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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 fysiologiska delen. Ove Benner

hult, IFM Akustikbyrån och Knut Råhs, VTI, är tekniskt

ansvariga. Ninni Nolin har varit försöksledare i

själva förförsöket.

En omfattande rapport om projektet färdigställdes

1980 och den kommer att tryckas efter revidering och

ges ut under våren 1983. Det här preliminärt presen

terade förförsöket liksom andra förförsök kommer

att presenteras när den omfattande EEG analysen är

avslutad.

För IVA har även 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.

 

Ergietäéeeämeågg

Störning hos människan från vibrationer i byggnader

E§E9£99§L_§z£29

Behovet av kunskap om hur vibrationer inverkar på
människor har accentuerats under de senaste åren.
Riktlinjer måste utarbetas för bedömning av när
störningarna är oacceptabla. Inom IVA pågår ett
tvärvetenskapligt samarbete för att studera dessa
problem. Rubricerade projekt utgör ett första
steg i syfte att uppnå konkreta resultat.   





BAKGRUND

Vägtrafik, tågtrafik och byggnadsarbeten av olika

slag har under de senaste årtiondena markant givit

ökade störningar i form av bl a vibrationer, buller

och luftföroreningar. Detta har speciellt drabbat de

som bor längs trafikleder och som störs i sin sömn.

Kunskapen om störningars effekt har ofta enbart erhål-

lits genom att fråga de störda. Tyvärr kommer en

rad felkällor in vid användning av enkäter. Önske

mål om att rent allmänt slippa trafik i närheten av

bostaden, rädsla för att bostaden ska skadas av

vibrationer m m inverkar på de svar man får rörande

obehag av specifika störningar. De boende tänker

sig att det de svarar i en enkät kan påverka deras

trafikmiljö och de har därför stor anledning att

överdriva hur mycket de störs. I så ekonomiskt vik-

tiga beslut som det här gäller kan därför inte

enkät och frågemetoder användas enbart. Experimen

tella studier där opartiska försökspersoner används

bör därför användas och så objektiva mått som

möjligt utnyttjas. Fördelen med experimentella stu

dier är även att man vet med stor noggrannhet vad

försökspersonerna utsatts för och att alla försöks

personer kan utsättas för samma störningar.

På Naturvårdsverkets uppdrag och med IVAs stöd har

en tvärvetenskaplig grupp bildats med medlemmar från

VTI, Akustikbyrån samt från universiteten i Lund och

Uppsala för att genomföra sömnstörningsstudier.

Intresset har koncentrerats kring störningar från

vibrationer, men även buller och infraljud i kombi

nation med vibrationer har börjat studeras. I denna

redovisning kommer försöksförhållandena att presen-

teras liksom ett mindre vibrationsförsök.



METOD

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 före

kommer i boningshus kan därigenom med mycket god

precision simuleras i rummet. Se figur 1.

 
Eisiologisk mätning

I försöket mäts under natten elektroencephalo
grafi

(EEG), elektromyogram
(EMG) och ögonrörelser, eller

elektroculogram
(EOG). Elektroderna sätts på ca tre

timmar före sänggående så att försökspersoner
na

är vana vid dem innan de ska sova. Registreringar
na



kan följas kontinuerligt genom en mångkanalskrivare

samt lagras på band (PCM system). 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. (Särskild presentation i december

av Eberhardt). Denna analys är ännu inte klar och

ingår således ej i denna rapport. Se figur 2, 3 och

4. Se exempel på utskrifter i bilaga 2.

 
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 signal
system till försöksledaren.
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Försökspersoner

Fem försökspersoner i åldern 20 - 35 år användes.

Samtliga som tillfrågades om de ville delta i experi-

mentet svarade ja, vilket bl a berodde på den relativt

goda betalningen. En extra försöksperson som var 75

år prövades även för att fånga in om instruktion

och metod även fungerade för äldre.

Samtliga försökspersoner hade träffat försöksledaren

tidigare och kände sig "avspända" tillsammans med

denne redan före försöken. En kvinnlig försöksledare

användes som inte var påverkad av forskarnas förvänt

ningar.

Procedur

Försökspersonerna anlände vid 19 20 tiden första

kvällen, fick ytterligare information och blev visade

runt. Elektroder sattes på samtidigt som försöksper

sonen fick se TV eller lyssna på musik. Prestations-

testet demonstrerades, övades och genomfördes.

Vid 23 tiden var försökspersonerna oftast trötta

och fick gå till sängs i simulatorn. Alla försöksper

soner somnade lätt redan första natten utom den

äldre kvinnan som oroade sig för behovet av toalett

besök och eventuell elektricitet från elektroderna.

Detta avhjälptes nästa dag genom en lugnande diskussion

och visade att ytterligare information behövs för

den äldre generationen.

Det kan nämnas att signal till försöksledaren kan

ges från simulatorn om t ex toalettbesök behövde

göras.



På morgonen efter en testnatt fick försökspersonerna

genomgå prestationstestet igen samt blev intervjuade.

Under dagen arbetade de som vanligt och på kvällen

kom de tillbaka vid 20 - 21 tiden för en ny testnatt,

OSV.

Försöksutformning

Försöken började med att försökspersonerna fick

sova två till tre nätter utan störningar då de fick

vänja sig vid miljön, testen m m. Därefter utsattes

de för vibrationer i tre nätter.

Slutligen fick försökspersonerna sova en ytterligare

kontrollnatt utan vibration. Alla sov således sex

eller sju nätter i simulatorn. Varje morgon och

kväll testades och intervjuades försökspersonerna.

Prestationstest
 

Med hjälp av en dator (ABC 80) byggdes en övervaknings

uppgift upp för att testa prestationsförmågan. På

en skärm kunde en figur bestående av en, två eller

tre punkter projiceras var som helst och med oregel

bundna intervall. Försökspersonerna fick under en

halvtimme svara med 3 knappar på vilket stimuli som

dök upp. Reaktionstider, 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.

Vibrationer
 

I en rad förförsök med bl a flera av försöksledarna

hade vibrationsnivåer prövats ut som var så starka



som möjligt men som gick att uthärda under sömn

utan att ständigt vakna. Vibrationerna härrörde

från en inspelad busspassage med några sekunders

passagetid som återkom med omkring två minuters

mellanrum. Se bilaga.



RESULTAT

Allmänt

Under kontrollnätterna sov försökspersonerna mycket

gott. Den äldre försökspersonen sov dock dåligt

första natten. Flera av försökspersonerna uppgav

att de under kontrollnätterna t o m sovit bättre

än de brukade göra hemma. Miljön i simulatorn

bedömdes som mycket god och försöket som "trevligt"

och intressant. Samtliga försökspersoner önskade

ställa sig till förfogande för eventuellt fortsatta

försök och för närvarande utförs med samma

försökspersoner kombinerade vibrations och buller-

försök.

Upplevelsen på morgonen efter vibrationerna
 

Två av försökspersonerna sade sig vara mycket störda

av vibrationerna och ytterligare en var ganska störd.

Trots det sov försökspersonerna i stort sett hela

natten enligt en snabb kontroll av EEG , EOG och

EMG utskrifterna. Vidare sömnanalys får ge exaktare

fördelning av sömnstudierna samt visa om störningar

är mer frekventa under och direkt efter vibrationer

än före samt i förhållande till kontrollnatt.

Två försökspersoner uppgav sig ej vara störda alls

och inga tecken på effekter kunde ses på deras EEG,

EOG och EMG. En fördjupad analys kan emellertid ge

en något ändrad bild.

Inga försökspersoner vaknade signifikant mer än de

normalt gjorde varken under experiment eller kontroll

nätterna.



3.3 Prestationstest

De tre som upplevde sig störda hade en klar presta

tionsnedsättning. De övriga två hade ej någon presta

tionsnedsättning. Se figur 5.

3.4 Arbete dagen efter

Samtliga försökspersoner, även de som ej upplevt

sig störda märkte trötthets och irritationseffekter

dagen efter.

 

Upplevelse Prest test sek Arbete under dagen Sömn
(EEG, EOG, EMG)
 

 

Greger Mycket störd 1,2 (1,0) Svårt Dålig

Maya Mycket störd 1,3 (1,1) Svårt Dålig

Vivi Ann Störd 1,1 (1,0) Ganska svårt Ganska dålig

Mona Ej störd 1,3 (1,3) Något störd God

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

Figur 5 Prestationstesten efter vibrationer på morgon
och kväll är hopslagna liksom de tre kontroll
dagarna. De senare inom parentes. Varje

värde är medelvärde från ca 300 reaktions
tider. Sömnanalysen är ännu ej klar, men
en enklare visuell kontroll av EEG, EOG och
EMG gav ovanstående preliminära omdöme.
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DISKUSSION

Försöket och dess utformning fungerade i stort sett

bra. Komplettering av instruktionen behövs för

äldre försökspersoner och möjligtvis längre tillvänj

ningstid. Metodiken för de fysiologiska mätningarna

störde sömnen mindre än förväntat och mindre än

tidigare inom projektet prövade metoder och gav

därför snabb anpassning.

Utvärderingen av de fysiologiska variablerna kan

emellertid ge indikataioner på att försökspersonerna

inte sovit så gott som det sett ut och att längre

anpassningstider behövs. Frågan är emellertid om

kostnaden för flera dagars anpassning är försvarbar

med tanke på den klara resultatbild som dessa förför

sök gav.

Inför ett kommande huvudförsök är således en

användbar metod och en procedur utprovad. Vibrations

nivån som här använts kan utnyttjas som experimentellt

maxvärde då över hälften av försökspersonerna

stördes. Tidigare förförsök stöder antagandet

att man inte kan utsätta försökspersoner för

ännu kraftigare vibrationer om de ska kunna sova.

Uppgiften i huvudförsöket är bl a att från perceptions

tröskeln upp till den här använda vibrationsnivån

fastställa antal störda försökspersoner för respek

tive vibrationsnivå.

En kompletterande studie utförs under december och

januari där var och en exponeras för både buller

och vibrationer. Detta, samt bättre analys av tidsför

lopp i signalerna, måste prövas innan en slutgiltig

utformning av huvudförsöken kan göras.

Prestationstestet bör övas något mer och om möjligt

bör man försöka få bort en del av ansträngningarna
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att "slå rekord". Om resultaten ej delges försöksper

sonerna minskar motivationen emellertid för mycket

och man kan få försökspersoner som vill "hjälpa

till" genom att påverkas. Den nuvarande designen anses

därför säkrare och ge mindre feleffekter.








