www.vti.se/publikationer

VTI notat 26–2014
Utgivningsår 2014

Räfflor
Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper
vid mitträffling på 2-fältsvägar

Anna Anund

Förord
Detta är ett uppdrag som skett inom ramen för projektet Säker framkomlighet. Projektet
har genomförts på uppdrag av Trafikverket med Mats Remgård som kontaktperson och
Anna Vadeby som VTI:s projektledare. Arbetet har skett med en utgångspunkt i olika
typer av dokumentation som erhållits dels vid en litteraturgenomgång, dels via
kontakter med nordisk expertis inom området. För att fånga in erfarenheter kring
sinusräfflan och den intermittenta räfflan har nedanstående personer kontaktats. Då i
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Räfflor – Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på
2-fältsvägar
av Anna Anund
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de
ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Räfflorna ger såväl internt och externt buller
som vibrationer internt i fordonet. Det övergripande syftet med detta arbete är att belysa
effekterna och konsekvenser vid användande av fräst intermittent räffla jämfört med
sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbanan. Jämförelsen har haft som avsikt att
beakta; externt buller, internt buller, vibrationer, skador i vägbeläggningen och slitage
samt kostnader för utförandet. Kartläggningen omfattar arbeten gjorda i Sverige,
Danmark, Norge och Finland.
I Danmark, Norge och Sverige har mätningar skett av maximalt externt buller.
Variationerna i mätresultat är stora för såväl intermittenta räfflor som för sinusräfflor.
Resultaten visar att den konventionella räfflan bedöms ge en ökning av externt buller på
2–8 dB(A). Motsvarande siffra för sinusräfflan är 0,0–4 dB(A).
Vidare kan det konstateras att den skillnad man ser i externt buller är att sinusräfflan ger
mer lågfrekvent buller (30–40Hz) jämfört med andra typer av räfflor som ligger 1–2
oktaver dvs. 60–160 Hz högre. Det finns inte, vad vi känner till, redovisat i vilken
hastighet maximalt buller uppstår för sinusräffla och därmed inte heller några resultat
över hur ljudet sprids från dessa. Maximalt buller från konventionella räfflor erhålls
sannolikt kring 80–90 km/h. Vid 90 km/h är bullret från räfflorna lägre än riktvärdet för
buller för dem som bor 90–140 meter från räfflan. Det finns anledning att tro att det som
upplevs som störande inte enbart är kopplat till den maximala bullernivån utan snarare
till att ljudet avviker från trafikbullrets monotona ljud, att det är mer lågfrekvent och att
det kommer stötvis.
När det gäller det interna bullret så har de flesta studier fokuserat på personbilar och där
ser man en ökning av internt buller vid körning på intermittent räffla på 13–17 dB(A)
och på sinusräffla på 1–6 dB(A). Vi vet inte om någon utvärdering gjorts om den nivå
som erhålls för sinusräfflan är tillräcklig för att påkalla förares uppmärksamhet. Resultat
från simulatorstudier visar dock att även låga nivåer av internt buller är till hjälp för
förare som är på väg att lämna körfältet beroende på sömnighet. Räfflan ger inte enbart
buller utan även vibrationer och vad som är den viktigaste komponenten för att påkalla
uppmärksamhet är inte känt. Sannolikt är vibrationerna en viktig del. Det går inte att
uttala sig om effekter på förare i tunga fordon då data saknas.
Beläggningens kvalitet är en aspekt att beakta och erfarenheten visar att ju mindre
fräsyta desto mindre beläggningsskador. Vidare finns rekommendationen att inte fräsa
om ytan är tunnare än 25 mm, inte fräsa om ytan har sprickbildning eller är lagad och att
räfflan måste förseglas efter fräsning. Den typ av räffla som såväl Norge, Finland som
Danmark jobbar med är sinusräffla som är nedfräst och där man lägger linjemålningen i
räfflan. Majoriteten av försöken har skett för placering på vägkant och inte för vägmitt.
Utvärderingar pågår i Danmark och i Norge där man gjort försök med så kallad
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droppflex (beläggningsmassa droppas ner i punkter nära varandra i en linjeformation) i
den nedsänkta sinusräfflan. I Finland har man antingen en droppflex eller en trappflex i
räfflan.
Slutsatsen är att det inte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men
ytterligare studier kring effekten för förare av tunga fordon rekommenderas. Dessutom
rekommenderas nya mätningar av externt buller för att kunna göra beräkningar av hur
nära boende man kan fräsa utan att riktvärden för buller överskrids.
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Rumble strips – Effects and consequences of different types of rumble strips milled
in the center of 2-lane rural roads.
by Anna Anund
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping

Summary
Milled rumble strips is one way to attract the drivers’ attention when they involuntarily
are about to leave the lane. The rumble strips provide both internal and external noise
but also vibrations in the vehicle. The overall aim of this work is to elucidate the effects
and consequences of the use of intermittent milled rumble strips compared to sinus
milled rumble strips in the center of the road. The comparison take into account;
external noise, internal noise, vibrations, damage to the road surface and the price.
However, due to lack of data, vibrations and price issues are excluded here. The work is
based on documentation of lessons learned in Sweden, Denmark, Norway and Finland.
In Denmark, Norway and Sweden, measurements were made of the maximum external
noises. There were major variations in results for both intermittent rumble strips and
sinus rumble strips. The results show that the intermittent rumble strips provide an
increase of external noise on the 2–8 dB (A). The corresponding figure for the sinus
rumble strip is 0.0 to 4 dB (A). Further, it is found that the sinus rumble strips provide
more low frequency noise (30–40Hz) compare to the intermittent rumble strips (60–
160 Hz). Maximum noise from intermittent rumble strips are obtained around 80–90
km/h, and at 90 km/h the threshold for noise for those living close to the road is 90–140
meters. It is not known at what speed the sinus rumble strip provide the maximum
noise. There is reason to believe that what is perceived as disturbing is not only related
to the maximum noise but rather to fact that the sound deviates from the traffic noise
monotonous sound. The rumble strip sound is more low frequency and not
continuously.
Regarding the internal noise most studies have focused on passenger cars and an
increase in internal noise when driving on intermittent rumble strips varies between 13–
17 dB (A). For the sinus rumble strip the corresponding values are 1–6 dB (A). If the
level obtained for the sinus rumble strip is sufficient in order to attract the driver's
attention is as far as we know not evaluated. However, results from simulator studies
show that even low levels of internal noise is helpful for drivers who are about to leave
the lane due to sleepiness. The sinus rumble strips provide not only noise but also
vibrations. What the most important component to attract attention is, is not known, but
most truly the vibrations create an important contributing effect. There are almost no
studies available on the effects regarding drivers of trucks and buses.
The coating quality is one aspect to consider and experience shows that the less areas
milled, the less damage on the coating. Furthermore, there is a recommendation not to
mill on surface thinner than 25 mm. The majority of tests have been on the shoulder and
not in the center of the road. Evaluations from Denmark and Norway combine the sinus
rumble strips with the lane marking, the so called drip flex (coating mass dropped into
points near each other in a line formation) and the top of the sinus rumble strip is a bit
under the surface level. This is done to protect the sinus rumble strip and the coating.
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In conclusion, there are no known arguments for not using the sinus rumble strips.
However, further studies on the impact of drivers of heavy vehicles are recommended.
But also new measurements of external noise to make calculations of how when living
man can sizzle without guideline values for noise exceeded. Finally there is a need to
understand the main contribution in terms of noise versus vibrations.

8

VTI notat 26-2014

1

Introduktion och syfte

Räfflor i mitten av vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de är på
väg att ofrivilligt lämna körfältet. Det finns ett flertal studier som visar på att effekten är
god. Räfflan förväntas uppmärksamma såväl den trötta som den distraherade föraren.
Om det finns en skillnad i effekt, beroende på orsak till att föraren kör på räfflan är inte
känt.
Hur räfflorna kan se ut varierar. Det finns de mer konventionella intermittenta räfflorna
som den så kallade Målillaräfflan som används i Sverige, se Figur 1, vänster. Räfflan
har tydliga kanter och med en plan yta mellan räfflorna. En annan typ är de mer sinusformade räfflorna där räfflan är vågformad utan en plan yta mellan de nedsänkta
räfflorna, se Figur 1, höger.
Sinusräfflan har uppkommit med en förväntan att den ska minska nivån av externt
buller. Oavsett typ av räffla så görs räfflingen vanligtvis kontinuerlig både på streckade
och heldragna linjer och de kan ligga såväl i som utanför vägmarkeringen. När det
gäller mitträffling finns ett flertal lösningar. I Norge är det inte ovanligt med dubbelspärrlinje med en eller två räffla/or i mitten (Figur 8), medan det i Danmark är mer
vanligt med dubbelspärrlinje med räfflan integrerad i linjen (Figur 3).

Figur 1 Svensk väg fräst med "Målilla räffla" (t.v.) och svensk väg med sinusräffla
(t.h.).
Det övergripande syftet med detta arbete är att ge en oberoende och objektiv
beskrivning av effekter och konsekvenser vid användande av vanlig fräst räffla jämfört
med sinusfräst räffla vid mitträffling av vägbanan. Jämförelsen har haft som avsikt att
beakta






externt buller
internt buller
vibrationer
skador i vägbeläggningen och slitage
kostnader för utförandet.

Kartläggningen omfattar arbeten gjorda i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I
arbetet har en värdering skett av möjliga orsaker till skillnader i mätresultat och resultattolkning, framförallt i Sverige jämfört med andra nordiska länder.
Förhoppningen är att utredningen ska ligga till grund för en nordisk diskussion om
räffling och för uppdaterade vägutformningsregler. Målsättningen är en objektiv och
saklig beskrivning av respektive räffeltyp/räffelutformning där våra grannländers
erfarenheter och kunskaper beaktats och att det som på sikt blir rekommendationen för
svenska vägar även är förankrat i våra grannländer.
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2

Metod

Bedömningen av för- och nackdelar med de två typerna av räfflor har sin utgångspunkt i
en kartläggning av befintliga dokument där sinusräffla och intermittent räffla har
använts. Studier från Danmark, Norge och Finland har ingått.

2.1

Kartläggningen

En mall för vilka faktorer som ska beaktas togs fram. Mallen omfattar typen av räffla konventionell eller sinus, räfflans djup, bredd, cc-avstånd och placering på vägbanan
relativt vägmarkeringen. I de fall vägmarkering använts med syfte att skapa internt
buller så har även dessa ingått i dokumentationen. I kartläggningen ingick även att
avgöra för vilka av dessa kombinationer det finns dokumenterade mätningar av externt
och internt buller samt vibrationer internt. I den mån det varit känt, har mätinstrument
som använts vid mätningen beaktats, men även i vilken hastighet mätningen är gjord
och i vilka fordonstyper. För externt buller har avstånd från vägbanan beskrivits samt
typ av beläggning. Vidare har avsikten varit att dokumentera om mätningen skett när
övrig trafik varit närvarande eller inte. Här ingick även att sammanställa dokumenterade
resultat från mätningar av slitage och skadeeffekter på beläggningen med anledning av
räfflor. I de fall funktionskrav eller funktionskontroll har skett så ska även dessa
sammanställas. I arbetet ingick även att summera erfarenheter generellt kring kostnader
för utförande av olika typer av räffling.
Med ”dokumenterad kunskap” avsågs i detta fall inte enbart vetenskapliga artiklar utan
även rapporter som publicerats av de olika nordiska Trafik- och Vägverken, samt
myndigheter som VTI, VTT, TØI eller liknande. För att säkerställa att ingen kunskap
missats har nordiska experter tillfrågats. Avsikten var att även fånga de erfarenheter
som är internt dokumenterade och som inte återfinns i litteraturdatabaser.

2.2

Problematisering

Med en utgångspunkt i kartläggningen har ett försök gjorts att bedöma, diskutera eller
problematisera hur olika utförande av räfflor kan förväntas påverka beteendet hos förare
av personbilar och lastbilar. I den mån det fanns trovärdiga underlag att tillgå så
värderades dessa och en ”bästa gissning” togs fram avseende effekter på föraren och
möjligheten att undvika olyckor. Som en del i detta ingick även att summera kunskapsluckorna. Studien omfattar även ett arbete med att sammanfatta erfarenheter av olika
utformning av räfflan med avseende på säkerhet och acceptans hos mc-förare. Delar
som ingått i arbetet är såldes:
1. Ta fram en mall som ska användas för den systematiska kartläggningen.
2. Via litteraturdatabaser och personlig kontakt via mail och telefon med namngivna
personer och med befintligt kontaktnät kartlägga typer av räfflor, metoder och
resultat enligt ovan.
3. Granska dokumenten, sammanställa och problematisera, vilket innebär att med
en utgångspunkt i insamlade data göra en bästa uppskattning av för- och
nackdelar med sinusräffla och Målillaräffla avseende buller och vibrationer,
kostnader samt slitage och skador samt summera erfarenheter kring kostnader
och effekter för förare av mc.
4. Remissrunda: Sammanställt material har slutligen sänts ut till representanter från
de nordiska länderna som gavs möjlighet att kommentera.

10

VTI notat 26-2014

3

Kartläggning

Inledningsvis presenteras studier och samlade erfarenheter erhållna i de nordiska
länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. I flera fall har studier som avser
kanträffling inkluderats då mätningar av buller i vissa fall har skett på dessa. Dessa data
bedöms ändå vara relevanta att känna till.
3.1.1

Danmark

I Danmark har man under 2012 gjort en handbok för fräsning av sinusräfflan [1].
Generellt sett är räfflan man fräser vanligtvis 250–350 mm bred, 7 mm djup och med en
våglängd (cc) på 600 mm. Räfflan fräses vanligen med 50 mm avstånd till mitt eller
kantlinje. Räfflan ligger lite lägre än beläggningen 0–1 mm. En orsak till att man lägger
räfflan lite lägre är för att undvika att plogen sliter ner linjemålningen som är lagd i
räfflan. Vejdirektoratet spar mycket pengar på sina "nya" markeringar då dessa inte
nämnvärt påverkas av snöplogen. En annan är då man tidigare testat termoplast/vägmarkeringsmaterial direkt på vägytan. Dessa visade att markeringen var för mycket
påverkbar av temperaturen och därför prövade man att istället lägga det i sinusräfflan
(Källa: Mikael Herrlin, Fräsargruppen). Den målade sinusräfflan har således som syfte
att både ge en bättre synbarhet och en återkoppling till föraren som oavsiktligt är på väg
att lämna körfältet.
Räfflor kräver normalt en körfältsbredd på 3 meter och på motorväg 3,5 meter och då
förekommer de både i mitten och på kanten på vägen. I de fall det är landsväg så krävs
ett kvarvarande utrymme på helst 1,2 meter och för cyklister och gående minst 0,75
meter. I rapporten återges tabeller för vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda på
landsväg respektive motorväg avseende körfältsbredd, vägren och förekomst av
cyklister samt gående. Syftet är att underlätta för beslut om var räfflan ska placeras och
hur bred den ska vara, se Tabell 1[1].
Tabell 1 Rekommendation från den danska handboken avseende placering av räfflor på
landsväg.
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I handboken går att läsa att det inte finns bevis för att sinusräfflan påverkar vägytan
negativt, men i de fall beläggningen är dålig från början (krackeleringar etc.) bör man
undvika att fräsa innan beläggningen åtgärdats. Det betonas att räfflan bör förseglas
(bitumenbaserat material) för att minska påverkan på ytan. Det sker en kontroll av
räfflan efter fräsning då man mäter noggrannheten i fräsningen.

Figur 2 Sinusräffla från Danmark. (Foto hämtat från rapporten).
Ibland händer det att man även använder termoplast för att få en räffla som är upphöjd.
Denna slits dock snabbt. I handboken anser man inte att sinusräfflan är störande för
omkringboende, där man med detta avser dem som bor 25 meter från räfflan eller
närmare. De hänvisar till resultat som säger att sinusräfflan ökar externt buller med 0,5–
1 dB när bilarna kör med hjulen i räfflan[2]. Handboken rekommenderar att man innan
fräsning bör undersöka förekomsten av oskyddade trafikanter (cyklister och fotgängare)
och om vägen används av skolbarn. Vidare rekommenderas att man ska undersöka
beläggningens kvalitet. Det har även skrivits ett komplement till handboken med syfte
att belysa vissa beläggningsaspekter ytterligare [3]. Här ges exempel på hur man på
bästa sätt bör undvika beläggningsproblem vid fräsning. En slutsats man drar är att ju
mindre fräsytan är desto mindre beläggningsskador riskerar man. Man säger även att
man ska undvika att fräsa i en beläggningsyta som är tunnare än 25 mm.
Vejdirektoratet har gjort en pilotstudie där man använt fem olika utformningar av räffla
och för dessa testkört med tre olika personbilar (VW Golf, Skoda och Toyota) med
vänster hjul i räfflan i 80 km/h och samtidigt mätt externt buller (dBA) [2, 4-6].
Mikrofonen var placerad 7,5 meter från vägens kant (höger) och satt 1,2 meter högt.
Mätningen skedde då inga andra bilar passerade. Som kontrollpunkt använde man
körning på vägbanan (Stone Mastic Ashalt 22 år gammal). Resultaten tidsvägdes och
bullret presenterades dels i ”near lane”, dels i ”far lane”, se Tabell 2. Resultaten visar att
den svenska konventionella kvadratiska räfflan gav en bullerökning i ”far lane” på 2–3
dB(A) medan den sinusformade räfflan (4 alt 7mm) gav en bullerökning på 0,5–
1dB(A). De två fall där räfflan var rektangelformad var bullret 5–6 dB(A) högre för 4
mm djup och 5–8 dB(A) högre för 8 mm djup. Det är okänt vilken bredd räfflorna hade
och vilken typ av mätutrustning som användes.
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Figur 3 Exempel på hur mikrofonen var placerad. (Foto hämtat från PowerPointpresentation av arbetet).

Tabell 2 Resultat från pilotförsöket med 5 typer av räffla där A-vägt ljud använts med
en tidsvägning har skett som motsvarar ett avstånd på 25 meter.
Rumble strip
No.

Designation

Far
Lane
(dB(A))

Near
Lane
(dB(A))

1

Segment of circle, max 10 mm deep

3

2

2

Sinus 7 mm

1

0.5

3

Sinus 4 mm

1

0.5

4

Rectangle 4 mm deep

6

4

5

Rectangle 8 mm deep

8

5

I ytterligare en skrift har Vejdirektoratet summerat erfarenheter från fräsning av räfflor
med avseende på skador i beläggningen [7]. Kortfattat summerar författarna den stora
betydelse det har hur fräsningen sker för beläggningens hållbarhet och att man bör
undvika att fräsa i de fall beläggningen är gammal och sliten eller tidigare lagad. Vidare
konstateras att beläggningen ofta är svagast i mitten på vägen vilket bör beaktas. För att
öka hållbarheten bör räfflan alltid förseglas. Vidare rekommenderas att inte fräsa räfflor
om det finns boende i nära anslutning till räfflor. Arbetet omfattar inga egna mätningar
av slitage eller buller utan summerar de erfarenheter som finns i dagsläget.
I en kunskapsgenomgång gjord av Trafitec AB [8, 9] har man dels summerat erfarenheter kring användandet av den s.k. amerikanska räfflan vilken är intermitten med ett
djup på cirka 1,2 cm och dels summerat erfarenheter från Danmark. I detta arbete lyfter
man erfarenheter avseende buller och konstaterar att man i genomsnitt får en ökning av
bullret med 3dB(A) för den amerikanska räfflan jämfört med ”formtryckt striber”.
Vidare konstateras att det 1990 var 22 % av ”staterne” som upplevde klagomål från
omkringboende. Motsvarande siffra 2002 var 17 %. Vidare konsterar man att priset för
fräsning ligger runt 1 068 Dkr/km. I samtal med Fräsargruppen framkommer att priset
2013 ligger på 12–14 Dkr/meter inklusive försegling.
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Utifrån de erfarenheter som gjorts har Vejdirektoratet slagit fast att sinusräffla ska
användas runt vägmitt. Räfflan ska vara 25 cm bred, 7 mm djup och 0–1 mm under
vägytan, med 5 cm till linjen, efter fräsning ska räfflan rengöras och förseglas [10].
I skrivande stund pågår försök med att lägga linjemålningen ”striping” i räfflan. Arbetet
är under utvärdering och dessa resultat samt nya bullermätningar kommer att finnas
tillgängliga under våren 2014 (Källa: Allan Christiansen Bay, Vejdirektoratet).
3.1.2

Norge

I Norge har det under en längre tid bedrivits verksamhet med förbättrande av linjer och
deras synbarhet i synnerhet i väta. Ett flertal studier har gjorts vilka har resulterat i att
man idag jobbar med att lägga linjerna i en nedfräst ”ränna”. Man har framförallt
beaktat nedfräst Longflex, Rumbleflex och Dropflex1. Av dessa beläggningar har
Dropflexen visat sig vara den mest optimala när det gäller synbarhet i väta. Samtliga
dessa linjetyper ger vibrationer och ljud i och utanför fordonet, en effekt som snabbt
avtar på grund av slitage från dubbdäck och vid snöröjning. På grund av detta har man
även testat frästa räfflor. För att i möjligaste mån reducera externt buller har man valt att
testa sinusräfflor [11].
Det som rekommenderas, med utgångspunkt i resultaten, är att för att få bästa synbarhet
i väta och bästa varning till förare som oavsiktligt är på väg att lämna vägen och
samtidigt minimera externt buller är att fräsa en sinusräffla och applicera Dropflexmålning i räfflan. Redan 2008 var en grupp norska vägutformare på besök i Danmark
och fick då goda erfarenheter av de sinusfrästa räfflorna i vilka linjen var lagd i. De
kallas för ”sinuslinjer” eller förstärkt vägmarkering. Man tog med sig iden till Norge
och idag är de standard på norska vägar (Källa:Torgrim Dahl, Vegvesen samt Mikael
Herrlin, Fräsargruppen).
En farhåga som kan uppstå är om det står vatten i ”rännan”. Detta kan undvikas om man
har tvärfall på ”rännan”. Det är extra viktigt om räfflorna finns i vägens mitt (Källa:
Peter Aalto, Trafikverket i Sverige).

Figur 4 Bild från rapporten som beskriver sinusräffla med integrerad Dropflex.
I Norge används olika typer av sinusräfflor s.k. ”sinusriller”, se Figur 5. I en utvärdering
av Sintef har fokus varit på ”sinusriller” och ”nedfrest sinusriller” [12]. Studien omfattar
analyser i fält av sammanlagt 20 försökssträckor. En kontroll genomfördes av att djup
och bredd var enligt beställningen. Det som kontrollerades var fräsningens bredd,
”böljvågens” längd, djupet, variation i djup, vägmarkeringens bredd, samt fräsningens
längd. Resultaten visade på en viss mängd avvikelser såsom t.ex. djup.

1

Samtliga dessa är exempel på målning av linje. I figur 4 visas dropflex.
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Figur 5 Olika typer av räffelutformning i Norge. Källa: Sintef rapport A17181- 2011.
På några valda platser utmed rv7 har man mätt ljudnivå dB(A) och vibrationer, såväl
före som efter att räfflorna frästs, både internt och externt i fordonet [12]. Tre typer av
räfflor testades (sinusriller, nedfreste sinusriller och rumleriller) i såväl 50 km/h som 80
km/h, se Tabell 3.
Tabell 3 Intern och extern bullerförändring vid körning på Norska räfflor. Källa: Sintef
studien A17181, tabell 3-4, 3-5, 3-6 och 3-7.
Hastighet
km/h

Ökning av
invändigt
buller i lätt
fordon

Ökning i
externt
buller när
lätt fordon
passerar

Ökning av
invändigt
buller i
tungt
fordon

Ökning i
externt buller
när tungt
fordon
passerar

Räffeltyp
Sinusriller

50

2,3

0,0

5,8

1,3

Nedfreste sinusriller

50

1,5

-0,2

0,4

0,6

Rumleriller (60)

50

2,3

1,4

-1,1

1,8

Sinusriller

80

2,6

2,3

-0,9

1,5

Nedfreste sinusriller

80

1,9

-0,1

0,4

2,7

Rumleriller (60)

80

1.8

2,3

1,2

2,0

Författarna till studien summerar att fräsning på nylagd väg gav en jämn räffla medan
fräsning på ojämn asfalt gav en ojämn räffla. Den räffla man föreslår utifrån en samlad
bedömning är ”nedfrest sinusrille”, vilken bedöms ge lägst externt buller samtidigt som
det interna bullret kvarstår. Vidare rekommenderas linjemålningen placeras i den
”nedfreste sinusrillen”. Räfflan bör då vara 40 cm bred om linjen är 10 cm och 55 cm
bred om linjen är 15 cm bred. Räfflor i mitten av vägbanan förutsätter en vägbredd på
7,5 meter för att även oskyddade trafikanter ska kunna röra sig utmed vägen. Räfflan
bidrar till att trafiken flyttar sig 5–10 cm till höger dvs. närmare oskyddade trafikanter.
I ytterligare en utvärdering utförd av Sintef [13] har tre olika utformningar av räfflor
använts för att bland annat studera externt och internt buller. Mätningarna har skett i ett
tungt fordon (Volvo FL 250) och i en personbil (VW Golf 1,6 TDI) vid körning i 60
km/h respektive 80 km/h. De tre typerna av räfflor var ”sinusriller”, Profilerad spärrlinje
och ”rumleriller”. Ibland används dubbel spärrlinje med räfflor placerade innanför den,
se Figur 6 och ibland vanlig mittlinje.
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Figur 6 Exempel från rapporten på mätutrustningens placering (Norsonic 121;
mikrofon Norsonic 1201/23574) på en sträcka med dubble spärrlinje och ”sinus riller”.
Resultaten avseende det interna bullret i det tunga fordonet i 80 km/h, visade på en
mycket liten höjning av dB(A) i fordonen vid körning på sinusräfflor alternativt på den
profilerade linjen (0–0,9 dB(A)). Vid körning på intermittent räffla var ökningen i det
tunga fordonet 12,2 dB(A). Det externa bullret (8 meter från vägen) ökade marginellt
vid körning med lastbil på de tre typerna. För ”sinusriller” och profilerad spärrlinje
kunde inte någon ökning noteras, för vanliga räfflor var ökningen 4 dB(A).
I rapporten presenterades resultat från såväl 60 km/h som 80 km/h för personbil, se
Tabell 4.
Tabell 4 Internt och externt buller från mätningar med personbil på ”sinusriller”,
profilerad spärrlinje och ”rumleriller”. Sintef A13039.
HBG

Internt

Externt

Sinusriller

60

1,9

-0,2

Profilerad spärrlinje

60

11,8

6,3

Rumleriller

60

12,6

2,7

Sinusriller

80

1,1

0,2

Profilerad spärrlinje

80

9,5

9,9

Rumleriller

80

13,7

8,4

16

VTI notat 26-2014

Figur 7 Tersbandsspektra från invändigt och utvändigt buller vid körning i 60 km/h med
personbil. Källa Sintef rapport [13].
Det är intressant att konstatera att om det uppmätta ljudet presenteras som spektra så
kan man se att det som skiljer mest mellan utformningen är att ökningen kommer vid
olika frekvenser. Det gäller såväl i bilen som utanför den, se Figur 7. Man kan också
konstatera att sinusräfflan har hög ljudnivå vid endast en frekvens, som man kan
förvänta sig av dess utformning, medan de kantigare räfflorna uppvisar mer bredbandigt
buller som innehåller flera frekvenser. Dessa två ljudkaraktärer upplevs sannolikt
mycket olika av kringboende.
Författarna summerar och säger att tendensen visade på mer lågfrekvent buller (30–
40Hz) från ”sinusriller”, medan det för de andra två typerna av räfflor låg 1–2 oktaver,
dvs 60–160 Hz högre. Studien har inte haft fokus på beläggningspåverkan, men man har
mätt sidoläge. Det kan konstateras att det finns en variation i räfflornas sidoläge på
mellan 0,25–0,45 meter där utgångspunkten är vanlig mittlinje. Det finns klara
skillnader mellan de tre utförandena och där ”rumlerillerna” visar på den största
sidolägesvariationen och profilerad linje den minsta.
I Norge har olika typer av kombinationer av spärrlinje och räfflor i vägens mittområde
utvärderats. Ett försök skedde i Lillehammer där man jobbade med utformning av
mittfält med s.k. ”rumblestriber”, se Figur 1 [14]. Mätningar av buller gjordes inte och
det var inte heller sinusräfflor som användes. Man har däremot gjort mätningar av
sidoläge och kan konstatera att i genomsnitt gör detta att personbilar flyttar sig 45 cm
bort från vägens centrum och lastbilar 32 cm. En mätning ett år senare visade att
resultaten var relativt stabila [15].

VTI notat 26-2014

17

Figur 8 Rumblestriber vid sträcka utanför Lillehammer.
En liknande studie gjordes i Fåvang i Norge [16] där fem punkter utmed en sträcka
utvärderades med avseende på hastighet och sidoläge. I genomsnitt flyttade sig
fordonen 18–19 cm från vägens mitt jämfört med före fräsning. Här ska betonas dels att
det var stora skillnader mellan de olika mätplatserna, dels att det inte enbart var en
skillnad av räfflor utan även av målning. Sist men inte minst var räfflor som
utvärderades inte sinusformade utan intermittenta.
Det har skett informella intervjuer av bussförare på expressbussar mellan Elverum–Oslo
och med lokala entreprenörer med 7 lastbilar i Sto–Elvdal. Intervjuerna vittnar om att
förarna är mycket positiva till effekten av att köra över sinusräfflan (55 cm i mitten).
Det fanns även tidigare studier där man körde över så kallad rumbleflex på kanten i ett
försök i Österdalen 2002-2003. Deltagarna var då lite missnöjda med anledning av att
man upplevde för mycket vibrationer (Källa: Jon Haglund, Vegvesen)
3.1.3

Finland

Även i Finland har man under en lång tid försökt att utreda om räfflor är en bra åtgärd
[17]. Ett stort fokus har varit på användandet av räfflor och hur dessa på bästa sätt ska
utformas. Dessvärre är en stor del av litteraturen på finska. Sammanställningarna
baseras därför vanligtvis på vad som går att utläsa från de engelska sammanfattningarna.

Figur 9 Pressad räffla (t.v.) eller fräst räffla (t.h.).
Studier har gjorts för att beskriva vad förare av olika fordonsslag anser. Här har man
även genomfört körningar med motorcykel. Resultaten summeras genom att ju fortare
man kör desto mindre obekväma är räfflorna att köra på. Vidare konstateras att den
frästa räfflan ger tillräcklig effekt för att väcka en sömnig förare och att det sannolikt
gäller även för den mindre pressade räfflan. Man kan för den frästa räfflan se skillnader
i sidoläge, vilket man inte på samma sätt ser för den pressade. Avslutningsvis summeras
18

VTI notat 26-2014

att räfflorna är ett stort miljöproblem när det gäller externt buller. Exakta nivåer framgår
dock inte klart från tabellerna.
Vägförvaltningen utredde hur mycket en väg med vanlig fräst räffla, med pressad räffla
och med vägmarkeringsmålad ”kamflex” bidrog till ökat externt och internt buller [18].
För frästa räfflor visade resultaten en ökning i internt buller för personbilar med 10
dB(A) i 80 km/h och en ökning på 17dB(A) i externt buller. Vidare konstaterades att
avståndet mellan räfflornas mittpunkter har stor betydelse för bullernivåerna. Nylagd
kamflex ökade internt buller i fordonen med 8 dB(A) och externt buller med 3 dB(A),
men efter ett år hade den interna bullerökningen sjunkit till 3 dB(A). Författarna
konstaterar att nivån av buller verkar vara relaterad till linjens tjocklek och att det krävs
mer kunskap om hur mycket buller som behövs internt för att väcka en förare.
Mätningar av internt och externt buller har skett för att jämföra frästa räfflor med
pressade räfflor, men även för att avgöra vilket bidrag det blir vid körning på linjemålning av typerna: ”kamflex”, ”humflex” och ”drop-on-line” [19]. Resultaten visar en
ökning av externt och internt buller för såväl fräst räffla som pressad, med något högre
nivåer för den frästa räfflan. Ökningen i internt buller är framför allt märkbar i hastigheter under 80 km/h, vilket även gäller i viss mån externt. Det är oklart vilka fordonstyper som använts, vilken mätutrustning som använts samt vilket avstånd från räfflan
som utrustningen varit placerad vid. En modell har skapats för att återge externt buller
och hur det ser ut i relation till avstånd från vägen, se Figur 10.

Figur 10 Finska mätningar av externt buller och dess utbredning. (Källa: Peter Aalto,
Trafikverket).
Vad vi kan se är inga av de dokument vi hittat relaterade till typen sinusräfflor. Efter
kontakt med Finska Trafikverket så har vi fått veta att man har samarbetat med såväl
Sverige när det gällde införandet av konventionell räffla, som Norge när det gäller
sinusräfflan. I dagsläget är den finska sinusräfflan densamma som används i Norge.
Sinusräfflor fräses inte i tätort och i så fall endast om hastighetsgränsen överstiger 60
km/h. Sinusräfflan används i dagsläget endast i kombination med kantlinjen. Detta då
man under en period hade problem när det kom mycket regn, då följden blev att vattnet
stod kvar i räfflan. I Finland arbetar man för tillfället med nedfräst sinusräffla där de
lägger en profilerad markering (droppflex eller trappflex) på botten för att förbättra både
våtsynbarhet och hållbarheten av markeringen (Källa Tuomas Österman, Finska
Trafikverket).
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3.1.4

Sverige

I Sverige har räfflor använts under en lång tid och framförallt en konventionellt fräst
räffla. Den första studien av ljudnivåer som har hittats gjordes 1998 [20]. I studien
mättes bland annat dB(A) i personbilar av normal och stor karaktär (van), lastbilar med
och utan släp samt i buss. Mätningar gjordes för den amerikanska Pennsylvaniaräfflan
(17cm lång, 50 cm bred och 1,2 cm djup) och för en svensk djupare variant (2 cm lång,
17,5 cm bred och 1,5 cm djup). Mätningar gjordes i hastigheterna 90 och 110 km/h.
Mätinstrumentet var en Brüel & Kjaer.
Resultaten varierar med fordonsslag. Om data klassas i tre grupper beroende på nivån i
ljudsignalen - svag ljudsignal ökning med 0–5, mellanstark ljudsignal ökning med 6–10
och stark ljudsignal ökning med 11 dB(A) eller mer - så konstaterar författarna att för
Pennsylvaniaräfflorna erhölls starka ljudsignaler i vanliga personbilar och i den större
personbilen vid färd i 90 km/h. Mellanstarka ljudsignaler erhölls i personbilen av
märket Volvo vid färd i 110 km/h, ”vanen” vid färd i 110 km/h, båda bussarna samt två
av lastbilarna med släp. Den ena lastbilen med släp var en Scania -89 lastad med paket
och den andra en Volvo -96 lastad med mejerivaror. Båda lastbilarna var fullt lastade.
Svaga ljudsignaler erhölls i majoriteten av de tunga fordonen (8 av 10). Motsvarande
gjordes för ljudsignaler vid färd över den svenska räfflan, vilket gav i stort sett samma
resultat.

Figur 11 Svensk räffla vid provplatsen på E4:an till höger. Pennsylvaniaräfflan vid
provplatsen.
I samband med en utvärdering av hur förare reagerar, när de somnar och kommer ut på
räfflan, gjordes en mätning av bullernivåer i fordonet med syfte att återskapa detta i
simulatormiljö [21]. Mätningarna skedde i en Audi A6 i hastigheterna 90 och 110 km/h
med undantag för den finska räfflan där man även mätte i 70 km/h. Utformningen på
räfflorna varierade där den finska pressade räfflan var den med förväntat minst internt
buller (2 cm lång, 17,5 cm bred och 1,5 cm djup) och den svenska räfflan med förväntad
störst effekt (30 cm lång, 50 cm bred och 2 cm djup). Pennsylvaniaräfflan var den
traditionella (17 cm lång, 50 cm bred och 1,2 cm djup) medan den s.k. Målillaräfflan
var något mildare (15 cm lång, 35 cm bred och 1 cm djup). Precis som förväntat var
bullerökningen störst för den svenska räfflan (15–17 dB(A)), men skillnaden med
Pennsylvaniaräfflan var inte så stor (13–16 dB(A)). Den finska räfflan gav en intern
bullerökning på 5–7 dB(A). Det finns inga data från Målillaräfflan presenterade.
I samband med att försöksverksamheten med frästa räfflor i mitten på svenska
landsvägar skulle påbörjas genomförde Vägverket Konsult mätningar av externt buller
vid körning på den s.k. Målillaräfflan (konventionellt fräst) [22]. Syftet med mätningen
var att få en djupare kunskap om huruvida boende utmed sträckor med mitträfflor
kommer att utsättas för ett ökat buller. Mätavstånden var 25, 50 och 75 meter.
Mätningar skedde på en plats med öppen mark. Mätutrustningen (okänd typ) var
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placerad på ett stativ som var 1,7 meter högt. Resultatet visar på en ökning i buller med
2–3 dB då fordon körde i räfflan. Det var en stor variation i ökningen beroende på
fordonstyp. Det framgår inte vilken typ av fordon som genererade ljudet. Vidare betonas
att en viktig faktor att innefatta är att ljudet från passeringen skiljer sig från vanligt
”trafikbuller” eftersom det är mer lågfrekvent, dessutom kommer ljudet stötvis. Vid
användande av modell (Trivectors program Buller väg 8.6) för att avgöra hur långt det
måste vara till boende för att tillåta fräsning, konstateras att gränsvärdet 67 dB(A)
erhålls för plan mjuk mark 50 meter från vägen i 90 km/h och 58 meter från vägen vid
110 km/h. Motsvarande värden, om det är en bank på 1,5 meters höjd, var 75 meter i 90
km/h och 85 meter i 110 km/h. Värdena avser maxnivå. Författarna rekommenderar en
fördubbling av avstånden med tanke på att ljudets karaktär (lågfrekvent och stötvis)
sannolikt kommer att påverka den subjektiva uppfattningen. Rekommendationen var
således att räfflan inte bör fräsas om det finns boende närmare än 150–170 meter från
räfflan.
I en teknisk undersökning jämfördes den konventionella räfflan med sinusfräst räffla
[23]. Studien genomfördes för tre olika typer av sträckor och resultaten jämfördes med
en ny fräst konventionell räffla och en räffla som var lite mer sliten. Samtliga räfflor,
utom en, hade en bredd på 30 cm. Den räffla som avvek var 20 cm bred. Den
konventionella räfflan var 1 cm djup, det är oklart vad djupet var på sinusräfflorna.
Mätningarna skedde i 70 km/h samt i 90 km/h.

Figur 12 Tv. Nyfräst konventionell räffla på rv34 i anslutning till Rimforsa samt till
höger sinus fräst räffla på väg 250 mellan Kungsör och Köping.
Fokus i studien var internt buller, vibrationer i fordonet och externt buller. Vid
mätningarna användes en ljudnivåmätare av typen Brüel & Kjœr 2209. Externt buller
mättes vid vägkant och 50 meter från vägkanten. Bilen som användes var en Volvo 850
med dubbfria däck (Nokian Hakkapeliitta R).
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Figur 13 Mätning av externt buller.
Resultaten visar att högst externt och internt buller erhålls vid körning på den konventionella räfflan i högre hastighet, se Tabell 5.
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Tabell 5 Extern och intern bullerökning samt vibrationer vid körning på olika typer av
räfflor.
Körning i 70 km/h

Körning 90 km/h

Konventionell

6 dB(A)

17 dB(A)

Konventionell nyfräst

13 dB(A)

16 dB(A)

Sinusräfflan

1–3 dB(A)

4–6 dB(A)

Vägkant - 70 km/h

Vägkant - 90 km/h

Konventionell räffla

3 dB(A)

7 dB(A)

Sinusräfflan

2–3 dB(A)

1–4 dB(A)

Körning i 70 km/h

Körning 90 km/h

Konventionell räffla

1,27 m/s2

0,43 m/s2

Sinusräfflan

0,70–0,83 m/s2

0,11-0,13 m/s2

70 km/h

90 km/h

Konventionell räffla

0,02 m/s2

0,06 m/s2

Sinusräfflan

0,02–0,06 m/s2

0,02–0,06 m/s2

Ökning i internt buller

Ökning av externt buller

Ökning av vibrationer i chassi

Ökning av vibrationer i säte

I ytterligare en studie har mätningar skett av externt buller [24]. Studien fokuserade på
mitträfflor på vägar där omkörning är tillåten. Endast konventionell räffla ingick. I ett
första skede registrerades hur stor del av trafikarbetet som resulterar i ”räffelträffar”.
Resultatet visade att det var 0,2–1,0 procent av de passerande fordonen som kör på
räfflan och andelen ökade något på natten. I ett andra skede mättes bullernivåerna och
resultaten visade att det endast var på korta avstånd från vägen som det finns en risk att
dagens riktvärde för externt buller överskrids. Vid de tillfällen någon kör i räfflan
ifrågasätts om riktvärdena är rimliga i relation till det impulsliknande ljud med kort
varaktighet och tonal karaktär som genererars när ett fordon kör på räfflan. Tyvärr
redovisas inte vilken nivå det är på bullret vid körning på plan väg vilket gör det
omöjligt att presentera ökningen.
I studien görs en beräkning av maximala nivån i relation till avståndet från vägen. Detta
jämförs sedan med riktvärdet som är 70 dB(A) och som inte får överstigas mer än 5 ggr
på en timma. Författarna påpekar dock att med mycket lågfrekvent innehåll och så pass
höga nivåer som upp mot 70 dB(A) så är inte A-vägd ljudtrycksnivå ett bra mått
eftersom det ursprungligen var tänkt för området kring 40dB(A). Resultaten i Figur 14
och Figur 15 visar att i 70 km/h bör inte räfflor fräsas om det finns hus närmare än 58–
90 meter från den intermittenta räfflan och 90–140 meter vid väg med 90 km/h. Det
finns inga motsvarande mätningar eller beräkningar för sinusräfflor.
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Figur 14 Beräkningar av maximal ljudnivå / LAFMAX i som funktion av avståndet vid träff
av räfflan i 70 km/h. 70 dB(A) är riktvärde för dagtid.

Figur 15 Beräkningar av maximal ljudnivå /LAFMAX i som funktion av avståndet vid träff
av räfflan i 90 km/h. 70 dB(A) är riktvärde för dagtid.
I Sverige finns det ett företag som specialiserat sig på fräsning av räfflor
(Fräsargruppen). I samtal med Mikael Herrlin, regionansvarig på Fräsargruppen,
framkommer att de vid utförande av fräsning ser stora skillnader i bullereffekter
beroende på kvaliteten i fräsningen. Avgörande för att minimera det externa bullret är
att sinusräfflan fräses med bra utrustning och att de som gör jobbet är kompetenta.
Avgörande faktorer när det gäller utrustningen är kopplat till valsens och ”tändernas”
skick. Fräser man med oskarpa tänder så är det även svårt att få det förseglande klistret
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att fästa, vidare är det svårt att få en jämn räffla. Båda dessa faktorer påverkar det
externa bullret och där en mindre skarp räffelkant upplevs ge en ökad grad av buller.
Ytterligare en faktor att beakta är att det ovala hjul som sitter på sidan inte får vara
slitet, detta för att undvika att det blir fel mått vid fräsningen. Det är inte känt om
nedfräst sinusräffla används i Sverige, det är dock den typ av räffla som Mikael föreslår
vara optimal. Djupet på sinusräfflan kommer då ligga runt 6–7 mm och toppen kommer
ligga i höjd med beläggningen. Räfflan förseglas som vanligt med bitumen och sedan
läggs markeringen i den nedfrästa räfflan. Andra har hävdat att det är viktigt att rännan
som de nedfrästa sinusräfflorna ligger i ska ha ett tvärfall för att garantera att vattnet
rinner av. Detta är inte något som Mikael anser behövs.
Sammanfattningsvis är Mikaels bedömning följande avseende de stora variationerna vid
dB mätningar:
Valsens beskaffenhet:



tändernas kvalitet och storlek
fräsmaskin (ny eller äldre)

pilotens (fräsmaskin) erfarenhet och kompetens.
Andra faktorer kan vara:




bitumen (kvalitet och ålder)
typ av däck
däckens placering i räfflan.
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Figur 16 Högst upp till vänster visas fräsmaskinen och högst upp till höger visas
sinusräffla i mitten. Längst ner till vänster visas sinusräffla 2+1 och längst ner till
höger visas 1+1med sinusräffla. (Foto: Fräsargruppen).
Om det finns en skillnad i slitage mellan intermittent räffla jämfört med sinus går inte
att avgöra. En förklaring till detta är att sinusräfflan alltid förseglas till skillnad från de
intermittenta räfflorna. Detta gör att det är svårt att säga vad som beror på typen av
räffla och vad som beror på förseglingen. I praktiken går det att försegla även
intermittent räffla men det leder till en avsevärt högre kostnad. Exakt kostnad är svårt
att avgöra då den bland annat beror på typ av räffla och längd på sträckan.

3.2

Mc-förares säkerhet och acceptans

I två områden i Finland genomfördes sammanlagt 405 vägkantsintervjuer [25]. De mest
förvånande resultaten var att endast 10 procent av dem som bodde 200 meter eller
närmare sträckor med räfflor ansåg att det var störande. Ett flertal studier har gjorts med
hastighetsmätningar och trafikantintervjuer. Resultaten pekar på att trafikanterna är
nöjda och tror att räfflorna bidrar till en ökad trafiksäkerhet[26].
I en svensk studie har intervjuer i fokusgrupper skett varav en grupp var motorcyklister
[27]. Samtalen vittnar inte om att räfflor av den typ som används i Sverige (konventionell räffla – Målilla) skulle vara något problem för förare av motorcykel. De var
snarare mer positiva än andra förargrupper.
Danska Vejdirektoratet har gjort studier där polisens mc-förare har genomfört körningar
på olika typer av räfflor. Studien har dock inte dokumenterats men den samlade bilden
var att räfflorna inte var något bekymmer för förare av motorcykel (Källa: Allan Bay,
Vejdirektoratet).
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4

Resultat och analys

I kapitlet redovisas resultat och analys av kartläggningen utifrån effekterna på externt
och internt buller, beläggningsslitage och effekter på mc-förare. Då väldigt lite
dokumentation hittats avseende vibrationer och kostnader är dessa bara kort nämnda.

4.1

Externt buller

Den konventionella intermittenta räfflan bedöms sammanfattningsvis ge en ökning av
externt buller på 2–8 dB(A), motsvarande siffra för sinusräfflan är 0,0–4 dB(A), se
Tabell 6. Vidare kan det konstateras att den skillnad man ser i externt buller beror på att
sinusräfflan ger mestadels lågfrekvent buller (30–40Hz) jämfört med andra typer av
räfflor vars skarpa kanter genererar buller med ett bredare frekvensinnehåll som ligger
1–2 oktaver högre dvs. 60–160Hz högre. Maximalt buller erhålls sannolikt kring 80–90
km/h, se Figur 18. Det finns inga data för sinusräfflors maximala ljudnivåer som en
funktion av avstånd. Det finns anledning att tro att det som upplevs som störande inte
enbart är kopplat till den absoluta nivån utan snarare till att ljudet avviker från
trafikbullrets monotona ljud, att det är mer lågfrekvent och att det kommer stötvis. I
vilken omfattning räfflor (såväl intermittenta som sinusfrästa) upplevs som störande är
inte entydigt belyst.
Tabell 6 Sammanställning av mätningar av externt buller. Hbg=hastighetsbegränsning;
dB(A)= bullernivå; fordonstyp vid passage lb=lastbil, pb=personbil; typ av räffla
i=intermittent s=sinus.
Hbg
50
50
50
50
50
50
60
60
60
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90

dB(A)
1.8
1.3
0.6
1.4
0
-0.2
0
2.7
-0.2
3
3
2
4
1.5
2.7
2.3
8.4
2.3
-0.1
0.2
3
6
8
1
1
7
4

Fordonstyp vid passage Typ av räffla
lb
i
lb
s
lb
s
pb
i
pb
s
pb
s
lb
s
pb
i
pb
s
pb
i
pb
s
lb
i
lb
i
lb
s
lb
s
pb
i
pb
i
pb
s
pb
s
pb
s
pb
i
pb
i
pb
i
pb
s
pb
s
pb
i
pb
s
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Typ av räffla
Rumleriller (60)
Sinusriller
Nedfreste sinusriller
Rumleriller (60)
Sinusriller
Nedfreste sinusriller
Sinusriller
Rumleriller
Sinusriller
Intermittent
Sinus
Rumleriller (60)
Rumleriller
Sinusriller
Nedfreste sinusriller
Rumleriller (60)
Rumleriller
Sinusriller
Nedfreste sinusriller
Sinusriller
Segment of circle, max 10 mm deep
Rectangle 4 mm deep
Rectangle 8 mm deep
Sinus 7 mm
Sinus 4 mm
Intermittent
Sinus

Land
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Sverige

Studie

Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef A13039
Sintef A13039
Sintef A13039
VTI pm 2010
VTI pm 2010
Sintef: A17181
Sintef A13039
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef A13039
Sintef: A17181
Sintef: A17181
Sintef A13039
Kraghe et al 2007
Kraghe et al 2007
Kraghe et al 2007
Kraghe et al 2007
Kraghe et al 2007
VTI pm 2010
VTI pm 2010
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Figur 17 Summering av alla mätningar av externt buller. Namn på mätplats (x-axeln)
står för Land; hastighetsgräns; namn på räfflan; om det är en mätning för lastbil står
det lb, om det är för en personbil står inget. Ex. D80Räffla står för Danmark; 80km/h;
Räffla; pb.

Figur 18 Externt buller mätt vid olika tillfällen och vid olika platser uppdelat på vid
vilken hastighetsgräns de mätts. Namn på mätplats (x-axeln)står för Land;
hastighetsgräns; namn på räfflan; om det är en mätning för lastbil står det lb om det är
för en personbil står inget. Ex. D80Räffla står för Danmark;80km/h; Räffla; pb.
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4.2

Internt buller

Resultaten avseende internt buller är beroende av typ av fordon som använts vid
mätningen och vid vilken hastighet mätningen gjorts. Sammanfattningsvis kan
konstateras att de flesta studier har fokuserat på personbilar och där ser man en ökning
av internt buller vid körning på konventionell räffla på 13–17 dB(A) och på sinusräffla
på 1–6 dB(A), se Tabell 7. Om nivån som erhålls för sinusräfflan är tillräcklig för att
påkalla förares uppmärksamhet är vad vi vet inte utvärderat. Tidigare simulatorstudie
har dock visat att 4 dB(A) i internt buller är tillräckligt för att påkalla förares uppmärksamhet om de kör i personbil. I lastbilar är ökningen i buller minimal och i vissa studier
är det inte ens mätbara nivåer för sinusräfflor. Det saknas studier som gör att det går att
avgöra om det finns en skillnad mellan konventionella räfflors och sinusräfflors effekt
när det gäller att påkalla en förares uppmärksamhet på att man är på väg att lämna
körfältet. Detta gäller framförallt för förare av lastbil.
Tabell 7 Sammanställningar av internt buller. Hbg=hastighetsbegränsning; dB(A)=
bullernivå; fordonstyp vid passage lb=lastbil, pb=personbil; typ av räffla i=intermittent
s=sinus.
Hbg
50
50
50
50
50
50
60
60
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90

dB(A)
-1.1
5.8
0.4
2.3
2.3
1.5
12.6
1.9
6
3
1.2
-0.9
0.4
13.7
1.8
1.1
2.6
1.9
17
6
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Fordonstyp
lb
lb
lb
pb
pb
pb
pb
pb
pb
pb
lb
lb
lb
pb
pb
pb
pb
pb
pb
pb

Typ av räffla
i
s
s
i
s
s
i
s
i
s
i
s
s
i
i
s
s
s
i
s

Typ av räffla
Rumleriller
Sinusriller
Nedfräst sinusriller
Rumleriller
Sinusriller
Nedfräst sinusriller
Rumleriller
Sinusriller
räffla
Sinusräffla
Rumleriller
Sinusriller
Nedfräst sinusriller
Rumleriller
Rumleriller
Sinusriller
Sinusriller
Nedfräst sinusriller
räffla
Sinusräffla

Land
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige

Studie
A17181
A17181
A17181
A17181
A17181
A17181
A13039
A13039
VTI pm
VTI pm
A17181
A17181
A17181
A13039
A17181
A13039
A17181
A17181
VTI pm
VTI pm
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Figur 19 Summering av alla mätningar av internt buller. Namn på mätplats (xaxeln)står för Land;hastighetsgräns;namn på räfflan;lb om det är för lb annars pb. Ex.
N50Nedfrästsinus=Norge;50 km/h; nedfrästsinus; pb.

Figur 20 Internt buller mätt vid olika tillfällen och vid olika platser uppdelat på vid
vilken hastighetsgräns de mätts.
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4.3

Variation i resultat vid mätningar av samma typ av räffla

Skillnaderna i resultat vid mätningar av samma typ av räffla kan bero på ett flertal
faktorer. Här finns variationer beroende på vid vilken hastighet mätningen skett och vid
vilket avstånd man mätt eller beräknat spridningseffekten av ljudet för. Vidare varierar
resultaten för olika typer av fordon och för olika typer av mätutrustning. Personalens
kompetens och utrustningens beskaffenhet vid fräsning (tändernas kvalitet och fräsmaskinens status) är ytterligare faktorer som sannolikt påverkar hur mycket externt
buller som körning i räfflan kommer att generera.
En av de viktigaste skillnaderna i mätresultat är kopplat till hur räfflan ser ut avseende
bredd, längd och avstånd mellan räfflornas mittpunkter. Även vägytans beskaffenhet har
inverkan och ju sämre vägyta desto större variation i externt buller. Det är också ett
faktum att sinusräfflorna alltid förseglas till skillnad från de intermittenta. Vilken effekt
detta har för buller är inte känt.

4.4

Vibrationer

Få studier kring vibrationer har hittats och det är svårt att dra slutsatser kring detta.

4.5

Skador i vägbeläggningen och slitage

Beläggningens kvalitet har betydelse för hur mycket buller räfflorna ger internt och
externt men även för hur väl räfflan håller sett över en längre tid. Erfarenheten visar att
ju mindre fräsyta, desto mindre beläggningsskador. Rekommendationen är att inte fräsa
om ytan är tunnare än 25 mm och inte om ytan har sprickbildning eller är lagad. Vidare
är det allmänt känt att räfflan måste förseglas efter fräsning. Om det finns en skillnad i
slitage mellan intermittent räffla jämfört med sinus går inte att avgöra. Anledningen är
att sinusräfflan alltid förseglas till skillnad från de intermittenta räfflorna. Detta gör att
det är svårt att säga vad som beror på typen av räffla och vad som beror på förseglingen.
Det finns skäl att tro att ej förseglade intermittenta räfflor lättare ger skador i beläggningen än förseglade sinusräfflor. Detta är sannolikt inte kopplat till räfflan utan till
skillnader i försegling.

4.6

Kostnader för utförandet

Dokumentation kring kostnader är inte vanliga. I de uppgifter vi hittat ligger kostnaden
för fräsning av sinusräffla år 2013 på runt 15–18 SEK per löpmeter inklusive försegling.
Kostnad för intermittent räffla är gissningsvis 10–12 SEK per löpmeter, men då ingår
inte försegling.

4.7

Mc-förares uppfattning

Det finns få uppgifter dokumenterade. Efter samtal med representanterna i de nordiska
länderna är dock uppfattningen att sinusräfflor inte är ett bekymmer för mc förare. Det
kan dock finnas anledning att studera konceptet då sinusräfflorna är nedfrästa i en ränna.
Eftersom själv rännan ligger längs vägen och därmed inte innebär att man kör över den
utan snarare i den, är detta extra viktigt att undersöka för räfflor som är placerade i
mitten av vägen.
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5

Slutsats

Med utgångspunkt i kartläggningen görs följande bedömning:
Internt buller. I flera av de svenska och norska mätningarna är de uppmätta nivåerna av
internt buller i en personbil omkring 2 dB(A). Tidigare studier visar att 4 dB(A) väcker
en sömnig förare. Nivåer lägre än så är okänt om de är tillräckliga. Orsaken till varför
föraren kommer ut på räfflan kan ha betydelse för bullrets effektivitet och där en
distraherad förare sannolikt är mer mottaglig för lägre nivåer än en sömnig/nästan
sovande förare.
Externt buller. Danska och Norska studier visar något lägre nivåer på externt buller än
svenska mätningar. Svenska mätningar är dock inte gjorda i lägre hastigheter än 70
km/h. Skillnaderna i resultat vid samma hastigheter kan bero på olika utförande och
olika typer av däck på de fordon som använts. Det finns inga mätningar av externt
bullers spridning genererat vid körning på sinusräfflor. Detta gör det svårt att säga hur
nära boende man kan fräsa och kompletterande mätningar krävs.
Slitage. Det finns ingen anledning tro att det är negativt för beläggningen med sinusräfflor förutsatt att den frästa räfflan har förseglas.
Kostnader. Det finns en variation i kostnad för utförande av räfflor. Kostnaden är
beroende av sträckans längd och utformning. Sinusräfflan är dyrare än intermittent
räffla, men det kan bero på den bitumenförsegling som görs för att skydda beläggningen.
Effekter för mc förare. Det finns inga kända negativa effekter för förare av mc. Vi
rekommenderar dock att studier med mc-förare på mittfrästa sinusräfflor görs.
Slutsatsen är att det inte finns kända argument för att inte använda sinusräffla, men
ytterligare studier kring effekten för förare av tunga fordon rekommenderas samt nya
mätningar av externt buller för att kunna göra beräkningar av hur nära boende man kan
fräsa utan att riktvärden för buller överskrids.
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