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2.3.8. Vägytans jämnhet

Civ. ing. Georg Magnusson

Docent Peter W. Ahrnberg
Väg- och trafikinstitutet, Sverige

SAMMANFATTNING

Vägytans jämnhet torde vara den totalt sett viktigaste vägyteegenskapen. Bristande jämn-
het visar sig i form av direkt påverkan på fordonen, indirekt påverkan via fordonet på
förare/passagerare samt återverkan från fordonet på vägen. Vägojämnhetens stora betydelse
för fordonskostnaderna har sålunda påvisats i ett flertal studier liksom dess betydelse
för förares/passagerares komfortupplevelse. Även inverkan av vägojämnheten på fordons-
förares prestationsförmåga har på senare tid börjat studeras. Den nedbrytande verkan på
vägen som av vägojämnheter förorsakade stora dynamiska hjullaster ger upphov till har
dock ännu så länge rönt ganska begränsat intresse. Förekomsten av nya valida, reliabla
och snabba jämnhetsmätare tillsammans med en inom en snar framtid förutsebar möjlighet
till direkt jämförelse mellan på olika håll genomförda jämnhetsmätningar ger möjlighet
till en snabb uppbyggnad av erforderligt underlag för framtagande av metoder för bestäm-
ning av optimal jämnhetsstandard under olika betingelser samt även möjlighet att ratio-
nellt kontrollera om uppställda jämnhetskrav innehålls.

INLEDNING

Standarden hos ett lands vägnät är av
stor betydelse för landets ekonomi. Ännu
så sent som på 1800 talet kunde skill
naden i restid mellan en jämn och en
ojämn väg bli avsevärd även vid kort
resväg. Den längre restiden kunde bero
på att de resande från komfortsynpunkt
inte ville åka fortare, att fordonet
inte klarade påfrestningarna från vä
gens ojämnheter och spår eller att rese
effekter och gods blev sönderslaget vid
högre hastigheter. I princip gäller
detta, om än i mindre utsträckning, även
för dagens vägar och dagens ekonomi.
Tillståndet hos landets vägar bör där
för ses i relation till samhällets

behov och till vilka extra kostnader

som uppstår på grund av ojämna vägytor.

En nybyggd väg som ger trafikanterna
god service försämras gradvis under in
verkan av faktorer sådana som klimat
och trafikbelastning om inga motåtgär
der sätts in. Har väl en försämring av
vägytans jämnhet börjat, ökar oftast
takten hos nedbrytningsprocessen på
grund av att de nedbrytande krafterna

ökar i storlek.

Regelbundna objektiva mätningar av väg-
ytan kan därför ge information som med
ger möjlighet att stoppa nedbrytningen
i tid och att underhålla vägen på ett
från samhällelig synpunkt optimalt sätt.

Mätningarna ger även möjligheter att
kontrollera och värdera olika typer av
vägkonstruktioner, såväl vad avser egen
skaper hos olika beläggningar som egen
skaper hos överbyggnaden i övrigt eller
hos terrassen och därigenom öka effek
tiviteten i nybyggnation och underhåll.
Ett mätinstrument kan även ge underlag
för bedömning av vilka åtgärder som bör
vidtas och omfattningen av dessa för att
iståndsätta en dålig väg. Mätning av
spårdjup ger t ex information om före-
komsten av djupa spår och underlag för
beräkning av hur mycket massa som åtgår
för att fylla ut dessa spår.

I Sverige sker för vägdatabankens räk
ning mätning och insamling av vissa data

avseende vägnätets geometriska standard,

trafikflöde och olyckor. Data från alla
vägar med vägnummer lägre än 3000 insam-
las. En insamling av relevanta vägyte
karakteristika skulle därför direkt
kunna ge underlag för information om
vägytestandardens betydelse för t ex

olyckor och trafikflöde samt trafikflö-
dets och klimatets betydelse för vägens
nedbrytning.

I för närvarande framväxande besluts-
modeller för värdering av vägars till
stånd och åtgärdsbehov har vägytejämn
heten en dominerande roll. Enligt en av
Gynnerstedt (1983) presenterad bedömning
är vägens jämnhet den viktigaste vägyte
egenskapen före friktion och spårdjup.
Jämnheten har även större betydelse än
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den viktigaste väggeometriska egenska
pen, kurvighet. Bedömningarna är utförda
av nordiska experter med utnyttjande av
den s k Delphitekniken i en av Arnberg
modifierad version (se Gynnerstedt 1983

för mer information).

En mängd undersökningar där specifika

samband studerats har på senaste tid
publicerats t ex vägojämnhetens bety
delse för bensinförbrukningen (Ross,

1981), och för vibrationer i byggnader

(Holmberg, 1982).

Än så länge är dock många samband okända,
men med ökade tekniska landvinningar kan
man troligen ersätta subjektiva bedöm
ningar med påvisade samband mellan väg-
ojämnhet och olika sekundäreffekter.

I denna rapport behandlas vägens jämnhet
i längsled, hur mätningarna sker i Sve
rige samt krav på mätutrustningarna.
Slutligen beskrivs några studier av sam-
band mellan jämnhet och effekter på män
niskan.

MÄTNING AV VÄGYTANS JÄMNHET

Förekommande utrustningar för mätning av
vägytans jämnhet kan indelas i två huvud
grupper, profilometrar och mätare av
s k response typ. Den första typen av
känner på ett eller annat sätt vägytans
längsprofil i ett eller flera spår längs
vägen. Dessa längsprofiler kan sedan

vidarebearbetas så att ett för en given
sträcka beräknat jämnhetsmätetal erhålls.
Mätare av response typ ger ett sådant

jämnhetsmätetal direkt vid mätning. Pro-
filometrarna är dyrbara och känsliga
instrument som, under förutsättning av
noggrant underhåll, ger reproducerbara
och hastighets- och fordonsberoende re
sultat. Mätare av response typ är bil
liga och enkla att handha men mätresul
tatet är såväl hastighets- som fordons
beroende och med begränsad reproducer-
barhet eftersom såväl omgivningstempera
tur som fordonsslitage påverkar mätre
sultatet. Dessa nackdelar kan emeller-

tid begränsas genom ofta upprepade ka
libreringar och genom att tillse att
stötdämpare och gummidäck bringas till

fortfarig temperatur före mätning.

KRAV PÅ MÄTUTRUSTNINGARNA

Validitet

Det viktigaste kravet på en mätutrust
ning är att den mäter den egenskap hos

mätobjektet man avser att mäta (vali
ditet). I här aktuellt fall betyder det

att jämnhetsmätaren ska mäta den egen
skap hos vägytan som är relevant för
t ex fordonsslitage, förares körförmåga
och komfortupplevelse eller vibrationer
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i byggnader nära vägar.

Olika metoder att mäta vägojämnheter
har i många år studerats över hela
världen utan att nämnvärt mycket arbete

lagts ned på valideringsstudier.

De undersökningar rörande vägojämnheter
och fordonsvibrationer som gjorts har
i huvudsak varit inriktade på komfort-
inverkan och under senare tid även på
förarprestation och fordons köregenska

per. Målet är att skapa underlag för
etablerande av ett gränsvärde för accep-

tabel vägojämnhet grundat på användarens
behov eller åtminstone ett samband mellan
vägojämnhet och dessa behov uttryckt i
komfort, prestationsförmåga eller kör-
säkerhet.

I följande kapitel presenteras några
studier av samband mellan vägojämnhet
och olika effekter av densamma. Den
första av dessa studier, sambandet mel
lan vägojämnhet och komfortupplevelse
var upplagd som en valideringsstudie
men mycket arbete återstår innan vali
ditetskravet är uppfyllt.

Reliabilitet
 

Ett annat viktigt krav på mätutrustningen
är att den ska ge samma resultat vid
upprepad mätning (reliabilitet). Helt
klart är att mekaniska system här kan
ge stora problem speciellt om de inte
kalibreras mycket ofta med något stabi

lare instrument. Kalibrering av mätfor
don mot varann medger visserligen jäm
förbarhet mellan mätarna men inte över
tid, dvs jämnhetsförändringar över
längre tid kan ej följas.

Existensen av fungerande profilometrar

gör det emellertid möjligt att ta fram
en kalibreringsmetod som medger inte
bara jämförelser över tid utan även
jämförelser mellan mätresultat erhållna
från olika jämnhetsmätare utan att dessa
jämnhetsmätare behöver jämföras med
varandra vid samtidig mätning på samma
mätsträckor.

Metoden innefattar uppmätning av väg
profilen på ett antal godtyckliga mät
sträckor med olika grad av jämnhet.
Dessa vägprofiler används sedan som in
signal till en datorsimulering av en

matematisk modell av en Bumpmeter. Den
jämnhetsmätare som ska kalibreras körs
på de uppmätta vägarna och dess mätetal

jämförs med de beräknade bumpmetervär-
dena. Genom att använda samma matema
tiska bumpmetermodell över hela världen

kan sålunda jämnhetsmätare på olika
platser och vid olika tidpunkter jämföras
med varandra trots att kalibreringsmät

ningarna skett på olika vägar. Förut
sättningen är dock givetvis att någon
form av profilometer kan disponeras vid
alla kalibreringar. Vid tillgång till



billig arbetskraft torde dock vägprofilen
kunna uppmätas medelst avvägningsinstru
ment. Queiros (1981) anger att avvägning
med intervallet 500 mm ger för detta
ändamål tillräckligt god återgivning av
profilen.

Hanterbarhet och trafiksäkerhet

En viktig men ofta försummad faktor är
mätinstrumentets hanterbarhet i allmän-
het och speciellt i trafik. Till hanter-
barheten hör förutom möjligheten att
utföra mätning utan att störa omgivande
trafik även mer eller mindre rent ergo
nomiska aspekter sådana som: sittställ
ning och möjlighet att ändra sittställ-

ning, möjlighet till uppsikt över omgi
vande trafik och mätutrustning och mät-
systemets krav på förarens uppmärksam

het.

Även enkla kalibreringsrutiner är en
väsentlig del av mätfordonets hanter-
barhet. Besvärlig kalibrering kan leda
till att kalibreringsbehovet eftersätts
med åtföljande bristande reliabilitet
hos mätresultaten. Vid sidan av ovan

angivna mycket omfattande kalibrerings-
förfarande måste även enklare metoder
av typ funktionskontroll ingå i syste
met. Ett från hanterbarhetssynpunkt
dåligt mätfordon ger ökade trafiksäker
hetsrisker och sämre mätresultat bero
ende på störningar i trafiken, trötthet
hos föraren och eventuellt försummad
kalibrering.

Kostnader

Dagens höga personalkostnader ställer

på mätutrustningen krav på hög produk
tionstakt och litet underhålls och
personalbehov.

Hög produktionstakt erhålls inte bara
genom hög mäthastighet utan kanske
främst genom ett mätsystem sådant att
mätresultatet erhålls direkt i mätfor
donet i samband med mätning. Detta be
tyder att extra utvärderingskostnader
inte uppkommer och att eventuella fel
aktigheter kan upptäckas redan på mät
platsen vilket medför att kompletterande
mätningar kan genomföras utan onödig
tidsförlust och utan onödiga extra
transportresor. Även möjligheter att
kunna uppmäta samtliga intressanta vari
abler samtidigt är av stor betydelse
för produktionstakten och därmed för den
totala mätkostnaden.

Litet underhållsbehov befrämjas bl a av
utnyttjande av mätutrustningar som inte
är utsatta för mekaniskt slitage och
genom att bygga upp systemet på lätt
utbytbara moduler. Även enkla och snabba
kalibreringsrutiner är här av betydelse.

Kravet på litet personalbehov medför

att mätutrustningen bör vara enmansbe-
tjänad.

VÄGOJÄMNHETENS BETYDELSE

Komfort

I en serie publikationer har inverkan
av vägojämnheter på förarens komfort
och prestation såväl som inverkan på
fordonets manövrerbarhet redovisats

(Arnberg 1973, Magnusson och Arnberg
1976, Arnberg, Carlsson och Magnusson
1978). Mätresultaten från olika instru-
ment för mätning av vägojämnheter har
vid mätning på ett urval av vägsträckor
med olika grad av jämnhet jämförts med
skattningar av upplevelser 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 dessa undersökningar har som nämnts
komfortupplevelsen utnyttjats som ett

mått på vägojämnheten. Det finns emel-
lertid en hel del problem förenade
med detta. Människans komfortupplevelse
påverkas nämligen av ett flertal fak-
torer. Sålunda beror komfortupplevelsen
t ex av individens mer eller mindre va-
rierande referensramar och förväntningar
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 förleda bedömaren att
låta dessa stimuli på ett signifikant
sätt styra komfortbedömningen. Se Arn-

berg och Hellström 1973 rörande stimu
lusfelet.

Psykofysiska experiment har utförts för
att klarlägga Vilken typ av information
människan kan hantera. Det har visats
(Stevens 1960, Björkman och Ekman 1962,
Kling och Riggs 1972) att absoluta be
dömningar är en mycket svår uppgift.

Människan har lättare att bedöma ett
speciellt stimulus i relation till dess
närmaste omgivning och är sålunda väl
utrustad för att jämföra olika stimuli
som presenteras samtidigt eller nästan

samtidigt. Den begränsade förmågan att
utföra absoluta bedömningar har accep
terats och i stället utnyttjas människans
skicklighet i jämförande bedömningar
inom psykofysiken och de inom denna
vetenskap utvecklade utvärderingsmeto
derna.

Magnusson och Arnberg (1976) utvecklade
byggande på denna kunskap en speciell
metod för att utvärdera vägojämnheter.
Det visade sig därvid vara nödvändigt
att dela in bedömningen i två olika upp
gifter.
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1. Relativ bedömning: Jämförelser av
vägsektioner med olika grad av jämn-

het och under olika betingelser t ex
i olika typer av fordon eller vid
olika hastigheter.

2. Absolut bedömning: Att ange accep
tabel obehagsnivå för olika vägtyper
och exponeringstider.

Resultatet från de relativa bedömning-
arna var mycket reliabelt, dvs överens-
stämmelsen mellan de olika bedömarna

var mycket god. Det visade sig även att
relationen mellan de olika obehagsbe
dömningarna var i stort sett oberoende

av:

a. Bedömarens aktivitet: förare eller

passagerare

b. Fordonets hastighet

c. Fordonets typ

Det vägavsnitt som gav den sämsta kom
fortupplevelsen i personbil gav även
den sämsta komforten i buss och last
bil. Vissa avvikelser fanns där ojämn
heterna gav resonans i vissa fordons-
typer men dessa effekter var från sta
tistisk synpunkt försumbar. Se figur
1 nedan.

Lastbil, 2-axlad
Buss, bakre delen

Lastbil, 3-axlad
Personbil, 70 km/h

Buss, främre delen

Personbil, 90 km/h
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20 18 1 9 13 3 11 16 8 7 14 10 12

Sträcka nr

betydligt större ojämnheter än en last
bils eller busspassagerare. En av
bedömningsuppgifterna innebar bedömning
av erforderlig jämnhetsstandard på olika
typer av väg. På Europavägar ställdes
därvid så stora krav av lastbils- och
busspassagerare att det är svårt att
finna så jämna vägar.

Vid VTI har även genomförts ett ännu ej
redovisat experiment syftande till att
studera vilket pris trafikanter är vil-
liga att betala för att få en ojämn väg

förbättrad.

I experimentet där uppgiften var att be
döma gränsen för acceptabel vägojämnhet
på primära länsvägar under antagandet
att erforderliga vägförbättringskost-
nader skulle betalas av en extra bensin
skatt är de preliminära resultaten i
mycket god överensstämmelse med de ti-

digare (Magnusson och Arnberg 1976).

Prestation

Ett stort antal forskare ifrågasätter

validiteten hos subjektiva bedömningar
och har börjat studera vibrationers in-
verkan på prestation och trötthet. En
översikt över vibrationers inverkan på

 
Figur 1. Bedömningsmedelvärden för olika betingelser. Rangordning enligt medelvärde för

samtliga bedömningar

Resultaten från dessa jämförelser mel
lan bedömningar och jämnhetsmätningar
gav information om hur olika mätinstru
ment kunde användas för att gradera vä

gars ojämnhetsstandard i en komfortskala.

Resultatet av den absoluta bedömningen
visade sig som förutsett vara mycket
beroende av olika yttre betingelser
som t ex fordonstyp och hastighet samt
aktivitet hos bedömaren. Som väntat
accepterade t ex personbilspassagerare
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människans prestation ges av Arnberg

(1978) i IVA rapport 147.

Två simulatorexperiment avseende denna
inverkan har utförts vid VTI. Ett av
dessa (Arnberg och Åström 1979) stude
rade enbart inverkan av vibrationer
medan det andra studerade kombinerad
inverkan av vibrationer, buller och
infraljud. Denna senare Studie har en
dast delvis redovisats i två särtryck
(Arnberg, 1982 och Sandberg, 1983).



Dessa studier har genomförts i en simu
lator i vilken försökspersoner kan ut
sättas för vertikala vibrationer, bul-
ler och infraljud. I det förstnämnda
experimentet var simulatorn inredd som
förarplatsen i en personbil medan i det
andra experimentet en bussförarplats
simulerades. (Se figur 2).

 
Figur 2. Vägojämnhetssimulator

En film upptagen genom vindrutan på en
bil och visande en väg projicerades på
en skärm framför försökspersonen. Film-
projektorn utförde slumpmässiga vrid
ningsrörelser som gav försökspersonen
intryck av att han höll på att köra av
vägen. Projektorns vridningsrörelser

kunde även påverkas av rattutslaget och
en uppgift för försökspersonen var att
med hjälp av bil (buss-) ratten hålla
projektorn riktad rakt fram. Då en sig-
nallampa tändes (överraskningssitua

tion) skulle försökspersonen trampa på
bromspedalen. Under hela experimentet
hade försökspersonen dessutom till upp-
gift att med hjälp av gaspedalen hålla
hastighetsmätarens visare i ett konstant
läge. Försökspersonens prestation mani-

festerades i form av förmåga att utföra
styruppgiften, förmåga att hålla kon-
stant hastighet och i form av reaktions
tid vid bromsningsuppgiften. (Se vidare
Råhs 1979).

Figur 3 visar ett blockschema över data
insamlingssystemet.
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Figur 3. Blockschema över datainsamlings-

system vid prestationsstudie i

simulator

I det första försöket deltog två grup
per av försökspersoner som. utsattes
för vibrationer och en kontrollgrupp som
genomförde samma program som de båda
övriga grupperna men utan vibrations
exponering. För de två grupper som ut
sattes för vibrationer erhölls en ned
sättning i reaktionsförmåga vid över
raskningssituationen såväl under hela

försöket som i början av ett efterför
sök utan vibrationer, där syftet var att
studera förekomsten av eftereffekter.

Speciellt intressant är att erforderlig
tid för att på given signal helt lyfta
foten från gaspedalen, var betydligt
längre när försökspersonerna stördes
av vibrationer (se tabell 1). De vibra
tioner försökspersonerna utsattes för
motsvarar ungefär tvåtimmarsgränsen för
nedsatt prestationsförmåga enligt ISO
standard 2631 för helkroppsvibrationer
(se Arnberg och Åström 1979).

Tabell 1. Erforderlig tid (5) för att
på given signal helt lyfta
foten från gaspedalen

 

 

För- Huvud- Efter Antal
försök försök försök fp

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

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

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

Figur 4 visar förändring av total broms-
reaktionstid från förförsök till huvud
försök för de tre grupperna. Negativt
värde innebär en förlängning av reak-
tionstiden. Huvudförsöket indelades i
tre delar och efterförsöket i två. Medel
värdet av den beräknade differensen
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Figur 4. Skillnad i bromsreaktionstid

mellan förförsök och huvudför
sök respektive efterförsök för
3 grupper å 10 personer. I för

söket gavs grupp 1 och 2 kraf
tiga stokastiska vibrationer.
Ingen skillnad mellan grupp 1
och 2 kunde påvisas. Grupper
nas medelvärden har därför sla
gits samman

presenteras för varje del. En hos ex-

perimentgrupperna under huvudförsökets
senare del observerad förlängning av
reaktionstiden återhämtades under se
nare delen av efterförsöket. Kontroll-

gruppen som under huvudförsöket förbätt
rade sin reaktionsförmåga relativt för
försöket återgick under efterförsöket
till i stort sett samma nivå som under
förförsöket. Denna förbättrade presta
tion under huvudförsöket torde hänga
samman med att god prestation under
denna del av experimentet, till skill
nad från under för och efterförsök,
medförde en mot prestationen proportio-
nell pekuniär belöning. Denna motiva
tion förelåg givetvis även för experi-

mentgrupperna men där nedsattes presta
tionsförmågan under senare delen av

huvudförsöket av en tilltagande trött
het.

Under försöket klarade försöksperso

nerna i experimentgrupperna styruppgif
ten ungefär lika bra som försöksperso

nerna i kontrollgruppen, men i efter
försöket fortsatte kontrollgruppen en
redan under huvudförsöket iakttagbar
förbättring av styrprestationen medan
experimentgruppen efter en kort paus
blev betydligt sämre (se figur 5). De
försökspersoner som utsattes för vibra
tioner uppgav sig efter försöket vara
mycket trötta vilket kan förklara de
resultat styruppgiften gav. Reaktions-
tider i överraskningssituationer med
kraftiga stimuli påverkas inte på samma
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Figur 5. Kursavvikelsens RMS värde under
förförsök, försök och efterför-

sök för 3 grupper ä 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
seanunali

sätt av trötthet, om inte försöksper-
sonen somnar eller drabbas av mikrosömn,

som en uppgift som genomförs med konti-
nuerligt krav på prestation.

Resultaten är dels på grund av den ome
delbara prestationsnedsättningen och
dels på grund av förekomsten av efter-
effekter intressanta. Jämförelse med
ISO-standarden är även intressant. En
ligt denna borde nämligen ingen direkt-
nedsättning ha förekommit.

I det andra försöket studerades hur
vibrationer (lindrigare än i första för-
söket), buller och infraljud var för sig
och tillsammans påverkar människans
prestationsförmåga. Alla störningar var
hämtade från verkliga bussmiljöer. För-
sökspersonerna, ett 50-tal bussförare
varav ca 10 kvinnor, "körde" tre timmar
i detta försök. Efter försöket utsattes
försökspersonerna för ytterligare prov
och tester för studium av eventuella

eftereffekter i form av prestations- och
hörselnedsättningar. Resultaten från
detta försök påvisade till skillnad från
det första inte några vibrationseffekter.
Detta kan bero på ett flertal skiljaktig-
heter mellan de två experimenten. Vibra
tionens intensitet var lägre och dess
spektrala sammansättning en annan. Medan
i det första försöket vibrationsspektrum
valts så att de högsta accelerationerna
låg i ett frekvensområde som nära samman
faller med det för människan känsligaste



området utnyttjades i det senare försö
ket en vibration med ett spektrum som
så vitt möjligt efterliknade vibrations-
spektrum i en buss. Slutligen utgjordes
som nämnts försökspersonerna i det se
nare försöket av bussförare vilka ge
nom tillvänjning eller urval kan tänkas
vara mindre känsliga för vibrationer än

vanliga bilförare.

Andra effekter av Vägojämnheten

Under senare år har ett stort antal
studier av sambandet mellan vägojämn
heten och fordonskostnader genomförts
på olika håll i världen. Man har därvid
undersökt inverkan på såväl bränsleför
brukning, däckslitage och fordonsskador
som på restiden. På senare tid har inom
NÄT även det ekonomiska värdet av kom-
fortupplevelsen uppmärksammats. VTI är
för närvarande verksamt inom samtliga
dessa områden och syftet är att ta fram
underlag för en matematisk modell som
ska kunna ge de totala fordonskostna
dernas beroende av beläggningsstandar-
den.

Vägojämnheten har också, som inlednings
vis nämnts, inverkan på nedbrytnings-
takten hos vägen. Någon studie av dessa
samband har dock veterligen inte genom-

förts.

Studier av hur fordonsalstrade vibra-
tioner påverkar sömnen hos människor i

byggnader invid vägar har dock påbörjats
vid VTI. De preliminära resultaten an
tyder att dessa vibrationer i många hus
ger orolig sömn med nedsatt prestations
förmåga påföljande dag.

DISKUSSION

De senaste årens ökade kunskaper och
tillgång till bra mätfordon gör att
goda förutsättningar börjar finnas för
utvecklandet av olika beslutsmodeller
för vägunderhåll. Mycket arbete åter
står emellertid ännu att göra. Det är
emellertid troligen så att även en be
slutsmodell byggd på en kombination av
subjektiva bedömningar och objektiva
mätdata är bättre än de helt subjektiva
beslutsprocesser som utnyttjas i dag.
De subjektiva delarna av modellen kan

sedermera efterhand utbytas mot genom
objektiva studier funna samband.

Genom att utnyttja de möjligheter till

jämförelse mellan olika typer av jämn-
hetsmätare som står till buds, dels di-
rekt jämförelse vid samtidig mätning
och dels jämförelse mellan uppmätning
av vägprofilen och beräkning av jämn-
hetsvärde med hjälp av en matematisk
modell av bumpmeter, kan jämnhetsmäte
tal erhållna från olika håll knytas ihop
i en gemensam skala. Därmed skapas

underlag för ett effektivt utnyttjande
av olika forskningsresultat med därav
följande snabbare utveckling av nämnda
beslutsmodeller mot ökande grad av full-
ändning.
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