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FÖRORD

Projektet bekostas av medel från Naturvårdsverket och VTI. Projektet

leds av Peter W Arnberg, VTI, som även ansvarar för den psykologiska

delen.

Jacob Eberhardt, Hygien, Lunds universitet och Henrik W Arnberg,

Akademiska sjukhuset, Uppsala, ansvarar för den medicinska och fysiolo

giska delen. Ove Bennerhult, IFM Akustikbyrån är tekniskt ansvarig.

Ninni Nolin, Bengt Bengtsson och Stefan Delringer har varit försöksle-

dare i själva försöken.

För IVA har den grundläggande synen på projektet presenterats, se t ex

IVAs vibrationsdag 13 november 1981: Vibrationer i människans miljö

miljökrav kontra tekniska möjligheter av Peter W Arnberg.

En omfattande rapport med litteraturgenomgång och tekniska redovis

ningar om projektet färdigställdes 1983, VTI Meddelande 339 av Arnberg,

Arnberg, Bennerhult, Eberhardt, Råhs.

Ytterligare en presentation har gjorts på IVAs vibrationsdag 18 november

1982 och finns som Särtryck nr 78 på VTI: Hur påverkas sömnen av

vibrationer? Några resultat från en simulatorstudie av Peter W Arnberg.

I årets föreläsning ges en kort översikt över hela projektet och prelimi

nära resultat från 1983 och 198L1 presenteras. En slutrapport beräknas bli

klar i mitten av 1985.

Vi tackar även Packforskningsinstitutet för användning av deras vibra

tionsutrustning, lokaler och hjälpsam personal.





l BAKGRUND

Den industriella utvecklingen har ändrat människans miljö. Under årtu-

sendens lopp har människans och djurens perceptionssystem anpassat sig

till den miljö som tidigare varit vår. Perception definieras som organis-

mens kontakt med sin omgivning. Anpassningen till den moderna världen

har knappt börjat, utan perceptionssystemet fungerar likadant som på

stenåldern.

Ett av sinnenas viktigaste funktioner var att i tid varna för faror t ex

jordskred, djurflockar i panik, översvämningar m m. Detta gäller speci

ellt perceptionen av ljud, vibrationer och lukt. I våra dagar är detta

varningssystem mer till skada än till nytta och ger obehags- och

trötthetseffekter (annoyance).

Denna typ av störningar har dels en fysiologisk och dels en psykologisk

sida. Djur som blir överraskade av ljud spelar först döda, därefter flyr

de. Störningen utlöser en kedja av hormoner som påbörjas i hjärnstam-

men (ACTH), går till hypofysen och binjuremärgen som släpper ut

adrenalin. Adrenalinet höjer blodtrycket, ökar hjärtfrekvensen och

genomblödningen i musklerna. Hypofysen påverkar även binjurebarken

som avsöndrar cortison. Det senare hormonet mobiliserar fett, aminosy

ror och socker från krOppens depåer, ökar blodkoagulationen, har anti-

inflammatorisk effekt och höjer effekten av adrenalin. Djuret mobili-

serar således alla sina resurser för att klara en eventuell krissituation.

Djuret spelar död för att få tid att ge maximal motorisk funktion direkt.

Om beredskapsnivån under lång tid hålls hög innebär det enligt bullerut-

redningen 1974 att en förhöjd förslitningshastighet råder i organismen.



2 MÄNNISKANS TOLERANS I BOSTADSOMRÅDEN

Människans tolerans för vibrationer har under de senaste 40 åren

intresserat många forskare och i ökande utsträckning även beslutsfat-

tare. De ovan nämnda fysiska och psykiska effekterna av störningar

gäller även vibrationsinverkan på människan. Vägtrafik, tågtrafik och

byggnadsarbeten av olika slag har givit ökade vibrationsstörningar hos

boende. Det är ofta extremt svårt för beslutsfattare att avgöra om

störningarna kan accepteras eller ej. Kunskapen om störningarnas effekt

har när det gäller störningar i bostäder i huvudsak erhållits genom att

fråga de människor som exponerats för störningarna.

Brister i urvalet samt en rad andra felkällor gör att dessa undersökningar

ej ger speciellt tillförlitliga data. Några av de vanligaste felen som

förekommer är enligt VTI meddelande 339:

1. De personer som bor i husen tenderar att överdriva sina klagomål i

de fall de upplever att detta medför att de kan få reparationer

betalda.

2. Ekonomiska synpunkter gör att vibrationer som kan tänkas skada

huset observeras speciellt noga, med följd att en successiv ökning av

obehagskänslor sker av denna anledning (irritationsspiral).

3. Andra viktiga faktorer som buller, infraljud, sysselsättning, kropps-

läge, fysisk och psykisk anpassning, sömnstörning samt långtidsefek

ter är svåra att studera på grund av de förhållandevis okontrollerade

betingelserna.

4. Stor risk för feltolkning av orsaken till eventuellt funna störningar

genom att många olika störningar förekommer samtidigt och är högt

korrelerade.

5. Dessutom kan t ex när det gäller trafik de tillfrågade hoppas på att

klagomål kan göra att trafiken minskas så att t ex deras barn löper

mindre risk när de går på gatan.



I så ekonomiskt viktiga beslut som det här gäller kan därför inte enbart

enkät- och frågemetoder användas. Experimentella studier där opartiska

försökspersoner används bör därför genomföras och så objektiva mått

som möjligt utnyttjas. Fördelen med experimentella studier är även att

man vet med stor noggrannhet och kan kontrollera vad försökspersonerna

utsatts för och att alla försökspersoner utsätts för samma störningar

under experimentella förhållanden.

Även experimentella undersökningar påverkas av en rad faktorer såsom

information om störningen, identifiering av störningen och tillvänjning

till respektive irritation från störningen. Dessa faktorer är ofta betydligt

mer avgörande för upplevelsen än man tror och behandlas därför

kortfattat här.



3. TILLVÄNJNING - IRRITATIONSSPIRAL OLIKA INLÄRNINGS-

EFFEKTER

Människan är trots många nedärvda mönster mycket flexibel och utmärks

av sin extrema förmåga till inlärning. Det nedärvda system som finns för

varning och aktivering kan således modifieras en hel del.

Genom inlärning kan således en reducering av eller tillvänjning till

störningar ske. En förutsättning för detta är att störningarna snabbt kan

identifieras, dvs innan de utlöser hela den komplicerade kedjan av stress

och aktiveringshormoner.

Ett exempel på inlärning är tillvänjning till stimuli, vilken dels kan ske

på en sen fysisk nivå, men även genom att man lär sig att en viss

vibration inte är farlig t ex tågpassager.

En motsvarande negativ inlärningsprocess finns även, där störningens

effekt växer genom att den knyts ihop med rädsla och irritation. En

negativ tolkning av störningen leder automatiskt till en positiv feedback,

dvs varningen registreras som befogad och förstärks ytterligare nästa

gång. Poängen med detta är att en ytterligare anpassning till miljön kan

ske. Ljudet från ett anfallande djur ska uppmärksammas ännu tidigare

genom denna feedback om händelsen upprepas. Negativa tolkningar av

händelser sker i det moderna samhället ofta utan att det egentligen finns

orsak till det och effekten av störningarna ökar därigenom. Man talar om

en irritationsspiral.

Inlärning spelar en stor roll i situationer där effektstörningar inträffar

och genom att påverka inlärningsförlOppet kan man minska effekten av

störningar och bryta irritationsspiraler.

En rad försök har visat att man med positiv information kan ändra folks

uppfattning om störkällan och därigenom minska obehag som leder till

att stresshormonproduktionen förstärks. Information om flygets nyttig

het minskade störningar runt ett flygfält (Sörensen 5 "On the possibilities

of changing the anoyance reaction to noise by changing the attitudes to

the source of annoyance". Nord. Hyg. Tidskrift, Suppl, l 76, 1970).



4. NÅGOT OM NORMER OCH REGLER FÖR ACCEPTIONS-

NIVÅER

Det finns således ett genom årtusenden nedärvt perceptionssystem som i

stor utsträckning påverkas av vad vi utsätts för i livet. Det finns därför

genom inlärningen inget sant förhållande (dos responsförhållande) från

störningssynpunkt mellan en vibration och hur den påverkar människan.

Bilden är inte heller så enkel som vid buller då endast ett organ är

inkopplat på vilket man kan mäta skador. De regler man måste försöka

att hitta är de som på lång sikt ger så få störningar som möjligt med en

realistisk ekonomisk utgångspunkt. Både om reglerna eller normerna är

för toleranta eller för hårda sker en negativ påverkan på människan.

De alltför toleranta normerna ger störningar vilket i sin tur genom

irritationsspiraleffekten kan ge ännu kraftigare störning. Regler som är

för toleranta ökar oftast irritationen ytterligare. Störningarna i sin tur

ger, förutom psykiskt lidande, nedsatt arbetsförmåga och ökad risk för

olyckor, sjukdomar m m, vilket från samhällsekonomisk synpunkt kan bli

mycket kostsamt.

För hårda regler eller normer kostar samhället stora pengar genom

isolering, hastighetsbegränsning, tidsmässig koncentration av arbete

m m. De hårda normerna får ofta människor att känna efter om de störs

när normerna överskrids vilket kan ge en typ av irritationsspiral som

faktiskt kan ge allvarliga problem av samma typ som om normerna är för

toleranta.

Det är därför av vikt att man försöker identifiera och klarlägga den

effekt störningen har när så mycket som möjligt av inlärningseffekterna

är bortkopplade. Den störning som då erhålls kan visserligen påverkas

genom inlärning, dvs tillvänjning eller förstärkning (irritationsspiralen är

en sorts inre förstärkning), men kan ändå ses som en sorts naturlig

reaktion på störningen. I de fall där den naturliga reaktionen på en

störning är kraftig och man inte av ekonomiska skäl kan klara att isolera

bort störningen tillräckligt kan det ibland vara försvarbart med olika

metoder för tillvänjning speciellt om det är störningar som endast varar

kortare tider. Beslutsfattarna bör emellertid vara klart medvetna om att



en sådan inlärd anpassning till störningar kan ge problem. Detta område

är emellertid fortfarande relativt outforskat, och ingen kan säga vad som

händer i fråga om stress m m.



5 DEN BÄRANDE IDEN I FÖRSÖKEN

För att komma till rätta med de ovan nämnda problemen, dvs: 1. För

väntningar och åsikters inverkan på svaren, 2.1nlärningseffekters inver-

kan på svar och även direkt på störningar, har försöken utförts på

sovande människor. Sömnstörningar, sömndjup m m har kontinuerligt

registrerats hela natten och relaterats till enskilda störningar och hela

nätter med olika störningsinnehåll respektive utan störningar. På morg

nar och kvällar har dessutom de mer eller mindre störda personerna fått

utföra prestationstest. Frågeformulär och enkäter har även använts för

att få de störda personernas egna upplevelser av sömndjup, hur utvilade

de var dagen efter, hur de klarade sitt arbete m m.



6 METOD

6.1 Simulator

Ett "hemtrevligt" rum med tapeter, tavlor, läslampa m m har byggts upp.

I detta rum kan sängen vibreras vertikalt och horisontellt och olika

högtalare kan alstra buller och infraljud. De störningar som förekommer

i boningshus kan därigenom med mycket god precision simuleras i

rummet. Se figur 1.

 
Figur 1 Vibrationsrum

6.2 Fysiologisk mätning
 

I försöken mäts under nätterna elektroencephalografi (EEG), elektromyo-

gram (EMG) och ögonrörelser, eller elektrocylogram (EOG). Elektroderna

sätts på ca tre timmar före sänggående så att försökspersonerna är vana

vid dem innan de ska sova. Registreringarna kan följas kontinuerligt

genom en mångkanalskrivare samt lagras på band (PCM system, digital

bandspelare). Banden utvärderas av tränad personal samt av en speciell

apparatur framtagen inom projektet som gör automatisk analys av EEG-,

EMG- och EOG-signalerna och presenterar sömndjupsnivåer.



 
Figur 2 Försöksperson som ligger och läser innan hon ska sova.

Elektrodsladdarna är relativt långa så att försökspersonen

kan röra sig fritt i sängen. Ovanför försökspersonen sitter

förutom lampa en ficklampa med signalsystem till försöks-

ledaren.

 

 
Figur 3 Elektrodplacering i detta förförsök. EMG under hakan och

EMG vid ögonen på försökspersonen. EEG ännu ej påsatta. Se

figur 1.



lO

 
Figur 4 PCM-utrustning för lagring av EEG-, EOG- och EMG signaler

samt vilka störningar försökspersonerna utsätts för.

6.3 Prestationstest
 

Med hjälp av en dator (ABC 80) byggdes en övervakningsuppgift upp för

att testa prestationsförmågan varje morgon och kväll. På en skärm kunde

en figur bestående av en, två eller tre punkter projiceras var som helst

och med oregelbundna intervall. Försökspersonerna fick under en halv-

timme svara med tre knappar på vilket stimuli som dök upp. Reaktions

tider, missar och fel registrerades och presenterades direkt efter testet.

Motivationen att "slå rekord" var en mycket stark drivkraft och den kom

att motverka tröttheten i viss utsträckning.

6.4 Intervju och enkät
 

En enkät där frågor ställdes rörande insomning, sömn, sömndjup, upp

väckande, utsövdhet, arbete under dagen delades ut till försöksperson-

erna morgnar och kvällar. När fp fyllt i sina svar intervjuade fl även fp

direkt om sina upplevelser.
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6.5 Försöksutformning
 

Försöksutformningen, t ex när det gäller antal dagar och styrkan av

vibrationer, varierade mellan de olika försöken. Dessa data presenteras i

samband med resultaten av försöken längre fram i texten. För alla försök

gällde att sömnen under och efter olika vibrationsexponeringar jämfördes

med kontrollnätter utan vibrationer.

6.6 Allmän procedur
 

Försökspersonerna anlände vid niotiden på kvällen, utom första gången

då de anlände ett par timmar tidigare för att bl a lära sig prestations-

testet. De flesta fp blev dessutom visade rummet m m i god tid före

försöken. När fp anlände sattes elektroderna på samtidigt som de fick se

TV eller lyssna på stereo eller radio. Vid ll tiden på kvällen var fp oftast

trötta och efter lite kvällsbestyr gick de till sängs i simulatorn. Alla

försökspersoner som sedan redovisas somnade lätt redan första natten.

Endast en fp, en äldre kvinna, som deltog i ett förförsök hade svårt att

somna, bl a beroende på oro för eventuellt toalettbesök. En ringklocka

installerades och efter det gick även detta prov bra.

6.7 Vibrationer och vibrationsnivåer
 

Vibrationerna som försökspersonerna utsattes för var från inspelade

busspassager. Passagerna simulerades i snitt varannan minut i de två

huvudförsöken. I ett mindre försök användes även glesare passager, var

tionde minut, för att studera om effekten av varje enskild passage då

ökade. Några signifikanta sådana effekter kunde ej påvisas. Passagen

varannan minut bedömdes därför som lämpligt att använda av två skäl,

dels gav två minuter en period mellan vibrationerna som kunde användas

som kontroll, dels var störningen relativt lik den i många städer. De

simulerade vibrationerna mättes i golv och sängram, se figur 5 7.

Nivåerna på vibrationerna låg i sängramen mellan 0,12 0,34 m/s2

(toppvärde) och i sängen mellan 0,019 - 0,43 m/sZ, se tabell 1.
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Tabelll Packforsk vibrationer. Maximala accelerationer (toppvärde)

 

 

 

 

       
 

m/s

Vertikait Horisontellt

ISO X-riktn. Ryggrad ISO Z-riktn.

"Skala" Sängram I säng Sängram I säng

4 0,16 0,019 0,12 0,20

5 0,24 0,028 0,17 0,30

6 0,34 0,040 0,24 0,43

7 0,74 0,088 0,42 0,74

8 1,2 0,14 0,74 1,3

9 1,6 0,19 1,0 1,8

10 1,7 0,20 1,1 1,9

-18 8 10- 15 15

Faktor föra
omräkn. till
viktat topp- 0,13 0,29 0,54 0,45
värde enl.
ISO 2631

aw äw än) aw

inställning

5 0,031 0,008 0,092 0,14

6.7 Försök

En rad mindre försök utfördes för att prova ut vibrationsnivåer, som man

kunde sova med, sängar och deras vibrationsöverföring, experimentella

procedurer för att få fp att känna sig lugna och sova gott, elektrodtyper

och fastsättningsanordningar, prestationstest m m. Se VTI meddelande

339 där detta redovisas mer utförligt.

Tre större försök har utförts, två med enbart vibrationer och ett med

kombinationseffekter från buller och vibrationer. De två vibrationsför-

söken kommer nedan att redovisas medan bullervibrationsförsöket inte

tas upp. I kombinationsförsöket deltog enbart fem försökspersoner och

någon signifikant kombinationseffekt kunde ej påvisas. Inlärnings-, an-

passnings och slumpeffekter dränkte eventuella kombinationseffekter.

Försökspersoner i åldern 20 - 35 år användes. Samtliga som tillfrågades

om de ville delta och som kunde delta tackade ja. Detta berodde i

huvudsak på den mycket goda betalningen. I försök nr två valdes fp

genom en enkät för att få maximal slumpning.
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6.7.1 Försök 1. Procedur
 

Fem försökspersoner vandes att sova med elektroder och i simulatorn

(under 2 - 3 nätter). De utsattes därefter för vibrationer i tre nätter och

ett par kontrollnätter utan vibrationer. Vibrationsnivån var i förförsök

utprovad så att den ej skulle väcka fp men ändå störa dem i sömnen. I

tabell 1 nivå 5 redovisas vibrationen, dvs ett toppvärde av sängrams-

vibrationer på omkring 0,2 m/s2 mättes upp. I övrigt följdes de tidigare

metoderna.

 

6.7.2 Försök 2. Procedur

Fem försökspersoner deltog i ett långtidsförsök. Varje försöksperson

utsattes under fem vardagar för samma vibrationer och vibrationsnivå

som i försök nr ett. De fick därefter en vecka utan simulatorförsök. Den

följande veckan sov de i simulatorn utan vibrationer, dvs en kontroll-

vecka. Efter denna vecka ett nytt uppehåll på en vecka.

Om fp uppgav att de sovit dåligt första veckan, dvs störts av vibration-

erna, utsattes de för svagare vibrationer (se tabell i nivå 4) under tredje

försöksveckan. Om de ej störts för kraftigare vibrationer (se tabell i

nivå 6). I övrigt var försöket likt de tidigare.
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7 RESULTAT

7.1 Allmänt

Under kontrollnätterna sov försökspersonerna i båda försöken gott eller

mycket gott. Flera av försökspersonerna uppgav att de under kontroll-

nätterna t o m sovit bättre än de brukade göra hemma. Miljön i simula

torn bedömdes som mycket god och försöket som "trevligt" och intres

sant. Samtliga försökspersoner önskade ställa sig till förfogande för

eventuella fortsatta försök. För alla försökspersoner var de vibrationer

de utsattes för av sådan nivå att de inte uppgav sig vakna mer än

normalt eller under kontrollnätterna.

7.2 Försök 1

Två av försökspersonerna sade sig vara mycket störda av vibrationerna

och ytterligare en var ganska störd. De tre som upplevde sig störda hade

en klar prestationsnedsättning. De övriga två hade ej någon prestations-

nedsättning. Se figur 5.

Samtliga försökspersoner, även de som ej upplevt sig störda märkte

trötthets- och irritationseffekter dagen efter.

Sömnanalyserna visade klara effekter av vibrationerna på alla försöks-

personer, dvs även på dem som inte upplevt sig som störda och som ej

fått nedsatt prestation i testet.

För 30-sekundersperioden direkt efter störningen noterades kraftiga

effekter i form av ökad muskeltonus och EEG utslag. En klar effekt

erhölls även på sömnstadieskiften som under de störda nätterna steg

betydligt. Se bilaga 1.
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l
Upplevelse Prest test sek Arbete under dagen

 

Greger Mycket störd 1,2 (1,0) Svårt

Maya Mycket störd 1,3 (1,1) Svårt

Vivi Ann Störd 1,1 (1,0) Ganska svårt

Mona Ej störd 1,3 (1,3) Något störd

Catharina Ej störd 1,2 (1,2) Något störd
Dåligt humör      
 

Figur 8 Upplevelse av störningen och prestationstidstest. Prestations
testen efter vibrationer på morgon och kväll är hopslagna
liksom de tre kontrolldagarna. De senare inomparentes. Varje
värde är medelvärde från ca 300 reaktionstider. Standardav-
vikelserna för en natt ligger mellan 0,15 och 1,0, vilket ger
signifikanta skillnader för tre nätter även vid en differens på
0,1 sek. De tre översta försökspersonerna hade således signi-
fikant längre reaktionstider efter vibrationsnätterna.

7.3 Försök 2

Resultaten från försök 1 upprepade sig i försök 2. Den första veckan med

vibrationer på samma nivå som i försök 1 gav mycket likartade effekter,

dvs några stördes, andra ej. Endast en fp stördes så mycket att hon ej

kunde acceptera denna nivå i sin bostad och fick därför en lindrigare

vibration den sista veckan i försöken. Denna vibration störde troligen

inte försökspersonen. Reaktionstiden på dagen efter var to m något

bättre än i kontrollveckan. Sömnen var liksom tidigare för alla nätter

utom en något sämre än hemma och hon kände sig relativt utvilad efter

vibrationsnätterna.

De övriga fp sov bättre under både kontroll och första vibrationsveckan

och fick i tredje experimentveckan en kraftigare vibration och alla dessa

fyra fp fick då klara reaktionstidsökningar och sömnstörningar, se figur

9.
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Vibration Vibration 2
Fp Upplevelse Rt Upplevelse Rt

1 Ej störd 1,5 (1,5) Störd 1,6

2 Något störd 0,9 (0,8) Störd 1,0

3 Något störd 1,2 (1,3) Störd -

4 Ej störd 1,04 (1,10) Störd 1,5

5 Störd 1,0 (1,1) Ej störd 1,0
1
 

Figur 9 Upplevelse av störningen och reaktionstidstester. Presta-
tionstesten efter vibrationerna på morgon och kväll är hop
tagna över alla experimentdagar. Kontrollveckan inom paren
tes. Varje värde är medelvärde från över #00 reaktionstider.
St ligger som tidigare mellan 0,15 1,0. Försöksperson 5 fick
en lindrigare vibration 2, de övriga en kraftigare.
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8. DISKUSSION

8.1 Metoddiskussion
 

Försöken med simulatorn fungerade i stort sett bra från psykologisk

synpunkt. Tekniskt fungerade utrustningen förvånansvärt bra, men med

så mycket utrustning, vibrator, dator, bandspelare, EEG apparat med

elektroder, digitalbandspelare m m, var det ofta något som gav problem.

I det första försöket var en tekniker heltidssysselsatt med försöken och

med att laga utrustningen under dagtid. Detta försök gick mycket bra. I

försök 2 räckte inte pengarna till detta och två fl turades om att arbeta

på nätterna. Prestationstest- och enkätsidan fungerade liksom skötseln

av vibratorn trots det bra, men den svårskötta EEG-sidan fungerade inte

bra. Data därifrån är ännu ej utvärderade, men redan nu kan sägas att en

del analyser inte kan genomföras. Dock kan sömnnivåer och kraftiga

rörelser till föjd av vibrationsstörningar tas fram. Resultaten pekar

emellertid i samma riktning som i tidigare försök och effekten av

bortfallet blir därför ej så allvarligt.

8.1 Resultatdiskussion
 

I försöken har ett dos-respons förhällande tagits fram som är så opåver

kat som möjligt av uppfattningar, attityder och inlärda reaktioner. Vid

sängvibrationer omkring 0,15 m/s2 (toppvärde) har inga fp uppgivit att de

blivit störda under natten eller att de är det minsta påverkade under

dagen. När fp utsätts för ännu kraftigare vibration - 0,30 m/s2 i

sängramen och 0,43 m/s2 i sängen - sover de vidare. Effekter på sömnen,

prestationen, sömnupplevelserna och utfört arbete dagen efter kan

emellertid då registreras. För de flesta fp försvinner alla effekter utom

sömnförändringar vid vibrationsnivåer i sängramen omkring 0,2 m/sz.

Betydelsen av enbart sömnförändringar kan diskuteras, men något klart

samband mellan sådana effekter och t ex hälsa och prestationsvariabler

finns inte. Slutligen ska sägas att försökens komplexitetsgrad och höga

kostnad inte har gjort det möjligt att pröva något stort antal fp. Det är



20

emellertid min uppfattning att resultaten ändå är relativt pålitliga

eftersom samma fp i stort reagerat konsistent under många nätters sömn

och den rad av förförsök och försök som gjorts alla pekar mot i stort sett

samma resultat.

En störning av den typ som här använts och som sker relativt regelbundet

och inte överskrider 0,15m/s2 toppvärde vertikalt och/eller horisontellt

har för de flesta människor liten störeffekt om ens någon alls. Vid 0,3 -

0,4 m/s2 kommer klara sömnstörningar och dageneftereffekter i form av

prestationsnedsättning, trötthetsupplevelser och irritation trots den

relativt höga vibrationsnivån väcks fp emellertid ej av den. Vid 0,5 m/s2

och över har fler och fler fp svårt att hålla sig sovande utan väcks av

vibrationerna och har därefter oftast mycket svårt att somna igen. Ofta

ligger fp och väntar på nästa vibration.

För att ge ett ordentligt underlag till normer behövs fortsatta försök. Av

avgörande betydelse är emellertid om man betonar upplevelse och

prestationsgräns eller sömnstörningseffekter. Kan man bestämma sig för

att försöka hålla en vibrationsnivå där de sovande inte märker någon

form av trötthet eller nedsatt arbetsförmåga samtidigt som man inte kan

mäta någon nedsatt prestationsförmåga kan försöken förenklas avsevärt.

Ett stort antal personer kan då prövas under ett fåtal nätter, dvs

invänjning, störnings och kontrollnatt. Den sömnstörning som föreligger

även vid låga vibrationsnivåer bör studeras närmare, men i försök där

dyra vibrationsanläggningar inte behövs.
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