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INLEDNING

Vägars kondition har alltid varit av stor betydelse

för ett lands ekonomi. I äldre tider kunde skillnaden

i restid mellan en jämn och en ojämn väg bli åtskilli-

ga dagar även om resvägen enligt våra dagars standard

var relativt kort. Den längre restiden kunde bero på

att de resande från komfortsynpunkt inte ville åka

fortare, att fordonet inte klarade påfrestningarna

från vägens ojämnheter och spår, att fordonet inte

gick att manövrera på den dåliga vägen eller att rese

effektercwh gods blev sönderslaget vid högre hastig

heter. I princip gäller detta även för dagens vägar

och dagens ekonomi. Tillståndet på landets vägar

bör därför ses i relation till samhällets behov och

till vilka extra kostnader som uppstår på grund av

dåliga vägytor.

En nybyggd väg som ger god service åt trafikanterna

försämras gradvis under inverkan av faktorer sådana

som klimat och trafikbelastning om inga motåtgärder

sätts in. Har väl en nedbrytning av vägytan börjat

ökar oftast takten hos nedbrytningen på grund av att

de nedbrytande faktorerna förstärks.

Regelbundna objektiva mätningar av vägytan kan därför

ge informationer som medger möjlighet att stoppa ned

brytningen i tid och att hålla vägen i ett tillstånd

som är ekonomiskt motiverat sett från samhällelig

synpunkt.

Mätningarna ger även möjligheter att kontrollera och

värdera olika typer av vägkonstruktioner, såväl vad

avser egenskaper hos olika beläggningar som egenskaper

hos överbyggnaden i övrigt eller hos terrassen och

därigenom öka effektiviteten i nybyggnation och under

håll. Ett mätinstrument kan även ge underlag för be



dömning av vilka åtgärder som bör vidtagas och omfatt

ningen av dessa för att iståndsätta en dålig väg.

Mätning av spårdjup ger t ex information om förekoms

ten av djupa spår och underlag för beräkning av hur

mycket massa som är nödvändig för att fylla ut dessa

spår.

I Sverige sker för vägdatabankens räkning mätning

och insamling av vissa data avseende vägnätets geo

metriska standard samt trafikflöde och olyckor.

Data från alla vägar med lägre vägnummer än 3000 in

samlas. En insamling av relevanta vägytekarakteris-

tika skulle därför direkt kunna ge underlag för in

formation om vägytestandardens betydelse för t ex

olyckor och trafikflöde samt trafikflödets och kli

matets betydelse för vägens nedbrytning.

I denna rapport diskuteras vägens jämnhet i längs-

led. Denna vägyteparameter får anses vara den mest

betydelsefulla för människans komfortupplevelse och

prestationsförmåga vid bilkörning. (Figur 1 och 2).

Vidare redovisas olika undersökningar som syftat till

att klarlägga samband mellan dessa ojämnheter och på

verkan på människan 1 fordon. Rapporten diskuterar

även utformningen av ett för jämnhetsmätning lämpat

mätfordon samt behov av mätning av andra vägytepara

metrar.



 
Figur 1. Exempel på ojämn väg. Krackelering och

potthål.

 
Figur 2. Exempel på Ojämn Väg. Längsgående

sprickor.



BEDÖMNINGAR AV JÄMNHETSSTANDARD OCH VIBRATIONER

Olika metoder att mäta vägojämnheter har i många år

studerats vid VTI och dess föregångare statens väg

institut.

Undersökningar rörande vägojämnheter och fordonsvibra

tioner har i huvudsak styrts mot dessas inverkan på

komfort och under senare tid även förarprestation och

fordons köregenskaper. Målet är att skapa underlag

för etablerande av ett gränsvärde för acceptabel väg

ojämnhet grundat på användarens behov eller åtminstone

ett samband mellan dessa behov uttryckt i komfort,

prestationsförmåga eller körsäkerhet och vägojämnhet.

I en serie publikationer har inverkan av vägojämn

heter på förarens komfort och prestation såväl som

deras inverkan på fordonets manövrerbarhet redovisats

(Arnberg 1973, Magnusson och Arnberg 1976, Arnberg,

Carlsson och Magnusson 1978). Ett antal instrument

för jämnhetsmätning har blivit jämförda i en serie

av experiment. Som exempel visas i figur 3 och

4 en CHLOE profilometer och i figur 5 och 6 en PCA

mätare. Mätresultaten från dessa instrument vid mät

ning på ett urval av vägsträckor med olika grad av

ojämnhet har jämförts med skattningar av upplevel

ser av obehag (diskomfort) utförda av förare och

passagerare i personbilar, lastbilar och bussar

som körts på samma sträckor. (Magnusson och Arnberg

1976, Magnusson, Arnberg och Pettersson 1977).

I tidigare undersökningar har som nämnts komfortupp-

levelsen utnyttjats som ett mått på vägojämnheten.

Det finns emellertid en hel del problem i samband

med detta. Människans komfortupplevelse påverkas

nämligen av flera faktorer. Sålunda beror komfort

upplevelsen t ex av individens mer eller mindre



varierande referensramar och förväntan beträffande

vilken fysisk parameter som verkligen ger upplevelse

av obehag. Stora vertikala rörelser som är lätta att

observera men som kanske inte är obehagliga kan in

fluera bedömaren att låta dessa stimuli på ett signi

fikant sätt styra komfortbedömningen. Se Arnberg och

Hellström 1973 rörande stiumulusfelet.

 
Figur 3. CHLOE profilometern

 
Figur 4. Detalj av mät och registreringsdon



 
Figur 5. PGA mätaren. Mätetalet för Vägojämnheten

utgörs av bakaxelns vertikalrörelse rela

tivt bilkarosseriet.

 
Figur 6. PGA mätaren. Lamellskiva för klassning av

bakaxelns vertikalrörelse i sex storleks

klasser.



Psykofysiska experiment har utförts för att klarlägga

vilken typ av information människan kan hantera. Det

har visats (Stewens 1960, Björkman och Ekman 1966,

Klings och Riggs 1972) att absoluta bedömningar är

en mycket svår uppgift.

Människan har lättare att bedöma ett speciellt stimu-

lusi relation till dess närmsta omgivning och är där

för bra utrustad för att jämföra olika stimuli som

presenteras samtidigt eller nästan samtidigt. Den

begränsade förmågan att utföra absoluta bedömningar

har accepterats och i stället utnyttjas människans

skicklighet i jämförande bedömningar inom psykofysi-

ken och de inom denna vetenskap utvecklade utvärde

ringsmetoderna.

Magnusson och Arnberg (1976) utvecklade byggande på

denna kunskap en speciell metod för att utvärdera

vägojämnheter. Det visade sig vara mycket praktiskt

och nödvändigt att dela in bedömningen i två olika

uppgifter.

1. Relativ bedömning: Jämförelser av vägsektioner

med olika grader av jämnhet och under olika

betingelser t ex i olika typer av fordon eller

vid olika hastigheter.

2. Absolut bedömning: Att ange acceptabel obehagsnivå

för olika vägtyper och exponeringstider.

Resultaten från de relativa jämförelserna var mycket

reliabel d v 5 de olika bedömarnas resultat visade

mycket god överensstämmelse. Det visade sig även att

relationen mellan obehagsbedömningarna var i stort

sett oberoende av om

A. Bedömaren körde eller var passagerare.

B. Fordonets hastighet.

C. Fordonets typ.
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vägavsnitt som gav den sämsta komforten i person

gav även den sämsta komfortupplevelsen i buss

lastbil. Vissa avvikelser fanns där ojämnheterna

speciella självsvängningar i vissa fordonstyper

dessa effekter var från statistisk synpunkt för-

sumbara. Se figur 7.

 

     
 

  

  

  

 

 

 

 

Bedömningsvärde

o Lastbil, 2 axlad

A Buss, bakre delen D

e Lastbil, 3-ax1ad o o
t Personbil, 70 km/h [8/

3 Buss, främre delen . '

0 Personbil, 90 km/h ° 9 D % ,/%Y/ &

o 2 A x f 6

o a & %l/ 8 g
3 0 ___/W E

o Q A/'/ * * *

t Å *,]? .a. & O

, " 65/5 a *

X 9
%

X *Q/Ä

'
                     
  
20 18 1 9 13 3 ll 16 8 7 14 10 12 17 19 5 15 4 6 2

Sträcka nr

Fig 7. Bedömningsmedelvärden för olika betingelser. Rangordning enligt medel

värde för samtliga bedömningar

Resultaten från dessa jämförande bedömningar gav

information om hur olika mätinstrument kunde använ

das för att gradera vägars ojämnhetsstandard i en

komfortskala.

 



Resultatet av den absoluta bedömningen visade sig

som förutsett vara mycket beroende av alla observerade

variabler t ex fordonstyp och hastighet samt aktivi-

tet hos bedömaren. Som väntat accepterade t ex per

sonbilsföraren betydligt större ojämnheter än en

lastbils eller bussförare. Man krävde dessutom

olika jämnhetsstandard på olika typer av väg.

En jämförelse med dessa absolutbedömningar och ISO

standard 2631 gjordes även. Standarden bygger i stor

utsträckning på simulatorförsök där försökspersoner

 

Tabell 1.

Vägtyp
Primär Sekundär

Fordonstyp EurOpaväg Riksväg länsväg länsväg

M S M S M S M S
 

2 axl 0,03 2,4 2,4 2,2 4,6 2,5 6,6 2,9

Lastbil

3 ax1 0,03 1,9 2,3 1,9 4,8 2,3 7,0 2,8

fram 0,01 2,0 2,5 2,0 5,1 2,3 6,9 2,9

Buss

bak 0,26 1,9 2,5 1,8 4,8 2,0 6,9 2,4

70 km/h 1,05 1,9 3,5 2,1 5,6 2,3 7,7 2,4

Personbil

90 km/h 1,13 1,6 3,3 1,7 5,3 1,9 7,1 2,1      F 2,97 2,59 1,02 0,67       
M==mede1värde

==standardavvikelse

Medelvärde och standardavvikelse för acceptabel obe
hagsnivå för olika vägtyper och fordon samt F värde för
envägs variansanalys med df 5/228. Signifikanta skill-

nader på 5% nivå har erhållits för eurOpavägar och
riksvägar.
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utsätts för sinusvibrationer med olika frekvenser och

amplituder. Försökspersonerna kan i denna situation

genom att spänna olika muskler skydda sig mot reso

nanseffekter och på så vis åtminstone under en korta

re tid minska obehaget av vibrationerna.

Arnberg (1973) har kallat detta "kroppsberedskap".

På en väg är ojämnheter emellertid av slumpmässig

natur vars inverkan det är mycket svårare att mot-

verka.

Stokastiska vibrationer bör därför med hänsyn till

att möjligheten att medelst "krOppsberedskap" minska

inverkan av vibrationer i stort sett bortfallit

upplevassom obehagligare än sinusvibrationer, åt-

minstone till en början. Betydelsen av "kroppsbered

skap" bör även bli mer uttalad vid medelstora ampli

tuder. Obehaget vid små amplituder finns inget behov

att motverka oca vid mycket stora kan motverkan inte

ske annat än mycket kort tid.

Slutligen bör nämnas att i försök där försökspersonen

koncentrerar sig enbart på vibrationer och utsätts

för få andra stimuli är det att förvänta att obehags

upplevelsen beroende på vibrationerna blir större

än i en normal miljö "stimulus deprivation". Resul

taten från Magnusson och Arnberg (1976) stämde för-

vånansvärt med ISO (2631) om hänsyn togs till den

ovan nämnda plausibla inverkan av "kroppsberedskapen"

och "stimulus deprivation" på ISO standardens gräns

värden (se figur 8). Det faktum att undersökningen

genomfördes under naturliga omständigheter antyder

att de uppnådda resultaten skulle kunna vara mera

relevanta i samband med utvärdering av vägojämnheter

än ISO-standarden.
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Personbil 70 km/h

\ Personbil 90 km/h

Gräns för bevarande av

komfort

l 2 3 4 5

K (rms)

ISO standard 2631. Acceptanstiden som funktion av kom
fortvärde vid gränsen för bevarande av komfort och
gränsen för bevarande av arbetsförmåga. Bedömd accep

tanstid vid färd i personbil vid hastigheten 70 resp

90 km/h
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Teamet Arnberg och Magnusson har nyligen genomfört

en ny serie experiment rörande vilket pris trafikan-

ter är villiga att betala för att få en ojämn väg

förbättrad.

I experiment där uppgiften var att bedöma gränsen

för acceptabel Vägojämnhet på primära länsvägar var

de preliminära resultaten i mycket god överensstämmel

se med de tidigare. (Magnusson och Arnberg, 1976).

PRESTATIONSMÄTNING

Ett stort antal forskare ifrågasätter validiteten

hos subjektiva bedömningar och har börjat studera

vibrationers inverkan på prestation och trötthet.

En översikt över vibrationers inverkan på människans

prestation ges i IVAs rapport 147. (Arnberg 1978).

Ett simulatorexperiment har utförts vid VTI (Arnberg

och Åström, 1979) och ett nytt sådant pågår för när

varande där försökspersoner utsätts för vibrationer

påminnande om sådana som erhålls i en buss på ojämn

väg.

Simulatorn är uppbyggd som förarplatsen i en bil,

figur 9 och 10 eller som i det pågående experimen

tet en buss, med ratt, pedaler och hastighetsmätare.

En film upptagen genom vindrutan på en bil och visan

de en väg projiceras på en skärm framför försöksper

sonen. Filmprojektorn utför slumpmässiga vridnings

rörelser som ger försökspersonen, intryck av att

han håller på att köra av vägen. Projektorns vrid

ningsrörelser kan även påverkas av rattutslaget och

en uppgift för försökspersonen är att med hjälp av

bil- (buss ) ratten hålla projektorn riktad rakt

fram. Då en signallampa tänds (överraskningssituation)

skall försökspersonen trampa på bromspedalen. Under

hela experimentet har försökspersonen dessutom till

uppgift att med hjälp av gaspedalen hålla hastig-
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hetsmätarens visare i ett konstant läge. Försöksper-

sonens prestation manifesteras i form av förmåga att

utföra styruppgiften, förmåga att hålla konstant has

tighet och i form av reaktionstid vid bromsningsupp

giften. (Se Vidare Råhs, 1979).

 

x

 
Figur 9. Vägojämnhetssimulator

 
Figur 10. Interiör av Vägojämnhetssimulator
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I det första försöket erhölls för två grupper av för

sökspersoner som utsattes för vibrationer en nedsätt

ning i reaktionstid vid överraskningssituationer under

hela försöket och i början på ett efterförsök utan

vibrationer där syftet var att studera förekomsten av

eftereffekter av vibration.

Figur 11 13 visar datainsamlingssystemet samt några

resultatdiagram.

 

 

Utskrift av data
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Figur'11 Blockschema över datainsamlingssystenlvid
prestationsstudie i simulator.
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sök och huvudförsök respektive efterförsök
för 3 grupper å 10 personer. I försöket gavs
grupp 1 och 2 kraftiga stokastiska vibrationer.
Ingen skillnad mellan grupp 1 och 2 kundepå
Visas. Gruppernas medelvärden har därför sla
gits samman.
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Experimentgrupp

med vibrationer

Kontrollgrupp

utan vibrationer

 

Figur 13
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Kursavvikelsens RMS värde under förför
sök, försök och efterförsök för 3 grupper

a 10 personer. I försöket gavs grupp 1 och
2 kraftiga stokastiska vibrationer. Ingen
skillnad mellan grupp 1 och 2 kunde påvisas.
Gruppernas medelvärden har därför slagits
samman.
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Speciellt intressant är att "fotförflyttning upp",

d V s erforderlig tid för att på given signal helt

lyfta foten från gaspedalen, gick betydligt långsamma-

re när försökspersonerna stördes av vibrationer. De

vibrationer försökspersonerna utsattes för motsvarar

ungefär tvåtimmarsgränsen för nedsatt prestationsför

måga enligt ISO standard 2631 för helkroppsvibratio

ner. (Se Arnberg och Åström, 1979).

Tabell 2

FOTFÖRFLYTTNING UPP, SEKUNDER

Förförsök Huvudförsök Efterförsök Antal fp

Grupp 1 0,17 0,26 0,20 10

Grupp 2 0,13 0,19 0,14 10

Kontroll 0,17 0,19 0,16 10
grupp utan

vibrationsex
ponering

Under försöket klarade försökspersonen styruppgiften

nästan lika bra i experimentgrupperna som en kontroll

grupp som inte utsattes för vibrationer, men i efter

försöket fortsatte kontrollgruppen att bli sämre

medan experimentgruppen efter en kort paus blev be

tydligt bättre (Se figur 13). De försökspersoner

som utsattes för vibrationer uppgav sig efter försöket

vara mycket trötta vilket kan förklara de resultat

styruppgiften gav. Reaktionstider i överrasknings

situationer med kraftiga stimuli påverkas inte på

samma sätt av trötthet, om inte försökspersonen som

nar eller drabbas av mikrosömn, som en uppgift som

genomförs med kontinuerligt krav på prestation.

Resultaten är dels på grund av den omedelbara prestations

nedsättningen och dels på grund av förekomsten av

eftereffekter intressanta. Jämförelse med ISO stan

darden är även intressant. Enligt denna borde nämligen

ingen direktnedsättning ha förekommit. Fortsatta
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försök är emellertid nödvändiga för att ytterligare

belysa vibrationers inverkan på fordonsförares pres

tation. I ett pågågende försök studeras vibrationer,

buller och infraljud och hur dessa var och en och till

sammans påverkar människan. Alla störningar är hämta

de från verkliga bussmiljöer. Försökspersonerna "kör"

tre timmar i detta försök och ett 50 tal bussförare

varav cirka 20% kvinnor kommer att delta. Efter för

söket utsätts försökspersonerna för ytterligare prov

och tester för att studera eftereffekter i form av

prestations och hörselnedsättningar. Resultaten

från denna studie tillsammans med resultaten från

de tidigare komfort och prestationsstudierna kommer

därefter att ligga till grund för värdering av väg-

ojämnhetens inverkan på förare av landsvägsfordon.

Av intresse är även vägojämnheternas inverkan på for

don och gods respektive på vägens nedbrytning. Då

vibrationers inverkan på människan är den mest stu

derade delen av hela komplexet får denna validerings

grund än så länge ett avgörande inflytande på hur

vägojämnheter skall betraktas från åtgärdssynpunkt.

NYTT INSTRUMENT FÖR MÄTNING AV VÄGYTEEGENSKAPER

Ett nytt mätfordon för mätning av vissa vägyteegen

skaper är under utveckling i samarbete mellan statens

väg och trafikinstitut (VTI), statens vägverk (VV)

och Saab Scania AB. Mätfordonet som är baserat på

Saab 900 är i första hand avsett för användning

på belagd väg och kommer att kunna mäta följande väg

yteegenskaper: jämnhet, friktion, tvärprofil, tvär

fall och eventuellt rullmotstånd. Huvuddelarna av

mätsystemet framgår av figur 14 16. Figur 17 visar

fordonet i dess helhet.
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Figur 15 . Kontrollpanel

 
Figur 16. Dator och vattentank
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Som mått på vägojämnheten utnyttjas RMS värdet för

mäthjulets vertikalacceleration. Detta mått har visats

ha mycket god korrelation till människans subjektiva

upplevelse av diskomfort vid färd på ojämn väg i olika

typer av fordon. Det är dessutom oberoende av bilens

belastning och är möjligt att mycket lätt korrigera

för avvikelser i avsedd mäthastighet. (Se Arnberg,

Magnusson och Ohlsson, 1979).

Friktionsmätning sker enligt den vid VTIs föregångare

statens väginstitut utvecklade s k skiddometerprin

cipen innebärande att mäthjulet bringas att rotera

något långsammare (ca 15 %) än vid frirullning.

Eftersom normalkraften mellan mäthjul och vägbana

hålls konstant är den i däckkontaktytan uppkommande

bromskraften ett mått på vägens friktionstal. (Se

Kullberg och Ohlsson 1961 och Ohlsson 1979).

Vägens tvärprofil mäts över en bredd av 2,5 m med

hjälp av 26 fjäderbelastade små hjul. Vertikalläget

hos dessa hjul avkänns och vägens tvärprofil beräk

nas i bilens dator. Genom att relatera denna tvär

profil till en horisont erhållen från ett gyro är

det vidare möjligt att i bilens dator beräkna vägens

tvärfall, teoretiskt maximalt vattendjup i hjulspår

samt erforderlig mängd asfalt för att restaurera vägen

till avsedd jämnhet och avsett tvärfall.

Vid sidan av dessa objektiva mätsystem finns en

knappsats med vars hjälp subjektiva observationer

sådana som sprickor, genomslitningar och lappningar

i vägytan kan lagras i datorns minne.

Stor vikt har lagts vid att göra mätsystemet lätt-

skött och fordonet trafiksäkert. Mätproceduren är

sålunda i stor utsträckning förprogrammerad varför

mätpersonalen endast behöver mata in vissa referens

data före mätstart. Mätning kan vidare ske utan att
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den normala trafikrytmen störs och de delar av tvär

profilmätaren som sticker ut utanför bilens sidor kan

fällas upp och ner under gång.

Mätsystemet anses dels komma till användning vid VVS

regelbundet återkommande beläggningsinventeringar

och dels för detaljstudier av olika vägavsnitt t ex

för att skapa underlag för entreprenadupphandlingar.

Två prototyper har tagits fram och provats vid en

beläggningsinventering under sommaren 1980 omfattande

ca en fjärdedel av det statliga belagda vägnätet.

Resultaten från en intervju och enkätstudie med 25

vägingenjörer som genomfört inventeringen samt ana-

lys av felresultat visar att en hel del förbättring

ar i konstruktion och hanterbarhet återstår att

göra. Huvudintrycket är emellertid att man fått fram

ett väl fungerande instrument för uppmätning av

olika vägyteegenskaper.

 

 
Figur 17- Mätfordon för vägytors egenskaper
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DISKUSSION

De senare årens ökande insikter rörande vibrationers

inverkan på människan har på vägsidan lett till ett

omfattande forskningsarbete. Komfort och prestations-

normer har utvecklats och börjar nu bli mogna att an

vändas som vägunderhållskriterier. En jämförelse med

internationella normer har gjorts och överensstämmel

sen är relativt god, men komfortkraven hos trafikanterna,

när de gör bedömningar i trafiken,är som förutsagts

i tidigare VTI rapporter något lägre, vilket kan

förklaras med den naturligare och stimulusrikare

omgivning vägen utgör. Moderna mätmetoder har ut

vecklats och inom en snar framtid kommer regelbunden

mätning och kontroll av bl a vägojämnhetsstandarden

på Sveriges vägar att genomföras. Detta öppnar helt

nya möjligheter när det gäller att kartlägga och

begränsa fordonsföraresoch passagerares exponering

för vibrationer.
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