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Förord 

Denna rapport är en kort sammanfattning av Joacim Lundbergs och Tiago Vieiras 

doktorandprojekt. Projektet har syftat till att öka kunskapen och förståelsen kring nuvarande 

miljöproblem med ursprung från interaktionen mellan vägbanan och däck gällande buller, 

rullmotstånd, vägslitage, slitagepartiklar och vägdamm. Syftet har även varit att försöka få 

ett helhetsgrepp, eller holistiskt grepp, om hur dessa områden påverkar varandra. Detta för 

att börja arbetet med att kunna ställa funktionskrav på svenska vägar gällande miljökrav, 

vilket i sin tur påverkar upphandlingsprocessen och kvalitetskontroll. Rapporten lyfter bara 

fram utvalda delar för att begränsa omfattningen, och mer detaljer återfinns i de båda 

avhandlingarna (se referenserna Lundberg, 2020 och Vieira, 2020). 

Doktorandprojektet har finansierats främst av Trafikverket via portfölj ”Bygga”, men även 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har delvis medfinansierat projektet. 

Projektet genomfördes vid VTI med koppling till avdelningen för Byggnadsmaterial vid KTH 

(Kungliga Tekniska Högskolan). Viss del av handledningstiden i projektet har finansierats av 

RISE (Research Institutes of Sweden). 

Denna rapport har interngranskats på VTI av Mats Gustafsson och Ulf Sandberg och därefter 

på Trafikverket av Lars Dahlbom, Hung Nguyen och Kjell Strömmer, vilket vi tackar för.  

Slutligen vill vi tacka våra handledare under doktorandtiden bestående av huvudhandledare 

Sigurdur Erlingsson (VTI/KTH), samt biträdande handledare Sara Janhäll (RISE), Anders 

Genell, Mats Gustafsson, Göran Blomqvist och Ulf Sandberg (samtliga VTI). Vi vill även 

särskilt tacka Julia Bermlid, Lars Dahlbom, Hung Nguyen, Jan Skoog och Robert Karlsson (alla 

från Trafikverket) för allt stöd och intresse under doktorandtiden. 

 

Linköping, 2020-09-28 

Joacim Lundberg och Tiago Vieira  
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1 Introduktion 

För närvarande finns det flera miljöaspekter gällande vägtrafiken i Sverige, inklusive buller, 

rullmotstånd och partikelemissioner, som behöver beaktas. I dagsläget brukar en sådan 

aspekt i taget prioriteras, vilket ibland sker på bekostnad av andra aspekter.  

Exponering av höga bullernivåer är ett hälsoproblem. Det finns uppskattningar att ungefär 

50 % av Europeiska Unionens (EU) befolkning exponeras för en ekvivalent ljudtrycksnivå 

(Lden) högre än 55 dB(A) på grund av vägtrafik (World Health Organization, 2011). I Sverige 

är ungefär 1,4 miljoner invånare exponerade för medelbullernivåer (Lden) över EUs gräns på 

55 dB från vägtrafiken (European Environment Agency, 2019). Exponering för högre 

bullernivåer medför flera hälsoeffekter, såsom till exempel ökad risk för ischemisk 

hjärtsjukdom, förhöjt blodtryck och sömnstörningar (World Health Organization, 2011).  

Exponering för luftburna partiklar är, liksom buller, ett hälsoproblem. Det finns flera 

sjukdomar som påverkas av luftföroreningar, både partiklar och gaser, såsom till exempel 

respiratoriska sjukdomar, lungcancer, förhöjt blodtryck och kardiovaskulära sjukdomar 

(Thurston et al., 2017). Även partikelstorleken har inverkan på hälsoresponsen, till exempel 
1PM10 eller 2PM2,5. Det finns flera källor till partiklar, både naturliga, som saltpartiklar från 

haven men även antropogena källor som slitagepartiklar från nötningsslitage3 av vägytor på 

grund av dubbdäck och uppvirvling av vägdamm, och då i synnerhet grova partiklar (mellan 

2,5 och 10 µm). Ett exempel nämns av Hopke et al. (2018) som visar att för trafiknära platser 

i bland annat Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien och Storbritannien kan PM10 bestå 

av upp till 50 – 60 % av dessa grova partiklar. Detta härleddes till uppvirvling av vägdamm, 

samt användandet av sandning och i vissa fall användandet av dubbdäck under vintern. 

Rullmotstånd är en annan viktig aspekt som påverkar fordons energiförbrukning och 

därigenom bränsleförbrukningen. För 2009 uppskattades bränsleförbrukningen för 

passagerarfordon till 208 000 miljoner liter bränsle, både bensin och diesel, där en av de 

främsta förlusterna av energi sker i kontakten mellan vägytan och däcket (Holmberg et al., 

2012). Vägytans egenskaper och dess resulterande effekt på rullmotstånd behöver beaktas 

vid underhållsaktiviteter då detta kan leda till en minskning av energiförbrukningen och 

därigenom en minskning av utsläppen av CO2 (Carlson, 2017).  

Baserat på dessa problem, var syftet med doktorandprojektet att gemensamt undersöka 

dessa tre aspekter för asfaltsvägytor. Detta för att fungera som en start för att kunna ta fram 

funktionskrav för miljöegenskaper för vägbeläggningar och därmed en effektivare 

upphandlings- och kvalitetsgranskningsprocess. Detta krävs för att i förlängningen kunna 

minimera intressekonflikter mellan olika miljöparametrar. 

Syftet med denna rapport är att sammanfatta de viktigaste resultaten från de båda 

avhandlingarna producerade inom ramen för doktorandprojektet. Målgruppen är de som 

hanterar en eller flera av dessa miljöfrågor, vare sig det är inom statlig, kommunal eller privat 

                                                           
1 PM10 är masskoncentrationen partiklar i luften med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. 
2 PM2,5 är masskoncentrationen partiklar i luften med en aerodynamisk diameter mindre än 2,5 µm. 
3 Nötningsslitaget är det totala slitaget från vägbeläggningen som slits bort på grund av trafik med 
dubbdäck. Med nötningsslitage avses alla storlekar och inte bara storlekar relevanta för vägdamm 
och luftkvalitet. 
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sektor. För mer detaljerade beskrivningar hänvisas läsaren till respektive avhandling som 

återfinns i referenslistan (Lundberg, 2020, och Vieira, 2020). 
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2 Metoder och mätkampanjer 

Detta kapitel sammanfattar kort utvalda metoder använda inom projektet. För mer detaljer 

hänvisas läsaren till Lundberg (2020) och Vieira (2020). 

2.1. Mätmetoder  

2.1.1. Väg- och däckbuller 

Mätning av väg- och däckbuller genomfördes med två olika metoder. Den första var Close 

Proximity (CPX) metoden, och den andra var trummätningar. CPX-metoden är en fältmetod 

och använder sig av en mätvagn, där minst två mikrofoner används för att mäta bullernivån 

nära kontakten mellan däcket och vägbanan under körning. Metoden använder två 

referensdäck för att efterlikna däcken som tunga (H1) och lätta fordon (P1) använder. 

Bullernivåerna korrigeras baserat på mättillfällets lufttemperatur och däckets hårdhet. 

Trummätning är en laboratoriemetod som använder sig av ett däck som rullar på trummans 

inre eller yttre yta. Denna yta består vanligtvis av stål eller olika sandpappersytor. I 

undantagsfall kan även asfaltsbeläggningar användas. Liksom för CPX-metoden, kan 

resultaten korrigeras för temperatur och däckets hårdhet. I detta fall användes Tekniska 

Universitetets i Gdansk (TUG, Polen) trumma tillsammans belagd med en sandpappersyta 

samt en yta vars textur liknar en ISO-yta, för mer detaljer se Vieira (2020). För däckmärkning 

av buller sker inte mätningarna på en trumma utan på en referensyta, en så kallad ISO-yta.  

2.1.2. Rullmotstånd 

Rullmotståndsmätningar genomfördes med en mätvagn från TUG på vägytor, samt 

kompletterades med mätningar på trumma, liksom för bullermätningarna. Rullmotståndet 

mäts indirekt, med denna mätvagn, genom att registrera vinkelförändringen mellan däcket 

och en referensarm. Vinkelförändringen ökar med ökat rullmotstånd. Mätvagnen som 

användes kompenserar för flera faktorer, bland annat vägens lutning och mätvagnens 

framåtgående acceleration. Mätning av rullmotstånd med trumma hanterar istället däckets 

vridmoment. Även i detta fall användes TUGs trumma. Gemensamt för båda metoderna är 

att resultaten översätts till en rullmotståndskoefficient, där ett högre värde innebär ett högre 

rullmotstånd, och därigenom en högre energiåtgång. För däckmärkning av rullmotstånd sker 

mätningar endast på en trumma. 

2.1.3. Däckhårdhet 

Däckhårdhet är ett förenklat mått för däckets egenskaper som påverkar bland annat buller 

och rullmotstånd. Mätningen genomförs genom att trycka en standardiserad konformig spets 

in i däcket och mäta hur mycket nålen sjunker in i däcket. Detta påverkas även av 

däckgummits temperatur. Däckhårdheten används bland annat vid korrigering av 

bullermätningar med CPX-metoden. 

2.1.4. Vägtextur 

Makrotexturmåtten Medelprofildjup (MPD), det inverterade Medelprofildjupet (MPDn) och 

Medeltexturdjupet (MTD) användes för vissa analyser. MPD och MPDn beräknas utifrån 

lasermätning av vägytan och är tvådimensionella mått. MPD är en standardiserad metod, i 

vilken rådataprofilen filtreras. Bland de sista stegen delas den filtrerade profilen upp i 

segment, i vilka hänsyn tas till texturens två högsta toppar. Dessa segment beräknas sedan 

över önskvärd sträcka för att beräkna MPD, vilket är medelvärdet av dessa segment. MPDn 

beräknas på samma vis som MPD, dock tas hänsyn till de två djupaste dalarna istället för de 

två högsta topparna i varje segment. MTD är istället ett tredimensionellt mått och mäts genom 

att ett standardmaterial hälls ut på ytan och sprids ut med en speciell gummipuck. Diametern 
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av denna resulterande yta kan därefter översättas till ett volymmått för texturen. Gemensamt 

för MPD, MPDn och MTD är att ett högre värde innebär en grövre textur. 

2.1.5. Vägdamm 

Vägdamm samlades in och undersöktes genom att använda Wet Dust Sampler (WDS) 

metoden, som utvecklades vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Kortfattat 

går metoden ut på att en begränsad del av vägytan tvättas med högtrycksspolning varefter det 

dammfyllda vattnet överförs till en behållare med hjälp av filtrerad tryckluft. Detta 

dammfyllda vatten kan därefter analyseras i laboratorium för att bestämma bland annat 

mängden damm och dess storleksfördelning. 

2.1.6. Turbiditet 

Turbiditet är ett mått för vattnets grumlighet och mäts med hjälp av en optisk princip. Det 

används som en approximation för partikelkoncentrationen i det uppsamlade dammfyllda 

vattnet med WDS-utrustningen. Denna turbiditet används som en approximation för 

mängden damm på vägen. En högre turbiditet antyder en högre partikelkoncentration och 

därigenom en större mängd damm på vägen. 

2.1.7. Mätning av partikelkoncentrationer i luft 

Masskoncentration av PM10 och NOx i luften följdes vid en dränerande beläggning i två lager 

som lades i Linköping i slutet av sommaren 2018, med en referensmätning längre söderut 

längs med samma väg där den äldre täta beläggningen var intakt (en ABS16). Mätningarna av 

PM10 genomfördes med TEOM 1400 instrument (Tapared Element Oscillating Microbalance) 

från Termofisher, medan NOx mättes med kemiluminiscens med hjälp av Ecotech Serinus 40 

instrument mellan slutet av oktober 2018 till slutet av maj 2019. Instrumenten var placerade 

ungefär sex till sju meter från asfaltskanten med inlopp placerade ca 1.5 till 2.1 meter över 

vägytan för den täta beläggningen respektive den dränerande beläggningen. Vid den täta 

beläggningen mättes även lufttemperaturen, vindriktningen, vindhastigheten, mängden 

regnnederbörd samt den relativa fuktigheten. 

2.1.8. Mätning av uppvirvling av vägdamm med mätbil 

Mätning av uppvirvling av vägdamm genomfördes med hjälp av en finsk mätbil från 

Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors, en Opel Vectra utrustad med två TSI 

DustTrak 8530 instrument med vilka masskoncentrationen av partiklar i form av PM10 

uppmättes. Mätning sker i fronten av fordonet vilket agerar bakgrundsmätning samt bakom 

vänster bakdäck och skillnaden mellan mätningen vid däcket och fronten anses vara bidraget 

från fordonet. Detta bidrag kommer från uppvirvling av vägdamm, men även 

direktemissioner från väg-, däck- och bromsslitage bidrar. Mätningar genomfördes med 

målhastighet 50, 60 och 70 km/h, men enbart mätningar från 70 km/h redovisas i denna 

rapport. Mätningar genomfördes i båda riktningarna längs med Industrigatan i Linköping där 

en dränerande beläggning lades i slutet av sommaren 2018 där även den äldre täta 

beläggningen fanns kvar som en referens längs samma väg söder om den dränerande 

beläggningen. Endast mätningar för de första 500 meter för den dränerande beläggningen 

presenteras i denna rapport för den norrgående riktningen. För vägdammsmätningarna 

undersöktes fyra olika inkörda däck av olika däcktyper: ett sommardäck (Hakkapeliitta Green 

2, benämnt G2), ett odubbat vinterdäck (Hakkapeliitta R2) samt två olika dubbdäck 

(Hakkapeliitta H8 och H9, benämnda H8 och H9). Fem repetitioner per däck genomfördes. 

Till skillnad mot exempelvis CPX-metoden finns inget standardiserat sätt att bearbeta datan 

varför ingen korrigering genomfördes för temperatur, däckhårdhet eller hastighet. Resultaten 

jämförs även mot CPX-mätningar längs med samma sträcka och samma målhastighet. 
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2.1.9. Dubbdäckslitage av vägytan 

Dubbdäcksslitaget av vägytor mättes med hjälp av en laserprofilometer. Genom att fästen 

gjöts ner i vägytan, mättes samma linje vid varje mätning. Mätningar genomfördes två gånger 

per år, en strax före och en strax efter dubbdäckssäsongen, och skillnaden mellan dessa 

mätningar utgör dubbdäcksslitagets bidrag till det totala slitaget. Både medelprofilslitaget och 

maximala spårdjupet mättes med denna metod. 

2.2. Modeller 

2.2.1. Prognosmodell för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor 

Den av VTI utvecklade prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor 

används för att beräkna nötningsslitaget av vägytor. Modellen beräknar först 

nötningsslitagets storlek genom att ta hänsyn till flera trafik- och materialparametrar. Detta 

nötningsslitage fördelas därefter över en given filbredd och medelprofilslitaget och maximala 

spårdjupet beräknas. Modellen är även implementerad i NORTRIP-modellen (NOn-exhaust 

Road Traffic Induced Particle emission). 

2.2.2. NORTRIP-modellen 

NORTRIP är en processbaserad modell vilken tar hänsyn till trafik och meteorologiska 

processer för att modellera emissionsfaktorer och partikelkoncentrationer i luft från icke-

avgaskällor. Exempel på sådana är partiklar från vintersandning, däckslitage, 

direktemittering av slitagepartiklar från vägslitage och uppvirvling av vägdamm. Modellen 

används bland annat för modellering av hur olika drift- och städstrategier påverkar 

luftkvaliteten. Prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor är delvis 

implementerad i NORTRIP-modellen. 

2.3. Mätningar 

2.3.1. CPX-ringanalys 

För att undersöka osäkerheter i CPX-metoden genomfördes en modifierad ringanalys. Fyra 

olika CPX-mätvagnar deltog i ringanalysen och mätte buller på tio olika vägytor vid olika 

hastigheter. Dessa mätningar genomfördes vid olika tillfällen och vid olika temperaturer. 

Detta simulerar hur testerna skulle genomföras om t.ex. Trafikverket skulle beställa CPX-

mätningar. För fler detaljer se Vieira (2020) och (Vieira et al., 2020b, ännu ej publicerad).  

2.3.2. Val av däck 

För att undersöka inverkan av valet av däck på buller respektive rullmotstånd genomfördes 

CPX- och rullmotståndsmätningar på två vägytor samt trummätningar vid olika hastigheter. 

Totalt 50 olika däck användes vilket inkluderade både så kallade ”all season”-, sommar-, 

odubbade vinter- och dubbdäck. Mätningarna genomfördes inom ett tidigare projekt men 

analyserades i mer detalj inom doktorandprojektet. För fler detaljer se Vieira et al. (2019b), 

Vieira et al. (2020c) och Vieira (2020). 

2.3.3. Däckhårdhet 

För att undersöka hur val av operatör och instrument påverkar däckhårdhetsmätningarnas 

osäkerhet, och därigenom CPX-mätningarna, planerades och genomfördes ett mätprogram. 

Mätprogrammet inkluderade två däck, fem operatörer och tre instrument. För fler detaljer se 

Vieira et al. (2020a) och Vieira (2020). 

2.3.4. Prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor och 

NORTRIP 

För att undersöka hur väl prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor 

överensstämmer med det verkliga nötningsslitaget samlades alla nyare tillgängliga slitagedata 
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från VTI in. Modellens prediktioner jämfördes sedan mot dessa mätningar. Inverkan av dessa 

resultat undersöktes även i NORTRIP-modellen. Trafik- och beläggningsdata samlades in 

från beläggningsrecept och olika databaser. För fler detaljer se Lundberg et al. (2019a) och 

Lundberg (2020). 

2.3.5. Slipning  

För att undersöka hur slipning av vägytan påverkar både buller och rullmotstånd 

genomfördes CPX- och rullmotståndsmätningar på åtta olika vägytor vid olika hastigheter. 

De flesta av slipningarna och mätningarna genomfördes inom ett tidigare projekt, men 

analyserades mer djupgående inom doktorandprojektet. Slipningens inverkan på buller 

respektive rullmotstånd beräknades som skillnaden mellan den slipade ytan och en 

referensyta omedelbart före den slipade ytan. Även texturmätningar av MPD genomfördes för 

att undersöka slipningens effekt på vägytan. För fler detaljer se Vieira et al. (2019c) och Vieira 

(2020). 

2.3.6. Vägdamm 

För att undersöka vägdammets årsvariation och transportprocesser, samt inverkan av 

beläggningstyp, genomfördes mätningar i Linköping inom doktorandprojektet med 

jämförelse mot data från mätningar i Stockholm som genomförts i andra tidigare projekt. 

Mätningarna i centrala Stockholm genomfördes på sju olika ABS (AsfaltsBetong, Stenrik) 

vägytor. Även inverkan av textur (i form av MTD) på vägdammsförrådet undersöktes kort för 

dessa mätningar. Mätningarna i Linköping undersökte skillnaden mellan en dränerande 

beläggning i två lager och en tät ABS-beläggning. För alla mätningar användes WDS-

utrustningen för att samla in vägdammet. För fler detaljer se Gustafsson et al. (2019), 

Lundberg et al. (2020, ej ännu publicerad) och Lundberg (2020). 
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3 Resultat och diskussion 

3.1. CPX-ringanalys 

Ett av resultaten från undersökningen visas i Figur 1. Figuren visar att mätvagnarna CPX1 och 

CPX2 liknar varandra, medan CPX3 avviker. CPX4 verkar vara liknande CPX1 och CPX2, dock 

med större variation. Tas hänsyn till de olika vägytorna har mätvagnarna CPX1 och CPX2 

liknande resultat för de flesta av de tio undersökta vägytorna. CPX3 verkar ha systematiskt 

högre värden jämfört med övriga mätvagnar, vilket beror på en opålitlig kalibrering. CPX4 

har en större spridning än övriga mätvagnar, vilket beror på att vissa av dessa mätningar 

genomfördes på fuktiga vägytor, vilket ger en högre bullernivå samt att vagnen inte heller var 

korrekt kalibrerad. 

 

Figur 1. Skillnaden mellan varje individuell mätvagn och det totala medelvärdet för alla mätningar (alla vägytor, 
alla hastigheter, båda däcken och alla fyra mätvagnar). Felstaplarna visar standardavvikelsen för varje mätvagn. 
Figurkälla: Vieira et al. (2020b). 

Genom att använda en generell linjär modell uppskattades att huvudeffekten vid val av 

mätvagn orsakar en osäkerhet på upp till 0,41 dB för tre av de fyra mätvagnarna. Räknas bara 

de mätningar som genomfördes korrekt, på torra vägbanor och med korrekt kalibrering av 

mätvagnen så kan skillnaden mellan mätvagnar bli lägre än 0,2 dB. Mätningarna var ej GPS-

synkroniserade. Hade en sådan synkronisering genomförts hade osäkerheten minskat. Dessa 

osäkerheter visar att det är möjligt att införa ett märkningssystem för vägytor ur 

bullerperspektiv, under förutsättning att mätningarna genomförs korrekt, enligt gällande 

standard, med korrekt kalibrering och enligt rekommendationerna angivna i Vieira (2020). 

3.2. Val av däck 

Vad beträffar bulleremission, visar ett av resultaten att medelbullernivån för dubbade 

vinterdäck är högre än för övriga däcktyper (Figur 2, samt Tabell 1). Särskilt bör nämnas att 

Green Diamond-däck är regummerade däck med inbakta hårda partiklar i slitbanan (dock ej 

att förväxlas med övrigt användande av ordet partiklar i denna rapport).  
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Figur 2. Medel CPX-bullernivå för de olika däcktyperna vid 80 km/h samt alla vägytor. AS = ”All season” däck, SU 
= sommardäck, WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. 
Felstaplar är standardavvikelsen. Figurkälla: Vieira et al. (2019b). 

Tabell 1. Sammanfattande information av data presenterad i Figur 2. AS = ”All season” däck, SU = sommardäck, 
WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. 

Däcktyp Antal observationer CPX-bullernivå, medel [dB] Standardavvikelse [dB] 

AS 8 97,3 1,7 

SU 16 97,5 1,3 

WI 48 97,0 1,7 

WIGD 4 94,8 0,4 

WIST 24 103,2 1,9 

 

Det syns även att dubbdäck har en högre medelbullernivå vid högre frekvenser jämfört med 

övriga däcktyper (Figur 3, samt Tabell 2). Detta beror på dubbens interaktion med vägytan 

genom islag och skrapningar, vilket inte sker med andra däck. Detta iakttogs för alla 

hastigheter. 

 

Figur 3. Medelfrekvensspektrum för CPX-bullernivåerna för alla hastigheter och vägytor. AS = ”All season” däck, 
SU = sommardäck, WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. 
Felstaplar är standardavvikelsen. Figurkälla: Vieira et al. (2019b). 
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Tabell 2. Medelfrekvensspektrum för CPX-bullernivåerna för alla hastigheter och vägytor av data presenterade i 
Figur 3. AS = ”All season” däck, SU = sommardäck, WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond 
vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. 

Frekvens  AS SU WI WIGD WIST 

315 Hz 68,6 67,9 68,9 67,1 76,7 

400 Hz 72,1 72,6 72,6 71,8 81,0 

500 Hz 75,7 75,8 76,2 74,3 83,6 

630 Hz 78,2 78,5 78,9 77,1 85,2 

800 Hz 84,0 84,4 83,8 82,2 89,9 

1 000 Hz 82,9 81,8 82,2 81,1 89,7 

1 250 Hz 81,1 81,8 80,4 78,6 88,1 

1 600 Hz 78,6 81,1 77,8 76,2 86,3 

2 000 Hz 76,0 78,3 75,6 74,9 85,2 

2 500 Hz 73,3 74,7 73,7 73,5 82,7 

3 150 Hz 70,4 71,4 71,0 70,5 78,6 

4 000 Hz 67,7 68,3 68,4 66,4 75,3 

5 000 Hz 64,5 63,9 64,7 64,0 73,7 

6 300 Hz 62,0 60,0 61,0 63,9 73,3 

8 000 Hz 59,3 57,5 58,1 62,4 73,8 

10 000 Hz 55,4 52,1 53,8 59,0 74,0 

 

Det visade sig även att den största stenstorleken inte nödvändigtvis leder till en högre 

bullernivå, givet de undersökta hastigheterna och ytorna (Figur 4 samt Tabell 3).  

 

Figur 4. Skillnad i medel CPX-bullernivå mellan de två undersökta ytorna. Positiva värden innebär att ytan med 
större stenstorlek hade högre bullernivå medans negativa värden innebär att ytan med mindre stenstorlek hade 
en högre bullernivå. AS = ”All season” däck, SU = sommardäck, WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond 
vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. Felstaplar är standardavvikelsen. Figurkälla: Vieira et al. (2019b). 

Tabell 3. Sammanfattande information av data presenterad i Figur 4. AS = ”All season” däck, SU = sommardäck, 
WI = odubbade vinterdäck, WIGD = Green Diamond vinterdäck och WIST = dubbade vinterdäck. 

Däcktyp Antal observationer CPX-bullernivå, medelskillnad [dB] Standardavvikelse [dB] 

AS 4 1,7 1,0 

SU 8 1,3 0,8 

WI 24 1,7 0,6 

WIGD 2 0,6 0,1 

WIST 12 -0,7 0,5 
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Speciellt kan nämnas att dubbade vinterdäck gav lägre medelbullernivå för ytan med större 

stenstorlek, till skillnad från övriga däcktyper där högre bullernivå återfanns för vägytan med 

större stenstorlek. Detta iakttogs för alla undersökta hastigheter.  

För rullmotstånd var det ingen större skillnad mellan de båda ytorna. Detta indikerar att 

största stenstorleken inte har någon större inverkan på rullmotståndet givet de undersökta 

hastigheterna, däcken och ytorna. ”All season” -däcken hade en något högre 

medelrullmotståndskoefficient än de andra däcktyperna. Variationen mellan däck inom 

samma däcktyp var större än skillnaden mellan däcktypernas medelvärden. Vidare syntes, för 

både buller och rullmotstånd, att trummätningar inte korrelerade mot fältmätningar, vilket 

betyder att nuvarande däckmärkningssystem behöver uppdateras. 

3.3. Mätning av däckhårdhet 

Osäkerheter kring val av operatör och instrument för däckhårdhetsmätningarna visade att 

både operatör och instrument kan påverka den uppmätta hårdheten. Även kombinationen av 

operator och instrument kan påverka den uppmätta hårdheten. Detta hade en effekt på 

osäkerheten i CPX-metoden vid korrigering av hårdheten, där operatorn hade en osäkerhet 

om 0,24 dB och instrumentet om 0,40 dB. Dessa osäkerheter är betydligt större än de som 

återges i gällande ISO-standard för CPX-metoden som anger 0,20 dB. De rekommendationer 

som framtogs, bland annat att använda en mätställning och att inte möta momentan- eller 

maxvärden, påtalades för ansvarig ISO-arbetsgrupp.  

3.4. Prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av 
vägytor och NORTRIP 

Jämförelsen av nötningsslitaget i fält med de modellerade värdena visade att modellen 

överskattade slitaget med 56 %, givet den begränsade data som fanns att tillgå. En 

motsvarande minskning av nötningsslitaget i NORTRIP-modellen resulterade i motsvarande 

minskning av modellerade emissionsfaktorer och partikelkoncentrationer i luft, trots tidigare 

god överrensstämmelse med observerade värden. Detta betyder att NORTRIP-modellen 

behöver utvecklas vidare för att förklara denna skillnad. 

3.5. Slipning 

Slipning av de undersökta vägytorna gav en minskning av CPX-bullernivån med upp till 3 dB. 

Bullerminskningen skedde främst för låga frekvenser, under 1250 Hz, vilket gäller för alla 

undersökta hastigheter. Detta kan förklaras av texturförändringen vilket påverkar däckets 

vibrationer som är en viktig bullergenereringsmekanism för låga frekvenser. 

För rullmotstånd sågs en minskning med upp till 15 %. Detta kan, liksom för buller, förklaras 

av texturförändringen då deformationen av däcket minskar. Ett exempel på detta ges i Figur 

5.  

Dock är det viktigt att ytan från början har en tillräckligt hög MPD samt att friktionen inte 

försämras efter slipningen. 
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Figur 5. Exempel på inverkan av slipning på texturen och på däckets deformation ner i texturen. Övre figuren visar 
texturprofilen (svart profil) samt däckdeformationsprofilen (även kallad ”enveloped surface profile”, röd profil) 
före slipning. Den undre figuren visar samma sak fast efter slipning. Figurkälla: Vieira et al. (2019c). 

3.6. Vägdamm 

Resultaten av mätningarna i Stockholm och Linköping visas i Figur 6. Mängden mineraliskt 

vägdamm har en säsongsvariation, dock med olika nivåer i Stockholm och Linköping, vilket 

beror på lokala trafikförutsättningar och lokala källor. En skillnad syns mellan mängden 

damm i hjulspåret och mellan hjulspåren.  

 

Figur 6.  En jämförelse mellan mängden mineraliskt damm i Stockholm (medel för alla ABS-vägytor och alla 
mätningarna för alla tillgängliga år) med mängden mineraliskt damm (medel) på den dränerande beläggningen 
(DLPAC) och ABS-beläggningen (SMA) i Linköping. Felstaplarna är standardavvikelsen. LW = vänster hjulspår, BW 
= mellan hjulspår, n = antalet observationer och DL180 = mängden mineraliskt damm med partiklar mindre än 180 
µm. Figurkälla: Lundberg et al. (2020). 

Detta beror på skillnaden i transportprocesser. I hjulspåren påverkas dammet och 

transportprocesserna av direkt kontakt med däcken samt det turbulenta luftflöden runt 

däcken, under fordonet och av fordonsflödet. Mellan hjulspåren påverkas enbart de 



Sida 18 (26) 

turbulenta flödena, vilket innebär att mer damm lagras på denna typ av yta. En intressant 

aspekt som särskilt bör påverka är den dammbindning och städning genom vakuumsugning 

av vägytorna i Stockholm som genomfördes under mätkampanjen. En teori är att dammet på 

en vägyta cementeras i vägytans textur om ytan har dammbundits och utsätts för direkt 

samverkan med rullande däck från trafiken. Denna cementering gör att dammet är svårare 

att städa eller transportera bort, vilket kan bidra till att förklara den mindre mängden damm 

i hjulspåren i Linköping, där ingen vakuumsugning eller dammbindning användes. Mellan 

hjulspåren, där den dammbundna vägytan inte utsätts för rullande däck från trafiken, är en 

teori att cementeringen är mindre effektiv. Detta gör dammet tillgängligt för städning, vilket 

kan bidra till att förklara att det är mindre damm på dessa ytor i Stockholm jämfört med 

Linköping. I Linköping verkar det som att mängden damm är ungefärligt lika stor för både 

den dränerande beläggningen som för den täta ABS-beläggningen. 

En intressant aspekt med dränerande beläggningar är deras förmåga att reducera buller vid 

källan, vilket beror på att bullergenereringsmekanismerna som styrs av aerodynamiska 

processer, såsom luftpumpning, minskas (Vieira et al., 2019a). Dessa spekuleras även påverka 

hur partiklar transporteras ner i en dränerande beläggning, samt hur vägdamm virvlas upp 

från täta respektive dränerande beläggningar. Det kan spekuleras att dränerande 

beläggningar kan agera som en partikelfälla (Lundberg et al., 2019b), då litteratur har visat 

att partikelemissionen är initialt lägre vid denna typ av vägyta (Elmgren and Norman, 2019). 

Flera undersökningar har även visat att texturen har en inverkan på hur mycket damm som 

kan lagras på vägytan, och att flera olika mått kan användas, och har använts, för att beskriva 

detta, inklusive MPD, MPDn samt MTD (Medeltexturdjupet). Texturen påverkar även flera 

bullergenereringsmekanismer, såsom vibrationsmekanismer och adhesionsmekanismer. 

3.7. Mätning av partikelkoncentrationer i luft 

Preliminära resultat av mätningen av luftkvalitet vid den dränerande beläggningen och den 

täta referensbeläggningen i Linköping presenteras i Figur 7. Figuren visar att koncentrationen 

av PM10 är ungefär 52 % lägre vid den nya dränerande beläggningen än koncentrationerna vid 

den äldre täta beläggningen. Figur 8 (vänstra figuren) visar medeldygnet för hela mätperioden 

uppdelat i medeltimmarna för både PM10 och NOx. Figuren visar även kvoten av PM10 och NOx 

under de timmar som trafikmängden är som högst. Det syns att både PM10 och NOx följer 

varandra, vilket antyder att båda kommer från trafikkällor.  Kvoten av PM10 och NOx är högre 

för den täta beläggningen än för den dränerande, vilket antyder att det sker en högre 

uppvirvling av vägdamm vid den täta beläggningen. En tydlig skillnad mellan den täta och 

dränerande beläggningen är den höga hålrumshalten hos den dränerande beläggningen, med 

ett exempel som ges i Figur 8 (högra figuren). Luftporerna kan agera som en partikelfälla samt 

även fånga in fukt, vilket i sig har en dammbindande effekt. Denna kombination förklarar 

möjligen de lägre koncentrationerna av PM10 under den våta vintern och under den torra 

våren då vägdamm virvlas upp. Detta då vägdammet ansamlas under våta perioder och virvlas 

upp under torra. Ytterligare en aspekt som syns i Figur 8 (högra figuren) är nödvändigheten 

av att kunna ställa goda krav men även möjligheten att följa upp dessa krav. Det syns tydligt 

att det mellersta lagret (vilket är det undre lagret i den dränerande beläggningen) inte når upp 

till den tänkta hålrumshalten motsvarande det övre dränerande lagret. Detta påverkar olika 

mekanismer, exempelvis för buller, vilket påverkar beläggningens tekniska funktion och 

därigenom livslängden.  
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Figur 7. Dygnsmedelvärde (24-h) av PM10 för den dränerande beläggningen (DLPAC) och den täta beläggningen 
(SMA). Den streckade linjen visar luftkvalitetsgränsvärdet 50 µg/m3. Källa: Lundberg et al. (2019c). 

 

Figur 8. Vänstra figuren: Variation i PM10 och NOx samt medelkvoten PM10/NOx under timmarna med hög 
trafikmängd för medeldygnet för den dränerande beläggningen (DLPAC) och den täta referensbeläggningen 
(SMA). Källa: Lundberg et al. (2019c). Högra figuren: En tomografibild på ett borrprov taget från den dränerande 
beläggningen i Linköping ungefär en till två månader efter konstruktion. Övre lagret är ungefär enligt 
beläggningsreceptet medan det andra lagret blev tätare än planerat. Understa lagret är ett restlager av en äldre 
tät beläggning. 

3.8. Mätning av uppvirvling av vägdamm 

Ett av resultaten av mätningen av uppvirvling av vägdamm samt CPX-mätningar längs den 

dränerande beläggningen i Linköping presenteras i Figur 9. I detta fall visas enbart 

mätningarna genomförda för målhastigheten 70 km/h för de första 500 meter för den 

dränerande beläggningen i norrgående riktningen. Figuren visar att både buller- och 

partikelemissionerna varierar längs med mätsträckan och därmed beläggningen vilket 

troligtvis beror på variationer i textur och beläggningsegenskaper (t.ex. hålrumshalten) vilka 

styr olika mekanismer för dessa emissioner. Några exempel på dessa mekanismer är 

däckdeformationen, förmågan att agera som en partikelfälla samt påverkan på luftprocesser 

som påverkar bullergenerering (t.ex. ”air pumping”) och som troligtvis även påverkar 

uppvirvlingen av vägdamm. Det syns även ett svagt motsatt samband mellan buller- och 

partikelemissionerna, dock syns inget konsistent samband mellan de olika däcktyperna. Det 

syns även att däcktypen har en inverkan på både buller- och partikelemissionerna. Ett tydligt 

exempel är dubbdäcken vilka orsakar högre direktemissioner från vägslitage jämfört med de 

odubbade varianterna.  
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Figur 9. Resultatet av mätningar med Vectra-mätbilen (partiklar) och CPX-vagnen (buller) för de olika 
däcktyperna i norrgående riktning längs med de 500 första meterna av den dränerande beläggningen lagd i två 
lager Heldragna linjer beskriver medelvärden av fem repetitioner och de skuggade partierna beskriver minsta 
och största mätvärde. Mätningens hastighet var i detta fall 70 km/h. Källa: Lundberg och Vieira (2020). 

3.9. Helhetsgrepp kring buller, rullmotstånd, vägslitage och 
vägdamm 

Slipning av vägytor visade sig ha god förmåga att minska bullernivåerna och rullmotståndet. 

Detta är ett mer enkelt genomförbart alternativ för att snabbt minska bullernivåerna och 

rullmotståndet jämfört med att välja de mest optimala däcken, även om effekten inte är lika 

stor. Valet av däck är en intressant strategi som har en större förmåga att minska 

bullernivåerna och rullmotståndet jämfört med slipning av vägytor. Dock är detta svårare och 

tar längre tid att implementera. Hänsyn måste tas till befintliga texturen innan slipning kan 

genomföras för att få effekt och inte riskera att minska friktionen. Ur damnings- och 

slitagesynpunkt är slipning av vägytor inte särskilt undersökt. Då slipningen gör en inverkan 

på vägytan kan det tänkas att nötningsslitaget samt poleringsslitaget av denna yta eventuellt 

kan öka, med ökad generering av slitagepartiklar som följd. Detta ökade slitage kan även 

innebära att tiden texturen hålls optimerad, som ger positiva effekter på bullernivåer och 

rullmotstånd, kan vara begränsad. Detta behöver dock undersökas vidare. Det är välkänt att 

dubbdäck har en särskild inverkan på nötningsslitage och partikelgenerering, men att behovet 

av god friktion, minskade bullernivåer och minskat rullmotstånd (energiåtgången) gör att en 

balans måste upprättas och att ett helhetsgrepp måste tas hänsyn till vid val av däck. 
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4 Slutsatser, rekommendationer och 
kunskapsbehov 

4.1. Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna från de två avhandlingarna var: 

 Skillnaden mellan olika CPX-mätvagnar kan, trots olika omständigheter, bli 0.2 dB 

eller lägre, givet att gällande standard och rekommendationerna i Vieira (2020) följs. 

Sådana låga osäkerheter tillåter en akustisk märkning av vägytor med en precision av 

1,0 dB, vilket, om rekommendationerna följs, anses som en rimlig precision. 

 Mätningar av däckgummihårdhet påverkas av operatören och instrumentet. Detta 

ger substantiella variationer i korrigeringen av CPX-bullermätningar.  

 Trumresultaten för både buller och rullmotstånd korrelerade dåligt eller inte alls med 
motsvarande fältmätningsresultat. Detta beror i huvudsak på att vägytan (respektive 
trumytan) spelar en viktig roll som ger olika resultat för olika ytor. Det betyder även 
att nuvarande däckmärkningssystem behöver ses över. Däckmärkning av 
rullmotstånd sker medelst trummätning på slät ståltrumma eller sandpapper, medan 
däckmärkning av buller sker på en standardyta som inte liknar vanliga vägytor. 
Denna standardyta har i sin tur visat sig variera mellan olika däckföretag och 
testplatser. Detta innebär att standardytan bara delvis är till hjälp då trumytan förses 
med en avgjutning av en viss standardyta för buller. 

 Valet av däck kan ge en betydelsefull minskning av buller respektive rullmotstånd. 

Dock kräver detta ett pålitligt däckmärkningssystem för att kunna välja de mest 

effektiva däcken. 

 Minskning av buller och/eller rullmotstånd är inte så enkelt som att enbart minska 

den största stenstorleken. Speciellt vid höga proportioner av dubbdäck i trafiken. 

Detta givet de undersökta förutsättningarna och relaterar ej till skillnader på grund 

av trafikflöden och dess proportion av dubbdäck. 

 Dubbdäck har en högre bullernivå jämfört med odubbade däck. Dock leder detta ej 

nödvändigtvis att däcket har ett högre rullmotstånd. 

 Bulleremission från dubbdäck har ett annorlunda frekvensspektrum jämfört med 

odubbade däck, speciellt vid högre frekvenser.  

 Slipning av vägytor kan minska bullernivåerna vid källan med upp till 3 dB och kan 

minska rullmotstånd med upp till 15 %. Dock är det viktigt att vägytan före slipning 

har tillräckligt hög MPD och att den slipade ytan ger tillräcklig friktion. 

 Valet av tystare däck ger större minskningen av buller vid källan jämfört med 

slipning. Dock är slipning ett snabbare och enkelt genomförbart alternativ. 

 Prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor överskattar 

nötningsslitaget med ungefär 50 %, med motsvarande påverkan på de modellerade 

partikelkoncentrationerna och -emissionerna i NORTRIP-modellen. NORTRIP-

modellen behöver beakta andra parametrar för att förklara skillnaden.  

 Mängden vägdamm (mineraliskt) verkar ha liknande årsvariation för Stockholm och 

Linköping. Dock påverkas mängden vägdamm (mineraliskt) av lokala förutsättningar 

och källor. 

 Mängden mineraliskt damm på en dränerande beläggning verkar vara liknande den 

för en tät ABS-beläggning, samt verkar ha en liknande årsvariation. 

 Koncentrationen av PM10 var lägre vid den dränerande beläggningen jämfört med den 

täta beläggningen i Linköping. 

 Kvoten PM10/NOx var lägre vid den dränerande beläggningen jämfört med den täta 

beläggningen i Linköping vilket tyder på en mindre uppvirvling av vägdamm jämfört 

med vid den täta beläggningen. Dock är detta preliminärt. 

 Det sammanhängande porsystemet (sammanhängande hålrumshalt) föreslås agera 

som en partikelfälla vilken, i kombination med fukthållande egenskaper, minskar 

uppvirvlingen av vägdamm. Dock är detta preliminärt. 
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 Olika däcktyper påverkar både buller- och partikelemissioner. 

 Hastigheten har en påverkan på både buller- och partikelemissioner. 

 Variationer i buller- och partikelemissioner längs med en vägbeläggning påverkas 

troligtvis av variation i konstruktionen och variationer i sammanhängande 

hålrumshalt för den undersökta dränerande beläggningen i Linköping. 

 Det finns inga standardiserade databearbetningsmetoder för partikelmätningar och 

vägdammsmätningar jämfört med bullermätningarna. 

 Flera sätt att beskriva vägytans textur finns som är intressanta för att beskriva 

mängden vägdamm på ytan, inklusive, dock ej begränsat till, MPD, MPDn och MTD. 

 Det finns flera bullergenereringsmekanismer som möjligen även kan påverka 

generering och uppvirvling av vägdamm, inklusive däckets vibrationer och 

aerodynamiska mekanismer. Särskilt luftpumpningsmekanismen bör påverka 

uppvirvlingen av vägdamm. 

Lundberg (2020) och Vieira (2020) tar tillsammans ett steg framåt mot ett mer holistiskt 

kunskapsgrepp gällande funktionskrav för vägytor. Detta arbete kräver fortsatta forsknings- 

och utvecklingsarbeten. Ett sådant holistiskt helhetsgrepp kommer att öka kunskapen av 

dessa komplexa interaktioner och kommer då att medge en optimering av funktioner, eller 

minst, en minskning av intressekonflikter mellan olika funktionskrav för vägytor och för däck. 

Detta kommer att leda till en mer funktionsorienterad upphandlingsprocess och en 

funktionsorienterad kvalitetskontroll. 

4.2. Rekommendationer och kunskapsbehov 

De viktigaste rekommendationerna och kunskapsbehoven från de två avhandlingarna var: 

 Vid CPX-mätning krävs det att mätdata synkroniseras med GPS-signalen, att inga 

mätningar genomförs på fuktiga eller våta vägytor, att mätvagnen är korrekt 

kalibrerad samt att rekommendationerna gällande mätning av däckhårdhet följs.  

 För att minska osäkerheterna gällande mätning av däckgummits hårdhet bör en 

instrumenthållare användas för att minska operatorns inflytande samt en tydligt 

specificerad avläsningstid användas, till exempel efter två sekunder, fast aldrig 

momentan- eller maxvärden. Förändringen av däckgummits hårdhet under mätning 

kan möjligtvis användas för att undersöka däckets slitage- och åldringsprocesser. 

 Dubbens inverkan på bullergenereringsmekanismer och dess inverkan på 

frekvensspektrum bör vidare undersökas och fördjupas. Gärna i kombination med 

slitage- och partikelgenereringsprocesser. 

 Flerslipningstekniker samt deras påverkan på buller, rullmotstånd och luftkvalitet 

(PM10) bör undersökas. Varaktigheten bör undersökas vidare och hur denna påverkar 

vägytans funktionella livslängd, gällande akustik, rullmotstånd och teknisk livslängd. 

 En ringanalys av rullmotståndsmätningar bör genomföras för att undersöka 

metodens osäkerheter. Detta bör göras för flera vägytor. 

 En översyn av nuvarande däckmärkningssystem föreslås, både gällande buller och 

rullmotstånd. 

 Prognosmodellen för lätta fordons dubbdäcksslitage av vägytor bör få en djupare 

kalibrering, och inkludera nyare beläggningar och dubbdäck. NORTRIP-modellen 

behöver på nytt implementera prognosmodellen samt vidareutvecklas för att förklara 

skillnaden på grund av minskat nötningsslitage. Prognosmodellen bör på sikt ersättas 

av en processbaserad eller minst en mekanistisk-empirisk modell. Den bör även 

utvecklas för användande i andra länder, med början i Norge och Finland. 

 Fler jämförande mätningar mellan olika beläggningstyper gällande både uppvirvling 

och luftkoncentrationer behöver genomföras för att förstå 

beläggningskonstruktionens inverkan. Vidare bör detta fördjupas genom att kopplas 

till beläggningens ingående egenskaper såsom materialegenskaper (t.ex. 

stenmaterial), beläggningsreceptets utformning samt särskilt beläggningens 
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tillverkning och konstruktion vilket påverkar slutproduktens funktionella 

egenskaper, dess samhällskostnad samt dess tekniska livslängd. 

 Fler sammätningar av buller- och partikelemissioner från vägyta-däckinteraktionen 

krävs tillsammans med information om vägbeläggningens beskaffenhet och 

egenskaper för att få en ökad förståelse för hur mekanismer verkar. När denna 

kunskap finns kan effektiva funktionskrav ställas för beläggningens miljöpåverkan 

samt en bättre kvalitetssäkring av slutprodukten (beläggningen) kan ske. 

 Standardiserade metoder behöver utvecklas för vägdamm- och partikelmätningar för 

att kunna genomföra jämförande studier mellan olika platser samt för att förenkla 

samanalyser med andra aspekter såsom buller. 

 Vägytans textur och dess inverkan på generering av slitagepartiklar, lagring av 

vägdamm och dess transporter behöver vidare undersökas. 

 Nötningsslitaget av vägytor behöver vidare undersökas för att förstå 

genereringsmekanismer för slitagepartiklar. Samtidigt behöver däckegenskaper 

såsom modul, ålder och hårdhet börja undersökas och beaktas. 

 Sambandet mellan bullergenereringsmekanismer och genererings- och 

uppvirvlingsmekanismer av vägdamm bör undersökas vidare då flera av dem 

troligtvis samverkar. 

 Inverkan av porösa beläggningar på vägdamm och luftkvalitet bör undersökas vidare. 

Dessa undersökningar bör genomföras tillsammans med bullermätningar då 

dränerande beläggningar idag används som bullerdämpande åtgärd vid källan. 

 

Det finns ett stort behov av kombinerade studier av däckegenskaper, däcktyp, 

vägbeläggningars egenskaper, vägytans egenskaper, samt dess inverkan på rullmotstånd, 

buller, vägslitage, generering av slitagepartiklar och vägdamm, partikel- och 

vägdammsemissioner och slutligen luftkvalitet. Detta krävs för att nå ett holistiskt 

helhetsgrepp för att optimera funktioner, eller minst, minimera intressekonflikter mellan 

olika funktionskrav, och därigenom uppnå en mer effektiv upphandlings- samt 

kvalitetsgranskningsprocess. 
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