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Förord 
”Pavement Management System” (PMS) används i många länder inklusive 
Sverige som ett hjälpmedel vid planering av vägunderhållsåtgärder. Ett PMS 
består av en mer eller mindre omfattande katalog av samband sådana som under-
hållsåtgärd – väglivslängd, underhållsåtgärd – underhållskostnad, vägyteegenska-
per – trafikanteffekter, etc. Föreliggande rapport redovisar resultatet av en littera-
turstudie syftande till att finna samband mellan vägojämnhet och komfortkostnad. 

Litteraturstudien har genomförts av forskningsingenjör Inger Forsberg vid 
enheten Drift- och underhåll på VTI i Linköping under handledning av Anita Ihs, 
Georg Magnusson och Leif Sjögren. 

Projektet har finansierats av Vägverket och Georg Magnusson, VTI har varit 
projektledare. 

Projektet har ingått som en del i huvudprojektet ”Vägytans trafikeffekter”. 
 
Linköping februari 2000 
 
Inger Forsberg 
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Sammanfattning 
VTI har på Vägverkets uppdrag genomfört en litteraturstudie syftande till att finna 
underlag för en eventuell revidering av i Vägverkets PM-system utnyttjat sam-
band mellan vägojämnhet och komfortkostnad. Detta samband är baserat på den 
finska studien ”Monetär värdering av åkkomfort” av Kari Mäkelä och Anssi 
Lampinen. Rapporten publicerades 1985 och Vägverket ansåg att det fanns anled-
ning att undersöka om modernare forskning kunde ge underlag för en eventuell 
revidering av det utnyttjade sambandet. 

Litteratursökning i OECD:s databas IRRD gav vid handen att sambandet 
mellan vägojämnhet/vibrationer och komfortupplevelse under årens lopp har varit 
föremål för omfattande studier. Studier syftande till att sätta ett pris på upplevel-
sen av komfort, eller kanske snarare bristen på komfort, obehag, är däremot 
mycket fåtaliga. 

Utöver den nämnda finska rapporten har endast två ytterligare rapporter som 
behandlar komfortkostnader påträffats, en norsk och en utgiven av det svenska 
Vägverket. Den i den svenska rapporten angivna komfortkostnadsmodellen är 
baserad på den finska studien och det är troligt att så även är fallet med den norska 
modellen. Den genomförda litteraturstudien har sålunda inte kunnat finna något i 
litteraturen redovisat underlag för en revidering av komfortkostnadsmodellen i 
Vägverkets PM-system. 
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Summary 
By direction of the Swedish National Road Administration (SNRA) the Swedish 
National Road and Transport Research Institute (VTI) has carried out a literature 
survey with the view to finding a basis for the possible revision of the relationship 
between road unevenness and comfort cost included in the PM-system used by 
SNRA. This relationship is based on the Finnish study ”Monetary evaluation of 
driving comfort” by Kari Mäkelä and Anssi Lampinen. The report was published 
in 1985 and SNRA was of the opinion that there were reasons to investigate 
whether more recent research has revealed findings that could be used for a 
revision of this relationship. 

A literature search in the OECD database IRRD showed that the relationship 
between road unevenness/vibrations and the experience of comfort has been the 
subject of a great number of studies in the course of time. Studies to relate the cost 
of the comfort or rather the lack of comfort, discomfort, are very few. 

Only two reports were found (excluding the Finnish report) dealing with 
comfort cost. One report from Norway and one from Sweden, the latter published 
by SNRA. The comfort cost model in the Swedish report is based on the Finnish 
study and this is probably also the case with the Norwegian report. The study has 
thus failed in finding any guidance in the literature for a revision of the comfort 
cost model used in the PM-system of SNRA. 
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1 Bakgrund 
Vägverkets ”Pavement Management System” (PMS) innehåller bl.a. en modell 
för beräkning av komfortkostnad som funktion av vägytans jämnhet. Denna 
modell är huvudsakligen, kanske helt, baserad på resultatet från en finsk studie 
som presenterats i VTT:s Meddelande 476 ”Monetär värdering av åkkomfort” av 
Kari Mäkelä och Anssi Lampinen. Det har visat sig, att vid utnyttjandet av denna 
modell, fås en komfortkostnad som utgör en större andel av de totala kostnaderna 
än vad som förefaller rimligt och det har därför ifrågasatts om modellen verkligen 
återspeglar verkliga förhållanden. Eftersom den nämnda VTT-rapporten är av 
ganska gammalt datum, publicerad redan 1985, fanns det anledning att undersöka 
om det finns modernare forskning i ämnet. Vägverket uppdrog därför åt VTI att 
genomföra en litteraturstudie syftande till att finna underlag för en eventuell revi-
dering av Vägverkets nuvarande samband mellan vägojämnhet och komfortkost-
nad. Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna studie. 

En litteratursökning har genomförts vid VTI med utnyttjande av databasen 
IRRD (Internationl Road Research Documentation) dvs. OECD:s databas som 
huvudsakligen täcker europeiska källor. Georg Magnusson, VTI har vidare bidra-
git med litteratur från länder utanför Europa. 

 
2 Definitioner 
2.1 Komfort 
Enligt Bonniers lexikon definieras komfort som bekvämlighet, praktisk och triv-
sam inredning  (av engelska comfort, av fornfranska confort, förstärkning, tröst). 

Traditionellt begränsas i vägfordonssammanhang komfortbegreppet till att 
avse inverkan på komfortupplevelsen av i ett landsvägsfordon uppkommande vib-
rationer orsakade av vägojämnheten. Det kan måhända i detta sammanhang något 
begrundas om komforten i PMS-sammanhang skall, eller kan, ges en något vidare 
betydelse. Det finns all anledning att anta att den av en trafikant upplevda kom-
forten, kanske huvudsakligen, beror av andra yttre och inre faktorer. Vägomgiv-
ningens skönhet kan vara en sådan där benägenheten att uppskatta densamma 
beror av t.ex. den för resan disponibla tiden och om det är en daglig eller enstaka 
resa. En smal och krokig väg kan av förare i s.k. sportiga bilar betraktas som 
ytterst trevlig att köra, och därmed i viss mening vara komfortabel. En rak, bred 
och jämn väg kan för vissa förare i vissa bilar uppfattas som ytterst komfortabel, 
medan andra förare i andra bilar, kan anse vägen vara tråkig och medföra risk för 
insomning. Medvetenheten om risk för olycka torde för övrigt vara den mest 
okomfortabla upplevelsen en bilförare kan råka ut för. Kanske en litteraturstudie 
avseende samband mellan av bilförare upplevd risk och vägytans och –
omgivningens egenskaper kan vara av intresse på litet längre sikt. 

Det kan här då också anföras, att Alm (1989) definierar komfort som en 
framför allt positiv affektiv reaktion på yttre objekt eller händelser, samt en kog-
nitiv jämförelse mellan referenspunkter och de aktuella objekten och händelserna. 

 
2.2 Komfortkostnad 
Med komfortkostnad avses här den vägojämnhetsberoende benägenheten hos tra-
fikanten att ikläda sig en tilläggskostnad för att vinna en komfortablare resa. 
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3 Litteraturgenomgång 
I den studie som ligger bakom Vägverkets komfortkostnadsmodell (Mäkelä och 
Lampinen, 1985) behandlas bilförares värdering av åkkomforten som en funktion 
av vägens jämnhet. Man menar att åkkomforten är en subjektiv upplevelse som 
beror av ett flertal faktorer sådana som vägens geometri, vägytans skick, väglaget 
och fordonets egenskaper. Vägens jämnhet är kanske dock den faktor som har den 
största betydelsen för åkkomforten och man menar i denna studie att vägens 
jämnhet är ett mått på åkkomforten. Vägojämnheten medför vidare olika slag av 
kostnader för trafikanten, såsom ökat fordonsslitage, ökad bränsleförbrukning, 
tidsförlust, olyckor, val av en längre men bättre väg och hälsorisker och presta-
tionsnedsättningar p.g.a. vibrationer. Även komfortupplevelsen har sitt pris, som 
dock är svårt att direkt uttrycka i pengar, men det är just detta problem som rap-
portförfattarna försökt lösa. 

Det föreslagna, och av det svenska Vägverket använda, sambandet ger en 
med ökande vägojämnhet kraftigt ökande komfortkostnad. Det finns emellertid 
skäl att vara skeptisk mot detta samband som bl.a. bygger på ett delexperiment där 
ett antal försökspersoner fick välja mellan en kort ojämn vägsträcka och en längre 
jämnare sådan. Delexperimentet omfattade 18 par av sträckor och vid databear-
betningen var man tvungen att bortse från ett sträckpar där den jämna sträckan 
(kallad referenssträckan) var obetydligt längre än den ojämna (kallad prov-
sträckan) vilket ledde till att samtliga försökspersoner valde den jämna sträckan. I 
rapporten säger man: ”Detta betyder att referenssträckans längd hade valts fel och 
valet visar inte den maximala benägenhet att välja en omväg.” Det kan ju då kon-
stateras, att om man råkat välja alla referenssträckor obetydligt längre än prov-
sträckorna, hade resultatet blivit att alla föredragit de jämna referenssträckorna 
och omvänt om alla referenssträckor varit avsevärt längre än provsträckorna hade 
alla försökspersoner valt de ojämna provsträckorna. Det är sålunda tämligen 
uppenbart att det i rapporten redovisade sambandet mellan vägojämnhet och 
förarnas benägenhet att välja den längre referenssträckan beror av de längdrelatio-
ner mellan den jämna och den ojämna vägen i respektive par man råkat välja i 
experimentet. Den redovisade benägenheten att välja en längre jämn vägsträcka 
framför en kortare ojämn omräknades till en av vägojämnheten beroende betal-
ningsbenägenhet vid olika ojämnhetsnivåer. Denna omräkning är dock också 
tämligen dubiös eftersom det inte rimligen kan antas att experimentdeltagarna kan 
ha haft någon realistisk uppfattning om den verkliga skillnaden i fordonskostnad 
mellan färd på vägar med olika grad av jämnhet och därmed inte heller om den 
pekuniära uppoffring de ansetts vilja acceptera. 

Studien gav vid handen att bilförarna var beredda att köra en dubbelt så lång 
sträcka på en jämn väg som på en ojämn väg, dvs. 1 km längre resa på en bra väg 
per km dålig. Komfortkostnaden per km är sålunda lika med fordonskostnaden per 
km. Detta gäller dock endast vid ojämnhetsnivåer lika med eller överstigande det 
s.k. bumpmetervärdet 350 cm/km medan modellen anses gälla i ojämnhetsom-
rådet 150–500 cm /km. Detta motsvarar enligt Paterson (1986) IRI ca 2–6 mm/m, 
medan 350 cm /km motsvarar IRI=4,6 mm/m. Denna omräkning är dock ganska 
ungefärlig eftersom det inte finns några garantier för att den i Patersons studie 
använda Bumpmetern hade exakt samma dynamiska egenskaper som den finska 
motsvarigheten. Det kan emellertid konstateras att det givna sambandet inte är 
relevant för beräkning av komfortkostnader på det svenska vägnätet som normalt 
har jämnhetsnivåer vida understigande IRI=4,6 mm/m. 
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Papagiannakis et al. (1999) har genomfört en litteraturstudie utan att hitta 
något samband mellan komfort och jämnhet med undantag av nedan refererade 
studie av Haugødegård et al. 

Haugødegård et al. (1994) menar (i översättning) att ”Komfortkostnaderna 
avspeglar förarens villighet att välja en längre men jämnare väg och undvika en 
sämre men kortare väg. Kostnaderna kan bli omedelbara på så sätt att förarna kör 
en omväg istället för att köra den dåliga vägen eller uttryckas indirekt genom att 
förarna säger sig vara villiga att göra en omväg om det är möjligt”. Komfortkost-
nad som funktion av jämnheten visas i figur 1 nedan. Längs en vägsträcka med 
IRI som är lika med 5, är kostnaden 7 cent/km. Komfortkostnad är noll vid IRI 1,5 
och ökar till 7 cent/km vid IRI = 5. Detta förefaller att överensstämma med den 
finska studien. Enligt Haugødegård används inte denna komfortkostnadsmodell 
numera (1999). 

 
Figur 1 Komfortkostnaden som funktion av jämnheten. 

 
Parcells och Hossain (1994) relaterar komfortupplevelsen direkt till jämn-

heten och man utnyttjar ett komfortkostnadsvärde för prisjusteringar beroende på 
uppnådd jämnhet. Vid bättre jämnhet får entreprenören en bonus, dvs. pengar 
tillbaka, vid sämre jämnhet utgår böter. Prisjusteringarna baseras på att en låg 
initiell ojämnhet resulterar i en bättre beläggning sett i ett långt perspektiv. 

Alm (1989) rapporterar en litteraturstudie vars resultat tyder på att det är 
otillräckligt att betrakta komfort som enbart en reaktion på olika fysiska stimuli. 
Man bör istället ta reda på vad trafikanterna uppmärksammar i vägmiljön och 
vilka faktorer som kan öka/minska komfortupplevelsen under biltransporten. 

Alm och Magnusson (1992) rapporterar resultatet av intervjuundersökningar i 
Östergötlands, Kalmar och Västerbottens län. Studien som genomfördes på upp-
drag av Vägverket syftade till att undersöka vad trafikanten uppmärksammar i 
trafikmiljön och vilken betydelse de lägger i begreppet ”komfort” och huruvida 
det som uppmärksammas också återspeglas i komfortupplevelsen. Resultaten 
tyder på att det sistnämnda är fallet. Generella slutsatser går inte att dra av under-
sökningen eftersom viktiga förutsättningar för sådana inte är uppfyllda. Endast 50 
försökspersoner, inte slumpmässigt utvalda, kan inte anses vara representativa för 
alla svenska bilförare. Resultaten kan dock tolkas som tendenser och utgöra 
underlag för större undersökningar. 

Det framgår också att de intervjuade hade varierande uppfattningar om vad 
komfort betyder samt även varierande uppfattningar om vad som kan leda till 
upplevelse av komfort respektive störa denna upplevelse. Det föreslås i rapporten 
att tillfredsställelse med eller acceptans av vägytestandard, drift, vägnät och ser-
vice bör ligga till grund för Vägverkets effektvärderingar snarare än komfortupp-
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levelse. Vidare studier rekommenderas och då bör följande grupper av variabler 
vara lämpliga att studera: 
• Vägytestandard med delvariablerna jämnhet, spårdjup, beläggningstyper m.m. 
• Drift med delvariablerna vägkantsröjning, snöröjning, halkbekämpning, 

vägarbeten m.m. 
• Vägnätet med delvariablerna vägtyper, vägbredd, linjeföring, vägkorsningar, 

vägvisning, förbifarter, alternativvägar m. m. 
• Trafik med delvariablerna trafikflöde, trafiksammansättning, trafikreglering 

m.m. 
• Service med delvariablerna rastplatser, nödtelefoner m.m. 

 
Trots att man kan få den uppfattningen att komfort för de flesta trafikanter 

betyder bra bil och bra väg, tyder deras svar på vad som kan störa komfortupp-
levelsen att de uppmärksammar och reagerar på en stor variation av faktorer i 
vägmiljön. Dessa reaktioner påverkas med stor sannolikhet av vad trafikanterna 
jämför med och hur de för tillfället känner sig, kanske också med ändamålet med 
resan. 

Enligt Schandersson et al. (1993) borde kanske begreppet komfort, från såväl 
operationell som funktionell synpunkt, vara uppdelat i (minst) två komponenter – 
en fysisk och en psykisk. Den första är då den rent fysiska upplevelsen, körkom-
forten eller bekvämligheten, medan den andra kan vara faktorer som trygghet, 
välbefinnande o.s.v. Ursprungligen användes komfortbegreppet för att ange 
inverkan av fordonsvibrationer, men en klar tendens är att ge komfortbegreppet en 
vidare betydelse i det att komfortupplevelsen även kan vara beroende av övriga 
beläggningsegenskapers konsekvenser för trafikanterna. T.ex. kan ett felaktigt 
tvärfall i en kurva leda till avsevärt minskad komfort. Låg friktion kan medföra 
osäkerhetskänsla hos föraren. Linjeföring, belagd bredd och körfältsbredd kan 
också ha betydelse för komfortupplevelsen. Trafik och klimat påverkar belägg-
ningsytan och på detta sätt indirekt t.ex. trafiksäkerhet och komfort. Mot denna 
bakgrund ifrågasätter författarna om den vanligen använda jämnhetsmåttet IRI 
verkligen är en relevant prediktor på komfort. 

Arnberg (1973) diskuterar fordonsinterna vibrationer som kan leda till upp-
levelser av diskomfort, obehag och smärta, prestationsstörningar, trötthet och 
fysiska förändringar. Studien är en kritisk granskning av forskningen inom 
området och framhåller det önskvärda i att undersöka och att specificera vilka 
karakteristika i vibrationerna som människorna reagerar på. Arnberg anser att trots 
det stora antalet undersökningar är få arbeten av god kvalitet. Syftet med denna 
studie var i första hand att ge forskningsverksamheten vid VTI kompletterande 
kunskapsgrund vid utarbetande av underlag för komfortrelaterade jämnhetsnormer 
för det svenska vägnätet. 

Fortsatt forskning rekommenderas för att pröva, förbättra och komplettera 
sådana normer, samt för att studera och belysa relationen mellan säkerhet och 
komfort, dvs. i vilken utsträckning komfortabla vägar också kan förväntas vara 
säkra. 

Jansson et al. (1983) rapporterar en studie av sambandet mellan trafikant-
kostnaderna och vägytans egenskaper. De mer eller mindre betydelsefulla trafi-
kantkostnadskomponenter som observeras och som karaktäriserar beläggnings-
ytan är tvärfall, spår, längsgående ojämnhet, friktion, makrotextur, mikrotextur 
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och ljusreflexion. Det är subjektiva och preliminära uppfattningar men anses inte 
helt ogrundade. Problembakgrunden var Vägverkets besparingar i form av: 
• ökad användning av ytbehandlingar istället för asfaltbetong, 
• ökad användning av tunna justeringar utan nytt slitlager ovanpå justeringen, 
• frågan om detta innebär övervältring av kostnader från väghållaren till trafi-

kanterna.  
 
Efter en tämligen resultatlös översiktlig litteraturgenomgång, syftande till att 

finna förslag till komfortvärdering, presenterar författarna fyra förslag till studier 
av hur trafikanter värderar upplevelsen av komfort. 
• Enkätansats: brevledes fråga ett betydande antal vägtrafikanter hur de värderar 

beläggningsförbättringar. 
• Testkörningsansats: utröna betalningsviljan för ökad körkomfort genom att 

låta ett antal försökspersoner göra testkörningar på vägar eller i simulator med 
olika beläggningsstandard. 

• Vägvalsansats: studera trafikanternas vägval där en väg har ojämnare belägg-
ning än en annan (motvägande fördel t.ex. kortare körsträcka). 

• Hastighetsfördelningsansats: studera hastighetsfördelningen på vägar med 
olika beläggningsstandard mellan trafikanter med olika alternativkostnad för 
restid, för att på indirekt väg utröna komfortvärderingen. 
 
Magnusson (1989) rapporterar resultat av en litteraturstudie avseende for-

donsvibrationers inverkan (singulärt eller i interaktion med andra i en förarhytt 
verkande miljöfaktorer) på fordonsförares prestationsförmåga, dvs. förmåga att 
framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Vissa fordonstyper erbjuder förare och 
passagerare bristfällig komfort även om senare års utveckling vad avser fordo-
nens, förarhytternas och stolarnas fjädrings- och dämpningssystem har åstad-
kommit stora förbättringar. Rapporten presenterar ISO standard 2631 ”Guide for 
the evaluation of whole-body vibration” i dess dåvarande form och beskriver vär-
dering av vibrationsexponering baserad på denna standard. Denna standard har 
sedermera blivit föremål för en tämligen omfattande revidering varför presente-
rade resultat inte nödvändigtvis är i överensstämmelse med modernare uppfatt-
ningar. Konstaterandet att inte endast vibrationer i vertikalled är viktiga för kom-
fortupplevelsen utan att även horisontella sådana har betydelse torde dock hålla 
streck. Detta innebär sålunda att inte bara vägytans jämnhet utan även tvärfall och 
horisontal- och vertikalkurvatur har betydelse för komfortupplevelsen och måste 
därmed också beaktas vid försök till värdering av komfortkostnaden. 

Garg et al. (1988) konstaterar att även om några försök har gjorts att korrelera 
åkkomfort (subjektiva bedömningar) med beläggningens jämnhet (objektiva mått) 
finns mycket lite information om denna relation. Ett försök syftade till att 
bestämma denna relationen resulterade i information om andelen missnöjda pas-
sagerare som funktion av vägojämnheten mätt med ”Roadmeter”. 

Widlert (1992) diskuterar trafikanters värderingar av olika trafikstandard- och 
komfortfaktorer vid regionala tåg- och bussresor. Huvudsyftet med studien var att 
studera hur värderingarna ser ut vid olika restid, reslängd och vid olika priser. 
Metoden är en kombination av metoder som bygger på vad trafikanterna faktiskt 
gör (”revealed preferences”) och metoder som bygger på val mellan hypotetiska 
alternativ (”stated preferences”). Analys av det faktiska beteendet innefattar att 



 

  VTI notat 11–2000 12 

fråga trafikanterna om vad de faktiskt gjort och att ställa bakgrundsfrågor så att 
möjliga alternativ och dessas egenskaper kartläggs. 

Genom statistisk analys söks de värderingar som bäst förklarar det beteende 
som observeras. Hypotetiska beteenden studeras genom att man efter vissa statis-
tiska regler konstruerar lämpliga valsituationer som trafikanterna får ta ställning 
till. Värderingarna kan därefter skattas med samma metoder som används vid 
analys av det faktiska beteendet. I det genomförda projektet kombinerades i vissa 
analyser både hypotetiska och faktiska data, samt data från olika undersökningar. 
Materialet har analyserats med s.k. logitanalys. 

Datainsamlingen bestod av intervjuer där 294 tågresenärer, 273 bussresenärer 
och 82 bilister intervjuades. Det insamlade datamaterialet kombinerades även med 
ett material som beskriver pendlares val av färdmedel och som innehåller 845 
intervjuer. 

Trafikanternas värderingar uttrycktes som betalningsvilja i kr/resa eller 
kr/timme dvs. som det belopp trafikanterna skulle vara villiga att betala för att få 
olika förändringar 
Åktid tåg, kr/timme   13 kr/timme 
Åktid buss kr/timme   9 kr/timme 
Försämrat turintervall mellan tågen 4 kr/timme 
Förbättrat turintervall mellan tågen 2 kr/timme 
Förseningar vid halverad frekvens 1 kr/resa 

 
Nedanstående tabell visar trafikanternas värdering av olika komfortfaktorer. 

Förutom värderingen i kr/resa visas även vad detta belopp motsvarar i procentuell 
förändring av taxan: 
Tågfaktorer  kr/resa % taxa 
Radio  (1)* 2 
Kaffe  1 3 
Ställbara stolar 3 8 
Kontakt med föraren 1 2 
Luftkonditionering 3 7 
Toalett  7 20 
Uppvärmt väntutrymme 5 14 
Personal på stationen 2 4 
Realtidsinformation på 2 6 
stationen 

 
Bussfaktorer 
Radio  1 4 
Ställbara stolar 1 3 
Platsbokning  -1 -6 
Luftkonditionering 2 9 
Toalett  1 3 

 
*osäkert värde 
 
Ställbara stolar är en förhållandevis viktig faktor för tågresenärerna. Intres-

sant nog är värdet av detta vid bussresor betydligt lägre vilket kan bero på att 
bussätena sitter så nära varandra att det är svårt att utnyttja ställbarheten. 
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Ett examensarbete utfört vid KTH, Stockholm och Scania Bussar, Katrine-
holm (Heinz, 1999) behandlar kriterier för komfortupplevelser i buss. Problem-
formuleringen för uppdraget från Scania löd:  

”Bedömningen av åkkomfort har hittills byggt till stor del på mänskliga 
bedömningar vid utveckling och optimering av bussar. För att kunna gå vidare 
med optimering av den framtida bussen, fordras bättre kvantifierade data om hur 
människan påverkas och upplever störningar orsakade av t.ex. vägojämnheter än 
vad som används idag. Därför är det viktigt att veta vilka gränsvärden som gäller 
och förstå bakgrunden till dessa. Examensarbetet ska leda till en sammanställning 
av vad som finns skrivet inom området komfortstörning orsakat av ljud och vibra-
tioner (0-20 Hz) samt en enkel metod att kvantifiera komforten i mätbara stor-
heter”. 

Heinz behandlar följande tre grupper av vibrationsfenomen: 
• vibrationer som ger upphov till rörelsesjuka, cirka 0,5 Hz, 
• vibrationer som sammanfaller med inre organs och leders egenfrekvenser, 

cirka 2 – 20 Hz, 
• enstaka stötar. 
 
Vibrationsupplevelsen rangordnas på tre olika nivåer (som sammanfaller med 

de tre utvärderingskriterierna i ISO Standard 2631 ”Guide for the evaluation of 
whole-body vibration”): 

1. komfortstörning, man upplever vibrationen som störande, 
2. vibrationen påverkar en så mycket att det försvårar arbete eller vakenhet, 
3. vibrationen är rent skadlig för kroppen eller förorsakar ohälsa.  

 
Författaren påpekar att när det gäller vibrationsmiljön i bussar är det framför 

allt de två första nivåerna som är aktuella och anser att sista nivån visserligen kan 
innefatta s.k. rörelsesjuka men att detta hör till ovanligheterna. Det förefaller 
emellertid tveksamt om det temporära illamående eller den allmänna nedstämdhet 
som kan orsakas av lågfrekventa svängningar verkligen kan betraktas som 
”ohälsa”. 

Heinz menar att vibrationer i bussar uppkommer, dels som en effekt av 
vägens ytegenskaper i kombination med färdhastighet och dels p.g.a. fordons-
interna faktorer så som obalans i hjul eller motor. Författaren strukturerar kom-
fortupplevelsen i en buss beroende på typ av buss och vibrationer. Tid och väg har 
mindre betydelse för en stadsbuss, medan stopp och svängar spelar stor roll. För 
en linjebuss är vägens utformning (underlag och antal kurvor) av betydelse. Även 
hastigheten, som till viss del kanske påverkas av tidtabellen spelar roll. För turist-
bussen, som antas vara bekvämt utformad och gå på bra vägar är det kanske fram-
för allt tidsaspekter som spelar roll. Resonemang av denna typ är viktiga vid val 
av metod för komfortevaluering. 

Komfortupplevelsen är så pass individuell att den svårligen kan kvantifieras 
men vissa metoder att skatta komfortupplevelsen har dock utarbetats. Det vanli-
gaste sättet att skatta komfort är att beräkna effektivvärdet eller Root-Mean-
Square (RMS) av vibrationssignalen. En metod att skatta komfort finns också i 
ISO 2631 men denna är på intet sätt okontroversiell. CENprENV 12299:1996 är 
en ännu ej accepterad europeisk standard som bedöms som intressant och kanske 
utgör grunden för nästa generation av komfortskattningsmetod. Ride Index (RI) 
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eller  w z  är en äldre metod som framför allt använts vid komfortskattningar på 
tåg. 

Författaren påpekar att komfortupplevelsen av åksjuka inte utan vidare kan 
adderas till komfortupplevelsen av mer högfrekventa vibrationer. Upplevelserna 
skiljer sig ganska mycket åt. Den engelska standarden BS 6841 ”Measurement 
and evaluation of human exposure to whole-body mechanical vibration and repe-
ated schock” och ISO 2631 presenterar samma metod att skatta åksjuka. Mätetalet 
kallas MSDV (Motion Sickness Dose Value) som till skillnad från de övriga kom-
fortutvärderingar som hittills presenterats verkar vara tämligen okontroversiellt. 

”Transportsystem för tillväxt i norra Sverige” (Ekblom et al. 1999) utgör en 
avrapportering till regeringen avseende regionalt strategiska frågor och brister i 
förhållande till de transportpolitiska målen inför planeringsperioden 2002-2011. 
De sex nordligaste länen, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, 
Dalarna och Gävleborgs län, har i samverkan med trafikverken valt att utföra detta 
arbete gemensamt. De utförda analyserna visar att en övervägande del av de 
transportpolitiska målen inte kommer att uppnås för norra landsdelen fram till år 
2007. 

I rapporten penetreras de specifika problem som beror av klimat och befolk-
ningstäthet och –lokalisering samt behovet av en för näringslivet välfungerande 
infrastruktur, speciellt mot bakgrund av det norrländska näringslivets betydelse 
för Sveriges försörjning. Man visar bl.a. att merkostnaderna till följd av eftersatt 
vägunderhåll för trafikanter på vägar med ett trafikflöde upp till 1 000 fordon per 
dygn är dubbelt så stor i de sex nordliga länen jämfört med ett icke definierat i 
södra Sverige (0,38 respektive 0,19 kr/km). På vägar med trafikflödet 1 000–
4 000 fordon per dygn är merkostnaden cirka 50 % högre och för vägar med 
trafikflödet 4 000–12 000 fordon per dygn cirka 30 %. För vägar med trafikflöde 
>12 000 är merkostnaden återigen cirka dubbelt så stor i norra Sverige som i den 
södra delen. Med kännedom om vägstandarden (uttryckt i jämnhetsnivå, någon 
form av kurvindex samt hastighetsfördelningen) i de två jämförda regionerna 
borde det därmed vara möjligt att få en indikation på vägstandardens inverkan på 
trafikantkostnaden. 

Fäldner (1988) har försökt utröna vilka uppoffringar i form av ökade tids- 
och fordonskostnader som människor är beredda att göra för att slippa köra på en 
obekväm grusväg. 

För att skatta betalningsviljan för den komfortökning som det innebär att köra 
på en belagd väg istället för på en grusväg valdes ansatsen att undersöka hur män-
niskor väljer i verkliga vägvalssituationer. Vid detta förfarande kan man utifrån 
vissa antaganden härleda bilisternas indirekta komfortvärdering. 

Vid valet av vägvalsituationer har eftersträvats att uppfylla följande kriterier: 
1. Större resursuppoffringar i form av fordonskostnader och tidsförbrukning vid 

val av det ”belagda vägalternativet” istället ”för grusvägsalternativet”. 
2. Ungefär samma standard vad avser linjeföring och bredd för respektive alter-

nativ. 
3. Den mesta trafiken bör vara lokal. Detta för att trafikanterna skall vara välin-

formerade om vägalternativen. 
 
Kriterierna 1 och 3 har uppfyllts i nästan samtliga fall. Däremot har kriteriet 2 

enbart uppfyllts i några fall. 
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I vart och ett av länen C, P och W har tre vägkantsintervjuer gjorts. Dessutom 
enkätundersökning i P-län på en arbetsplats samt hemintervjuundersökning i en 
by. 

För samtliga vägvalsalternativ uppmättes tidsförbrukning och körlängder. 
Vidare beskrevs standarden och trafikbelastningen för samtliga ingående vägdelar. 

I rapporten framräknat komfortvärde avser förhållandevis bra grusväglag 
vilket innebär att det genomsnittliga komfortvärdet under barmarksförhållanden 
bör justeras uppåt. ”Grusvägsalternativet” har i de flesta fallen lägre geometrisk 
standard än det ”belagda alternativet”. Detta gör att komfortvärdet bör justeras 
nedåt. Emellertid kan man ur undersökningsresultaten ej utläsa att någon nedjuste-
ring bör göras.  Enligt rapportförfattaren stämmer fördelningsmodellen bra i såväl 
de fall där ”grusvägsalternativet” och det ”belagda alternativet” har ungefär lik-
värdig geometrisk standard som i de fall där körvägsalternativen innebär stora 
skillnader i geometrisk standard. Detta tyder på att det beräknade komfortvärdet ej 
innebär någon större överskattning. 

Fäldner anser sammanfattningsvis att man ur ovanstående resonemang kan 
dra slutsatsen att storleksordningen på det framräknade komfortvärdet bör vara 
riktigt. Det rätta värdet bör således ligga i intervallet 10–20 kr/timme. 

Vägar med olika grusvägsstandard medför olika genomsnittlig körkomfort. 
För att få ett tillfredsställande underlag för en differentiering av komfortvärde-
ringen med avseende  på olika grusvägsstandard krävs emellertid fler undersök-
ningar. 

Enligt det första kriteriet för val av vägvalssituationer skall det ”belagda väg-
alternativet” innebära ”större resursuppoffringar i form av fordonskostnader” än 
”grusvägsalternativet”. Det bör emellertid noteras att den enda ”större resursupp-
offring” som de i försöket deltagande bilisterna kan förväntas ha någon uppfatt-
ning om är en ökad bränsleförbrukning, och möjligen ökad däckförbrukning, vid 
den längre körsträckan på den jämna vägen. Samtidigt är de sannolikt totalt okun-
niga om hur stor denna ”resursuppoffring” är jämfört med den ”resursvinst” i 
form av minskat fordonsslitage och minskad bränsle- och däckförbrukning per 
väglängd som den jämnare vägen kan medföra. 

I Vägverkets publikation 1989:18 ”Effektkatalog – Drift- och underhålls-
åtgärder” avsnitt 154:2 skriver Fäldner (1989) om sambanden mellan åkkomfort 
och jämnhet. Han beskriver en svensk undersökning bestående av vägkantsinter-
vjuer, enkätundersökning och hemintervjuundersökningar. Undersökningen har 
gjorts i syfte att belysa trafikanternas uppfattning om värdet av att köra på en 
belagd längre väg i stället för en kortare grusväg. Undersökningen omfattade totalt 
ett tusental intervjuer. Författaren skriver att utgångspunkter för undersökningarna 
har varit att utröna vilka uppoffringar i form av ökade tids- och fordonskostnader 
som människor är beredda att göra för att slippa köra på en obekväm väg. 

De intervjuade trafikanterna kände i allmänhet till grusvägsalternativen och 
hade i regel god uppfattning om vägförlängningen vid användning av de belagda 
vägarna. Undersökningen har gjorts i C-, P- och W-län och vägarna bestod av 
”normal” grusvägsstandard respektive belagd vägstandard. Fäldner kom fram till 
att undersökningen tyder på att fordonskostnaderna och åkkomforten är de vikti-
gaste faktorerna för vägvalet vid korta resor på landsbygden. Därefter kommer 
restid och trafiktäthet. Han kom vidare fram till att bland komfortfaktorerna är 
vägens ytstandard viktigast. 

Fäldner refererar vidare den finska studien där man undersökt bilisternas 
benägenhet att välja en bra men längre belagd väg i stället för en ojämn men kor-
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tare grusväg, en belagd ojämn väg eller en väg under ombyggnad, för att finna en 
kostnad för brister i komfort. Undersökningen bygger på 239 intervjuer och 30 
provförares svar. Resultatet visar liten vilja till omväg (10 % vägförlängning) vid 
ojämnheter som motsvarar en nylagd Y1G-väg och stor vilja till omväg (80 % 
förlängning) när en grusväg är helt ”sönderregnad” och oacceptabelt dålig för 
svenska förhållanden. För en standard som motsvarar normal svensk grusväg 
bedöms den finska undersökningen visa en vilja till 30 % längre omväg för att 
kunna åka på bra belagd väg. 

Fäldner har i den svenska undersökningen kommit fram till att ett åkkomfort-
värde är i storleksordningen 15 kr/fordonstimme för skillnaden mellan normal 
svensk grusväg och bra belagd väg. Vad som vidare framkommit i den svenska 
undersökningen är att ett åkkomfortvärde i storleksordningen 10 kr/fordonstimme 
för skillnaden mellan en bra grusväg och en mycket dålig grusväg (Figur 2). För-
fattarens slutsats är att resultaten från den svenska undersökningen stämmer 
ganska väl överens med resultaten från den finska. 

 
Figur 2  Samband mellan åkkomfort och jämnhet. 

 
I effektkatalogens avsnitt 251:3 skriver Fäldner ytterligare om sambanden 

mellan åkkomfort och jämnhet. Författaren menar att komfortupplevelsen beror på 
det helhetsintryck som människan får av vägen och dess omgivning. De egenska-
per hos beläggningsytan som påverkar komfortupplevelsen tros vara ojämnhet, 
spårighet, makrotextur (bullrighet), synbarhet, vibrationer och väggrepp. Han 
noterar att den ovan refererade finska studien enbart redovisar sambandet åkkom-
fort och jämnhet (IRI). 

Fäldner ger också ett samband mellan komfortvärde och vägojämnhet 
omräknat från i den finska studien använda enheter till kr/fordonstimme och IRI 
(Figur 3). Det bör observeras att rapporten nämner att resultaten skall tolkas med 
stor försiktighet eftersom osäkerheten i resultaten från den finska studien måste 
anses vara ganska stor. Det bör också observeras att studien avser personbilister 
och rapportskrivaren menar att bussresenärer troligen upplever diskomforten som 
ännu större. 
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Figur 3 Samband mellan åkkomfort och jämnhet (Baserat på resultat från 
Mäkelä och Lampinen (1985)). 

 
Nachemson (1991) rapporterar från en retrospektiv undersökning att det  

framför allt visades att vibrationer är av väsentlig betydelse vid ryggont. Rapport-
skrivaren säger vidare att det även har visats i andra studier och hänvisar bl.a. till 
en studie från 1987 av Johnsson et al., där det påpekas att problemet är oerhört 
komplext. Han hänvisar också till en retrospektiv studie som visade att chaufförer 
eller de som ofta körde bil hade den högsta relativa risken att drabbas av ischias 
och diskbråck. 

I Nachemson rapporteras vidare att faktorn ”job satisfaction” (arbetstillfreds-
ställelse) visat sig ha tillmätts större betydelse än de kombinerade mekaniska 
faktorerna. Det är den enda variabel som verkligen bevisats ha betydelse i pros-
pektiva undersökningar även för uppkomst av längdryggbesvär. 

Nachemson visar en matris för bedömning av ryggsyndrom som påvisar 
samband mellan en viss faktor och uppkomst respektive vidmakthållande av 
ryggont. Samband har hittats mellan vibrationsexposition vid undersökningar 
mestadels från deskriptiva studier utan multivariat analys eller kontroller. Det som 
hittats är ett osäkert samband mellan  fallstudier där vissa är positiva och andra 
negativa. Mer viktig faktor för uppkomsten av ryggont är en långvarigt sittande 
arbetsställning (kan utläsas ur matrisen). 

Ett försök till överföring av dessa resultat till landsvägsfordonsmiljön leder 
till tämligen motstridande slutsatser. Dels har det visat sig att bilförare (troligen 
huvudsakligen yrkeschaufförer) drabbas av vibrationsrelaterade skador vilket 
tyder på att vägojämnheten är en viktig faktor i komfortupplevelsen. Dels konsta-
teras att arbetstillfredsställelsen har större betydelse än de kombinerade mekaniska 
faktorerna (inklusive vibrationer får man anta). Arbetstillfredsställelsen torde i 
detta sammanhang kunna anses motsvara trafikantens upplevelse av fordonets 
egenskaper och omgivande miljö, ändamål med resan etc. vilket då betyder att 
detta skulle vara av större betydelse än vägojämnheten i sig. 

 
4 Förslag till fortsatt FoU 
VTI genomförde 1979 ett experiment syftande till att bestämma trafikantens 
betalningsvilja vad avser förbättring av vägojämnheten. Studien blev av olika skäl 
aldrig publicerad, främst beroende på svårigheten att omsätta resultatet i en 
acceptansgräns. Studien i sig får dock betraktas som tämligen välplanerad. och det 
rekommenderas att den upprepas med de modifieringar som kan erfordras för att 
uppnå ett tolkningsbart resultat.  
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I korthet innebar experimentet att jämnheten på 82 provsträckor på en 300 
km lång slinga runt Linköping uppmättes. Med kännedom om jämnhetsfördel-
ningen på Sveriges belagda vägnät och kostnaden per m2 för en nybeläggning 
beräknades totalkostnaden för nybeläggning av alla vägar med en viss jämnhets-
nivå eller sämre. I experimentet antogs vidare att alla sådana jämnhetsförbätt-
ringar skulle bekostas medelst höjt bensinpris varvid sålunda detta pålägg skulle 
bli högre ju högre krav på jämnheten som ställdes. Ett antal försökspersoner för-
delade på tre bussar kördes på slingan och före varje provsträcka informerades 
försökspersonerna om den höjning av bensinpriset som skulle bli följden om alla 
belagda vägar med samma jämnhet som den aktuella provsträckan eller sämre 
skulle förbättras. Försökspersonerna ombads att för varje provsträcka ange om 
jämnheten var acceptabel eller om de vore villiga att ikläda sig den angivna 
ökningen av bensinkostnaden för att därigenom uppnå att ingen väg i Sverige 
skulle vara lika ojämn eller ojämnare än den aktuella provsträckan. Den i experi-
mentet använda jämnhetsskalan var 9-gradig där 9 anger en mycket ojämn väg 
och 1 en mycket jämn sådan. Provsträckorna omfattade jämnhetsområdet 2–8 och 
experimentet utmynnade i ett samband mellan jämnheten och andelen försöksper-
soner som krävde åtgärd. Samtliga deltagare ansåg att vägar med jämnheten 7 
eller sämre skulle åtgärdas medan 51 % ansåg att vägar med jämnheten 5 eller 
sämre skulle åtgärdas. Vägar med jämnheten 2 eller sämre skulle åtgärdas enligt 
6 % av deltagarna. Detta ger sålunda ett mått på betalningsviljan som funktion av 
aktuell vägojämnhet. Resultatet kan dock troligen inte direkt användas i dag efter-
som såväl bensinpris som beläggningskostnaden har ändrats och troligen även 
relationen dem emellan. Svårigheten då slutsatser skulle dras var om Vägverket 
skulle föreslås inrikta sig på att hålla en jämnhetsstandard strax över den som alla, 
hälften, nästan ingen eller någon annan andel nöjde sig med. 

Mot bakgrund av ovan beskrivet projekt bör en modifierad version utarbetas 
som kan förväntas ge svar på den uppställda frågan. Detta kan innebära att såväl 
instruktion som frågor modifieras eller kompletteras, att bedömningarna genom-
förs i personbil i stället för buss etc. Det skall i planeringsarbetet också beaktas att 
komfortupplevelsen beror inte bara av vibrationsexponeringen utan även av ett 
flertal andra faktorer vars inverkan i möjligaste mån bör elimineras i det aktuella 
experimentet. Det finns all anledning att anta att den av en trafikant upplevda 
komforten, kanske huvudsakligen, beror av andra yttre och inre faktorer. Vägom-
givningens skönhet kan vara en sådan där då benägenheten att uppskatta den-
samma beror av t.ex. den för resan disponibla tiden och om det är en daglig eller 
enstaka resa. En smal och krokig väg kan av förare i s.k. sportiga bilar betraktas 
som ytterst trevlig att köra, och därmed i viss mening komfortabel. En rak, bred 
och jämn väg kan för vissa förare i vissa bilar uppfattas som ytterst komfortabel 
medan andra förare i andra bilar kan anse vägen vara tråkig och medföra risk för 
insomning. Medvetenheten om risk för olycka torde för övrigt vara den mest 
okomfortabla upplevelsen en bilförare kan råka ut för.  

Allt detta är faktorer som inte beaktades i det ursprungliga experimentet som 
i övrigt dock får anses vara i princip välplanerat. Personal med kompetens inom 
områdena vägytemätning, beteendevetenskap och statistik bör delta i planerings-
arbetet. Det färdiga förslaget bör sedan ”provköras” med medverkan från personal 
från såväl VV som VTI. 
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