km, alle med modiñserte bindemidler.
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C.4.4 Prøvestrekninger 1992

I 1992 var hovedvekten lagt på oppfølging av ordinaere produksjoner av drensasfalt for å

klarlegge hvilke faktorer i prosessen som hadde betydning for kvaliteten av det ferdige

dekket akustisk og vegteknisk. Samtidig var det av spesiell interesse å sammenligne feltdata

med laboratoriedata, for derigjennom å kunne fastlegge fornuftige prosedyrer for akustisk

dimensjonering og mix design. Fire produksjoner ble fulgt opp, på Rv 19 i Vestfold, Rv

353 i Telemark, Rv 407 i Aust-Agder og E6 i Sør-Trøndelag.

Tabell C2 Oversikt over prøvestrekninger

 

 

 

1989 Ekebergveien, Oslo DA16 18,9 53 5,21

Enebakkveien, Oslo DA16 18,4 54 5,19

Stasjonsveien øst, Oslo DA16 16,8 53 5 ,19

Stasjonsveien Vest, Oslo DA11 18,8 49 5,02

Griniveien, Oslo DA16 16,9 52 5,19

Sørkedalsveien II, Oslo DA16 21,4 51 4,70

Sørkedalsveien III, Oslo DA16 21,1 48 4,54

Sørkedalsveien IV, Oslo DA16 19,7 47 4,67

Sørkedalsveien VI, Oslo

Bindlag DA16 16,4 38 4,80

Slitelag DA16 22, 1 42 4,65

Enebakkveien, Oslo Gummidekke 35 19 13

1991 Rv 152 Ås I, Akershus DA16 17 52 6,3 (mod.)

Rv 152 Ås II, Akershus DA11 16 48 6,3 (mod.)
Rv 152 Ås III, Akershus DA11 17 50 5,2 (mod.)

1992 Rv 19 Borre, Vestfold DAll 15 4,9 (mod.)

Rv 353 Asdal, Telemark DAll 18 - 22 5,2

Rv 407 Rannekleiv, A.Agder DAll 12 - 17 4,9

E6 Møstad, Sot-Trøndelag DA11 16 - 17 5,3
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C.5 TEORETISKE FORSTUDIER OG EVENTUELLE NIETODER

C.5.1 Tgoretiske forstudier som hjelp for dimensioneringen

C.5.1.1 Vegteknikk

På bakgrunn av et litteraturstudium omkring internasjonale erfaringer med drensasfalt og
trañkkstøy, var det kjent at optimalisering av drensasfalt ut fra både akustiske og

vegtekniske kriterier ville gi delvis motstridende resultater med tanke på drensasfaltens

sammensetning. Dette gjaldt saerlig

* Hulrom

* Komstørrelse.

De ble vurdert hvilke metoder som skulle benyttes for design og kontroll av støysvake

vegdekkers vegtekniske egenskaper. Resultatet ble en beslutning om i hovedsak å nytte

standard vegtekniske testmetoder.

C.5.1.2 Akustikk

I utgangspunktet var ingen teoretiske eller praktiske dimensjoneringsverktøy tilgjengelige

for akustikkvurdering. Det var neerliggende å se på akustisk teori for porøse materialer.

Her oppsto behovet for en anvendt teori med parametre som hadde tilknytning til

materialstørrelser ved massedesign av drensasfalt. En teori av Attenborough [Attenborough

& Howorth, 1990] syntes best egnet for praktisk bruk i dette prosjektet. Akustiske

egenskaper kunne uttrykkes ved parametre som hulromsinnhold, strømningsmotstand og

poreformfaktor. (Se avsnitt B.5 . 1).

Det neste problemet var å etablere en forbindelse mellom drensasfaltens akustiske

egenskaper (f. eks. akustisk impedans og lydabsorpsjonskoefñsient) og et praktisk mål for

støyreduksjon som kunne styre designprosessen. Det ble vurdert som lite tilfredsstillende å

bare basere seg på lydabsorpsjonsdata. Støyen til side for et drensasfaltdekke vil i prinsipp

avhenge av lydabsorpsjonen i vegoverilaten _un_d_6_:r kjøretøyet og lydutbredelsesdempningen

over vegdekket. Det ble derfor på denne bakgrunnen utviklet en enkel teori for

trañkkstøyreduksjonen for en trañkkstrøm på et drensasfaltdekke i'forhold til et tett dekke

[Storeheier, 1991].

Under dette arbeidet ble det nødvendig å trekke inn relevant teori for lydutbredelse over

porøse overflater [Nobile & Hajek, 1985] og koble denne til den akustiske beskrivelsen.
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C-5-2 M

C.5.2.1 Vegteknikk

Massedesign av drensasfaltdekkene ble utført med standard metoder for vegdekker. Kravet

om støyreduserende egenskaper fører imidlertid dels til tilleggskrav til asfaltmassen, dels til

skjerping av normale krav til asfaltmasser.

Som bakgrunn for forsøkene med optimalisert drensasfalt i 1989 ble det derfor giennomført

en laboratorieundersøkelse for å fastlegge variasjoner i de vegtekniske egenskapene med

forskjellige sammensetninger av massen [Arnevik, 1989]. Hovedelementer i denne

undersøkelsen var stande vegtekniske undersøkelsesmetoder som Trøger-test, Splitt-

sylinder-test og dynamiske undersøkelser.

I den første forundersøkelsen av variasjoner i massekvaliteten manglet gode indikasjoner på

motstanden mot utslag av stein (indre kohesjon i asfaltmassen). På grunnlag av

informasjoner fra Spania om en nyutviklet metode for dette formål, Cantabro Test, ble

denne metoden inkludert i undersøkelsen forut for forsøkene i 1991, se [Arnevik, 1991] og

[Børrud, 1993].

En entydig bestemmelse av porøsiteten i massen viste seg å vzere et problem. I den

sammenheng initierte prosjektet en forundersøkelse om bruken av røntgentomograñ (CT)

til hulromsbestemmelse av bituminøse masser [Waaler, 1991]. Denne undersøkelsen ledet

til et samarbeid med Statoil, hvor CT-undersøkelse avbåde borprøver og laboratorieprøver

ble foretatt i forbindelse med forsøksfeltene på Rv. 152 ved Ås [Hove, 1992].

C.5 .2.2 Akustikk

For akustisk vurdering av forsøk med massedesign trengte man praktiske arbeidsmodeller.
For massedesign i laboratoriet (Marshallprøver) var det ønskelig med en relativ rask

akustisk vurdering. For kontroll av veglagt drensasfaltmasse var det ønskelig med en in situ

metode for måling av de samme parametre som ble vurdert i lab-forsøkene.

Akustisk vurdering av laboratorie-prøver

I akustisk standbølgerør måles akustisk impedans (og lydabsorpsjon) på materialprøver.

Marshallprøver av drensasfaltmasse er brukt direkte i slike målinger. På bakgrunn av

teoriutviklingen kan måleresultatet også modelleres. En tilpasningsprosedyre er utviklet slik

at akustikkparametrene hulrom, strømningsmotstand og poreformfaktor kan bestemmes. En

vellykket tilpassning mellom måleresultat og teori gir slik en forholdsvis rask bestemmelse

av viktige akustiske parametre.
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Akustisk kontroll in situ

Støymålinger gir uttrykk for totalvirkningen av et støysvakt vegdekke, men i mindre grad

detaljinformasjon om viktige designparametre.

På grunnlag av den teorien som ble tatt fram for akustiske egenskaper og lydutbredelse, var

det mulig å modellere lydfeltet over et drensasfaltdekke (under ideelle forhold). Dette ble

implementert inn i en måle- og analysemetode. Ved tilpasning mellom måle- og
modellresultater kan de akustiske parametre bestemmes. I praksis måles lydutbredelsen

over drensasfaltdekket ved kjent geometri (streifende lydinnfall) og kj ent dekketykkelse.

Ved homogent drenslag med entydig tykkelse gir denne metoden anslag for feltmålte

akustikkparametre, bl. a. hulromsinnhold.

C.5.3 Konstruksionsarbeid og belegningsdimensionering

I arbeidet med å optimalisere drensasfalten med hensyn på akustiske og vegtekniske

egenskaper er det tatt hensyn til følgende karakteristika ved massens sammensetning:

Hulrom (korngradering, bindemiddelmengde)

Komform på steinmaterialet

Bindemiddeltype og evt. modiñsering

Maksimal kornstørrelse på steinmaterialet

Korngradering (partikkelsprang)

Belegningstykkelse*
*
*
*
*
*

Spesielt Viktig har det vzert å skaffe erfaring for størrelsen på produksjonsvariasjonene for

drensasfalt med utgangspunkt både i materialer og utførelse.
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C.6 RESULTAT: STøYREDUKSJONSEFFEKT

C.6.1 Reduksjon av trañkkstøy

Det var naturlig å angi virkningen av et støysvakt vegdekke ved reduksjonen i

trañkkstøynivá (LAekv [dB]) ved overgang fra tett vegdekke til drensasfalt. En enkel

målemetode for dette ble utviklet.

Reduksjonen i trañkkstøynivå på nylagt drensasfalt i forhold til slitt tett vegdekke lå i

området 1 - 5 dB(A). Design for høyt hulrom (20 % eller mer) er nødvendig for å oppnå

størst støyreduksjon. Reduksjonen i A-veiet trañkkstøynivå er i hovedsak knyttet til

frekvensområdet 800 - 2000 Hz, se figur C4.

Det er også gjort forsøk med to-lags dekke, som en del av undersøkelsene i 1989. Effekten

av optimalisering av design samt dekketykkelse fra dette forsøket er vist i tabell C3.

Tabell C3 Trañkkstøyreduksjon fra drensasfalt: Optimal design og tolags-dekke (1989)
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Figur C4 Eksempel på støyspekter for drensasfaltdekke og tett vegdekke
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Trañkkstøyreduksjonen for det poroelastiske dekket (gummidekket) ble målt til 5,5 dB(A).

I dette prosjektet ble det i tillegg målt reduksjoner i rullestøynivå (LA [dB]) for en fast

kombinasjon av bil og bildekk. Rullestøyen er en viktig komponent av trañkkstøyen.

Rullestøyen målt på denne måten gir også en enkel støysammenligning for ulike

drensasfaltdekker.

For 7 drensasfaltdekker ble rullestøynivået målt, og resultatene er framstilt mot hulroms-

data, se ñgur C5.
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Figur C5 Målt rullestøy (LA,ekv [dB]) mot hulrom i masseprøver (P860 [%])

Hulrom, som angitt i figur C5, er geometrisk bestemt på Marshall-prover av DA-massene.

Det fmnes flere metoder for måling av hulrom. Disse metodene deñnerer hulrom ulikt.

Kunnskap om dette er viktig ved tolkingen av data som vist i figur C5.

Figur C5 viser at rullestøynivået avtar med økende hulrom. Størst reduksjon ble målt til ca.

5,5 dB(A) for drensasfaltdekker.

Rullestøyreduksjonen for det poroelastiske dekket (gummidekket) ble målt til 7 - 9 dB(A),

noe avhengig av bildekktype (personbil).
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C.6.2 Lydabsorberende egenskaper

Opptak av borprøver og standbølgerørsmåling av lydabsorpsjon har vaert mindre vellykket.

En indirekte vurdering av lydabsorpsjonen in situ har vaert mulig i de tilfellene

drensasfaltlaget har vart sveert homogent og har hatt en entydig tykkelse. I andre tilfeller

har man brukt dempningsspektrene (fra trañkkstøy, rullestøy eller lydutbredelse) over

drensasfaltdekke i forhold til tett dekke som praktisk vurderingsmål for støydempning. Et
eksempel på trañkkstøydempning framgår av figur C4.

Figur C6 viser et eksempel på utbredelsesfunksjoner for 2 av drensasfaltdekkene. Her er

høyttalerkildens høyde 0,4 m, mikrofonhøyden er 0,075 m, og måleavstanden 4 m.

Figuren viser smalbânds utbredelsesspektra i forhold til tilsvarende over et tett dekke (O
dB). Denne testen viser at ulike dekkedesign fører til forskjeller i akustiske egenskaper.

Drensasfaltdekket på Rv 36 ga 2,3 dB(A) lavere rullestøy enn dekket på E18, ved

tilnaermet samme dekketykkelse.
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Figur C6 Utbredelsesfunksjoner over drensasfaltdekker
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C.7 RESULTAT: ANDRE EGENSKAPER ENN STøY

C.7-1 ELLkst

Friijonsmâlinger (ta-meter) som er foretatt på forsøksfeltene viser friij onskoefñsienter

mellom 0.7 og 0.8 på nylagt drensasfalt ved 60 km/t og vått vegdekke. Sammenlignet med

ordinasr asfaltbetong er dette ca. 0.1 høyere. Friksjonen på drensasfalt synker med alderen,

på grunn av endringen i overflatetekstur og dreneringsevne, og etter l til 2 år stabiliserer

den seg på nivå med friksjon på asfaltbetong.

Gjennomsnittlig friksjonskoefñsient for det poroelastiske dekket (gummidekket) var 0,36.

Dette er betydelig lavere enn ordineere vegdekkers friksjon.

C.7.2 Gientetting, kompaktering, drenering og hulromsinnhold

Hulrominnholdet i dekket er den viktigste akustiske designparameter for støysvake

vegdekker. Oppnåelse av riktig hulrominnhold ved produksjon av dekket og bibehold av

dette hulrommet over tid blir dermed det viktigste suksesskriteriet for et støysvakt dekke.

Gjentettingsprosessen i dekket har vaert en av de sentrale problemstillinger i prosjektet. En

betydelig gientetting av overflaten finner sted allerede den første måneden etter at bruk av

piggdekk er tillatt, noe som klart viser at en viktig årsak til gjentetting er slitasjeprodukter

fra piggdekkbruken. Imidlertid har feltmålinger av hulrom og undersøkelser av borkjerner

Ved hjelp av CT gitt klare indikasjoner på at hulromsreduksjonen ikke alene er et resultat

av gjentetting med slitasjeprodukter. Ogsâ etterkompaktering, omlagring av stein og binde-
middel samt utvalsing av ñnmørtel i overflaten er årsaker til reduksjonen i støydempning

over tid.

 

Figur C7 Måling av dreneringsevne
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Dreneringsevnen for et åpent vegdekke stammer fra to forhold. Både dekkets permeabilitet,

dvs evne til å drenere vann ned i dekket, og dets overflatedrenering påvirker den totale

dreneringsevnen. På åpne dekker eksisterer et deñnisjonsproblem når det gjelder å skille

mellom disse to effektene, og tilgjengelige dreneringsmålere lider under dette. På slitte

vegdekker med krumme overflater aksentueres problemet. Den benyttede
dreneringsmåleren viste seg å ha en utforming som gjorde den lite egnet for bruk på åpne

vegdekker, og spesielt på slitte vegdekker. Mesteparten av vannet rant ut til siden, slik at

anleggsflaten mot vegbanen hadde stor betydning for den målte verdi. I prosjekt-

sammenheng ble derfor disse målingene ikke tillagt szerlig vekt.

Måling av hulrom og dreneringsevne gir i enkelte tilfeller endringer som er mindre enn det

tilsvarende målinger av støydempningseffekten skulle tyde på. Dette skyldes at støyeffekten

er kritisk avhengig ikke bare av hulromskvantiteten men også av kvaliteten

(hulromsfordeling i dekket, størrelsesfordeling, kommunikasjon mellom enkelthulrom).

Under regnvar kan det også observeres at dekket har god dreneringevne selv om den

akustiske effekten er borte.

Gjentetting av dekkets overflate har sammenheng med trañkkhastigheten. Det norske

prosjektet har i hovedsak arbeidet med "bytraflkk", dvs lav hastighet. Den selvrensende

effekten som noen ganger oppnås ved høy kjørehastighet på vått vegdekke har derfor ikke

vaert virksom på forsøksfeltene.

Det er klare indikasjoner på at hulrommet i veglagt drensasfalt er lavere enn design-

verdiene. Dette tyder på at designmodellene ikke klarer å ta vare på alle forhold slik de

opptrer i praksis.

C.7.3 Slitasie

Slitasjeutviklingen på forsøksfeltene viser store variasjoner. Felter som er strukturelt

holdbare viser en slitasjeutvikling som for skjelettasfalt og asfaltbetong, dvs. meget god

motstand mot slitasje. Disse dekkene får en vegteknisk funksjonstid som er av samme

størrelsesorden som tette dekker.

Lokal strukturell utmatning, karakterisert ved utslag av stein og dannelse av slaghull, er en

relativt hyppigere skadeårsak på drensasfalt enn på tette dekker, szerlig på veger med

middels til høy ÅDT. Dette har sammenheng med lav kohesjon i massen (lav mørtelfasthet)

i forhold til påkjenningene, saerlig ved bruk av umodiñserte bindemidler. Under slike

forhold vil. Slitasjeutviklingen bli 2 til 3 ganger større enn på strukturelt holdbare dekker. I

tillegg man få lokale partier hvor dekket smuldrer opp. Ved bruk av modiñserte

bindemidler kan dette problemet unngås.
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Kostnadene for legging av drensasfalt skiller seg i utgangspunktet ikke mye fra legging av

tette masser. En noe dyrere massepris kompenseres giennom lavere forbruk på grunn av

lavere densitet (ved samme dekketykkelse). Ved reasfaltering vil man imidlertid på åpne

dekker ofte måtte velge dyrere metoder enn for tette dekker, på grunn av at masse- og

kostnadsbesparende vedlikeholdsmetoder ikke er så langt utviklet og tilgiengelige som for

tette dekker (sporfylling etc.).

Tillegg i kostnadene kommer ved legging i områder hvor det må tas spesiell hensyn til

drenering (ombygging av sluk, innlagte dren i dekket, etc).

Ved omfattende bruk av âpne dekker vil kostnadene til vintervedlikehold stige fordi åpne

dekker krever større forbruk av salt.

C.7.5 øvrig

C.7.5.l Overflatetekstur

I forbindelse med forsøksfeltene 1991 og 1992 ble det foretatt målinger av overflatetekstur.

Formålet med dette var tosidig:

* Å ñnne (eventuell) korrelasjon mellom endring i overflatetekstur og rullestøy

* Å finne (eventuell) forskjell i effekt mellom forskjellige rensemetoder

Resultatene fra denne delen av forsøket er ikke ferdig bearbeidet, men en endring i

overflatetekstur som tilsvarer en gjentetting av hulrommet i overflaten kan observeres.

C.7.5.2 Poroelastisk dekke (gummidekke)

Det poroelastiske dekket. lagt i 1989, løsnet i løpet av noen måneder fra underlaget på

enkelte omrâder. Store deler av dekket ble ødelagt under snøbrøyting fordi dekket ikke var

stivt nok til å beere plogskjaeret over dekket, se figur C8. Hele dekket ble derfor fjernet

vinteren 1989/90.

C.7.5.3 Kostnadsmodell

Det er utarbeidet en kostnadsmodell for bruken av åpne vegdekker. Modellen inkluderer

anleggskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, trañkantkostnader og miljøkostnader.
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C.8 RESULTAT: RENSEFORSøK OG AKUSTISK LIVSLENGDE

C.8.1 Renseforsøk

Gjentettingen som skjer over tid på åpne vegdekker skyldes to forhold. Det ene er den
kompaktering og endring av dekkets indre struktur som skjer fordi dekket ikke er stabilt
overfor trañkkbelastning. Det andre dreier seg om gientetting av hulrom med materiale fra
piggdekkslitasjen eller fra andre kilder (jord, løvfall, etc).

Teoretisk er det mulig å rense et dekke med hensyn på den siste typen gjentetting, selv om
det allerede i utgangspunktet synes vanskelig hvis materialet for en stor del består av
slitasjeprodukter. Slitasjeproduktene inneholder jo bitumen og vil derfor etterhvert klebes
sammen med dekket.

I prosjektet har det inngâtt utprøving av eksisterende renseutstyr og utvikling/utprøving av
en prototyp for et utstyr forbedret i forhold til eksisterende utstyr [Lofthaug, 1992].
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Figur C9 Utstyr for rensing av åpne vegdekker

   

De innledende forsøkene med eksisterende renseutstyr viste at man fikk best resultat ved
bruk av roterende høytrykkspyling med vann kombinert med oppsuging av . spylevannet.
Ved utviklingen av nytt renseutstyr ble flere parametre som trykk og dysetype variert.
Effekten av renseutstyret ble dokumentert giennom måling av hulrom, overflatetekstur og
støy.
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Det ble Oppnâdd en økning av hulrommet i vegdekkene ved rensingen, men økningen er

marginal. Visuell observasjon tyder på at effekten av rensingen bare er en overflateeffekt.

øket overflateruhet er påvist ved hj elp av spektralanalysen av overflatetekstur. Samtlige

renseforsøk har gitt ubetydelig akustisk gevinst.

 

Figur ClO Effekt av rensing av drensasfalt

Det er således slätt fast at det er svaart vanskelig å rense et dekke som er gjentettet dels på

grunn av strukturendringer i dekket og dels på grunn av slitasjeprodukter fra piggdekkbruk.

Det er derfor gjort forsøk med jevnlig gjentatt rensing fra dekket er nylagt for å undersøke

om et dekke lar seg holde åpent. Resultatene fra disse forsøkene foreligger foreløpig ikke.

Kostnadene for gjennomføring av rensing, hvis man skulle komme fram til en metode som

er driftsmessig akseptabel og som har tilstrekkelig effekt på støyforholdene, er vanskelig å

anslå. men det er grunn til å tro at kostnadene kan komme til å ligge i en størrelsesorden

som minst tilsvarer legging av et nytt dekke.
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C.8.2 Akustisk livslengde

I løpet av den første vintersesongen reduseres drensdekkets støyreduserende egenskaper

betraktelig. Hvis før-situasjonen var et slitt tett dekke, kan en viss relativ støyreduksjon

finnes i l til 2 år. Dette gjelder spesielt hvis overgangen til drensasfalt innebeerer skifte fra

tett dekke med 16 mm steinstørrelse til åpent vegdekke med 11 mm steinstørrelse.

Denne situasjonen gjelder byforhold med lav trañkkhastighet og norske forhold med

utbredt bruk av piggdekk.

C.8.3 Muligheter for å forbedre den :gustiske livslengden

Den korte akustiske livslengden som observeres for drensasfalt under byforhold skyldes

gjentetting av hulrom i dekket. Gjentetting foregår gjennom to mekanismer:

Strukturendring i dekket pga trañkkbelastning

* Fylling av hulrom i dekket med:
Slitasjeprodukter (bitumen og steinmel)

Fremmed materiale (løvfall, jord, sand, etc)

Løsning av disse problemene må for det første omfatte design og produksjon av et âpent

dekke med optimale og varige støy-egenskaper slik at etterkomprimering og struktur-

endring ikke ødelegger støy-effekten. Dernest må det tas fram et renseutstyr som på en

kostnadseffektiv mâte er i stand til å fjerne materiale som samler seg i dekkets hulrom.

Den første delen av oppgaven representerer et asfalt-teknologisk problem som er helt

parallelt til vanlige design-spørsmål knyttet til asfaltdekker. Den stadige utviklingen innen

asfalt-teknologien kan bidra til å løse dette problemet.

Den andre delen av problemet som gjelder rensing av hulrommet i vegdekket, er antagelig

noe naert uløselig så lenge det brukes piggdekk i stort omfang og hulrommet i dekket blir

fylt med bitumen og steinmel som klebes sammen med vegdekket forøvrig til ett hele.

I en situasjon uten piggdekkbruk, og med stabile åpne vegdekker, er renseproblemet et

annet og lettere å løse.
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(3.9 SAMNIENDRAG AV DE NORSKE RESULTATENE

Det er gi ennom det arbeidet som er utført, hvor vegteknisk og akustisk utviklingsarbeid har

gått parallelt, avdekket flere asfalttekniske og vegtekniske problemer. Disse problemene er

i sin natur helt generelle problemet, men de blir aksentuert når det stilles spesielle krav til

vegdekket vedrørende støymessige egenskaper. Tilgjengelig designverktøy er ikke godt

nok. Det akustiske verktøyet som er utviklet, er tilfredsstillende for rangering av

vegdekker, men kontroll over sluttproduktet mangler. Dekketekniske design- og

proporsjoneringsmetoder er ikke tilfredsstillende og en mangler kontroll over endringene

som skjer i rekken

Laboratorie-design > Produijon i verk > Utlegging på veg > Ettereffekt på veg

Prosjektet har i tillegg støtt på måletekniske problemer, szerlig vedrørende defmisjon og

måling av hulrom, drenen'ngsevne og overflatetekstur. Arbeid gjenstår også for å ñnne

sammenhenger mellom design- og proporsjoneringsmodeller og laboratorieprøver på den

ene siden og verksprodusert masse fra vegen på den andre.

Det er påvist at åpne vegdekker (drensasfalt) har et potensiale for en støyreduksjon på 3 - 5

dB(A) under byforhold. Gjentetting av hulrommet i dekket skjer imidlertid i løpet av

dekkets første leveår slik at funksjonen som støysvakt vegdekke bare unntagelsesvis

strekker seg over mer enn 1 år. Og støyreduksjonen avtar gradvis allerede fra dekket tas

ibruk.

Vegteknisk levetid for åpne dekker er på linje med tette dekker når dekket produseres slik

at dets strukturelle styrke ivaretas. Det eksisterer imidlertid problemer med å oppnå denne

strukturelle styrken, slik at andel mislykkede drensasfaltdekker med sterkt forkortet levetid

er større enn tilsvarende for tette dekker. Kostnadene for drensasfalt skiller seg ikke

vesentlig fra kostnadene for tette dekket.

Den optimale støysvake drensasfalten har et hulrom på omlag 22 % , ved hulrom over 24 %

flater den støyreduserende effekten ut. Kornformen på steinmaterialet har ingen betydning

for støy-effekten, heller ikke bindemiddeltypen. Nominell kornstørrelse på 8 mm er best,
sprang i komkurven er gunstig hvis dekket kan produseres og legges ut med høy

homogenitet i massen.

Vegteknisk sett må det settes en øvre grense for hulrominnholdet av hensyn til den indre

styrken i materialet. Komstørrelsen må økes til 11 mm (og helst til 16 mm) av hensyn til

slitestyrken overfor piggdekk. Modiñsert bindemiddel må brukes. Steinmaterialfraksjonene

må ha snevrere grenser enn det som er vanlig akseptert ved produksjon av tette masser.
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Totalt gir dette at en optimal massetype er drensasfalt med nominell steinstørrelse 11 mm,

hulrom over 20 % , med modiñsert bindemiddel i en mengde som er noe over det som er

brukt til nå, og med større krav til reinhet av steinmaterialfraksjonene som nyttes i

produksjonen. Ved produksjon og utlegging av dekket må det gjøres tiltak som sikrer

maksimal homogenitet i det ferdige vegdekket. Kravet til homogenitet er så viktig at det

neppe er riktig å benytte sprang i steinmaterialenes kornkurve, men istedet benytte en

kontinuerlig kurve. Den mulige bedring i støyegenskaper som sprang i komkurven kan

medføre, er ikke tilstrekkelig til å forsvare den økede risiko for inhomogenitet og dermed

dârligere støyegenskaper.

Prosjektets målrettede innsats har gitt verdifull kunnskap utover det å lage et vegdekke som

fører til mindre trañkkstøy:

Generelle akustiske forhold ved vegtrañkkstøy (generering og utbredelse)

Asfalttekniske (mix design), anleggstekniske (vegutforming og utførelse) samt drifts-

og vedlikeholdstekniske forhold for äpne vegdekker

* Laboratoriemetoder og -modeller for både akustisk og asfaltteknisk område

VTI RAPPORT 388



114

C.10 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

På bakgrunn av de norske undersøkelsene framkommer følgende konklusjoner:

Det optimale støysvake vegdekket er en drensasfalt med nominell steinstørrelse 11 mm,

hulrom over 20 % (helst 22-23 %), med modifisert bindemiddel i en mengde som er noe

over det som er brukt til nå, og med større krav til reinhet av steinmaterialfraksjonene som

nyttes i produksjonen. Ved produksjon og utlegging av dekket ma° det gjøres tiltak som

sikrer maksimal homogenitet i det ferdige vegdekket. Et slikt dekke har et potensiale for

støyreduksjon på 3 - 5 dB(A) i forhold til et tett vegdekke.

Det primcere problemet i dag består i at vi ikke har design- og produksjonsmetoder som

gjør det mulig å produsere et vegdekke i henhold til den optimale design og med varig

optimal porestruktur.

Videre har vi i dag ikke vedlikeholdsmetoder som er i stand til å holde dekkets poresystem

åpent og intakt i henhold til den optimale design. Dette er i første omgang et spørsmål om

reintjysisk a° utvikle en metode som er i stand til å rense poresystemet, demest et spørsmål

om denne metoden kan videreutvikles til en kostnadsefektiv metode.

Støysvake vegdekker basert på åpne vegdekker er vanskelig å få til så lenge piggdekkbruken

er stor. I områder med lav piggdekkbruk kan åpne vegdekker utvikles til et

støyreduksjonsalternativ hvis tilfredsstillende design-, proporsjonerings-, produksjons- og

rensemetoder utvikles. Et apropos her er at piggdekkbortfall i seg sjøl innebzerer en

betydelig reduksjon i trañkkstøy vinterstid.

Åpne vegdekker har imidlertid andre kvaliteter enn støydempningsegenskapene. Åpne

vegdekker gir en jevn overflate med utmerket kjørekomfort, dreneringsegenskapene

reduserer vannplaningsrisikoen og spruten fra kjøretøyene i regnvazr. Disse egenskapene er

også mer varige hos de åpne dekkene enn hva tilfellet er for støydempningsegenskapene.
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