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Inverkan av spår i beläggningen på förarbeteendet – en förstudie i VTI:s 
körsimulator 
 
av Jan Törnros och Carl-Gustaf Wallman  
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Projektet ”Vägytans inverkan på förarbeteendet” ingår som en del i ett Vägverks-
finansierat ramprojekt benämnt ”Vägytans trafikeffekter”. 

Inom ramprojektet har bland annat vägytans inverkan på olycksrisken stude-
rats. Resultaten från denna och tidigare studier är inte entydiga, men det kan inte 
uteslutas att det finns vissa samband mellan vägytans spårighet eller ojämnhet och 
olycksrisken. En möjlighet att belysa problemet ur en annan synvinkel vore att 
studera körbeteendet på olika vägytestrukturer. 

Omständigheterna vid bilkörning på spåriga respektive ojämna vägar är något 
olika. I spåren ökar vibrationer (liten amplitud) och buller på grund av det slitage 
där som dubbdäcken förorsakat. Ojämnheter ger påtagliga vertikala accelerationer 
(stor amplitud) främst på grund av sättningar eller tjällyftningar. 

Studien kan tänkas genomföras på två sätt, antingen som fältförsök eller som 
experiment i VTI:s körsimulator. Fältförsök har bland annat nackdelarna att man 
inte har kontroll över väder, övrig trafik och andra yttre omständigheter som kan 
tänkas påverka försökspersonernas beteenden. Dessutom har det visat sig svårt att 
hitta vägar med kontinuerliga, väldefinierade och sammanhängande spår eller 
ojämnheter över längre vägsträckor. 

I en körsimulator har man däremot en nära nog perfekt kontrollerad experi-
mentsituation, betingelserna är likadana för alla försökspersoner. Vissa nackdelar 
finns förvisso: situationen är artificiell, bilden av vägmiljön är förenklad, simula-
torns rörelsesystem är begränsat vilket kan inverka på körbeteendet och ibland 
leder till ”simulatorsjuka” hos försökspersonerna.  

 
Syfte och begränsningar 
Syftet med denna förstudie var tvåfaldigt. För det första gällde det att undersöka 
om VTIs körsimulator med sina begränsningar är lämpad för denna typ av studier. 
Om detta är fallet, kan de komma att bli ett hjälpmedel för Vägverket att bedöma 
de sammantagna effekterna av olika vägytetillstånd. 

Det andra syftet var att beskriva i vilken utsträckning vägytans tillstånd på-
verkar förarnas körbeteende. 

En begränsning är att endast körning i spår kan genomföras i körsimulatorn. 
Buller och vibrationer kan simuleras med god verklighetskänsla, men vertikala 
rörelser som vid körning över gupp är inte möjliga. Bildsystemet måste också 
följa vertikalrörelsen, och detta är för närvarande inte heller möjligt. 

Detta innebär att det inte heller går att simulera körning i spår med djup. 
Förstudien begränsades därför till att endast omfatta studium av körbeteendet på 
spåriga vägar, där spåren låg i nivå med den omgivande vägytan, men där buller 
och vibrationer ökade påtagligt. 
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Metod 
Tjugo försökspersoner, 10 män och 10 kvinnor, deltog i försöket, som utfördes i 
VTI:s körsimulator.  

Vägens geometri var tagen från en verklig, tvåfältig landsväg, som mätts upp 
och implementerats i körsimulatorn. Körsträckan var 10 km, skyltad hastighetsbe-
gränsning var först 70 km/h i knappt 3 km, därefter 90 km/h.  

Samma väg kördes under två betingelser, dels med slät, jämn beläggning, dels 
med spårig vägbana. Spåren var placerade i båda körfälten. Spåren hade en be-
tydligt ljusare nyans än vägbanan i övrigt och var mycket väl synliga. Vid körning 
i spåren höjdes buller- och vibrationsnivån betydligt. 

Försökspersonerna hade till uppgift att köra som i verklig trafik under mot-
svarande förhållanden samt att under färden göra bedömningar av hur besvärligt 
det var att köra. 

Körbeteendet beskrevs med variablerna hastighet, sidoläge, körsträcka i spår 
samt rattrörelsemönster. 

Subjektiva data var självrapporterad arbetsbelastning, självrapporterad 
ansträngning samt skattning av hur besvärligt man upplevde simulatorkörningen. 
 
Resultat 
Simulatorstudien visar små men ofta signifikanta skillnader i såväl körbeteende 
som subjektivt bedömda effekter. 

 
Hastigheter 
Ingen skillnad i genomsnittlig hastighet kan konstateras, däremot är hastighets-
variationen större vid spårig väg. För de genomsnittliga maximala hastigheterna 
var skillnaderna mycket små. 
 
Sidoläge 
Beträffande sidoläge, så skiljer sig inte de genomsnittliga värdena i nämnvärd 
grad mellan spårig och slät vägyta. 

Det finns däremot signifikanta skillnader när det gäller antalet sidoläges-
ändringar av olika storlek. För små sidolägesändringar, upp till ca 15 cm, var det 
fler ändringar för den spåriga vägen. Man tycks också försöka undvika att köra i 
spåren, på den jämna vägen körde man längre sträcka med ett sidoläge som mot-
svarar spårläget. 

 
Rattrörelsemönster 
Vägytans tillstånd har ingen inverkan på spridningarna i rattvinkelfördelningarna. 
Däremot är det något vanligare med större rattutslag på den spåriga vägen. 
 
Subjektiva effekter 
Varken för självrapporterad arbetsbelastning eller för självrapporterad ansträng-
ning föreligger någon signifikant skillnad mellan spårig och jämn väg. Däremot 
visade sig frågan ”hur besvärlig” man ansåg körningen vara ge signifikanta skill-
nader i bedömningen: spårig väg ansågs generellt vara besvärligare. 
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Sammanfattande bedömning 
Man konstaterar att beteendet vid körning i simulatorn på spårig respektive jämn 
väg uppvisar tämligen små, men ofta signifikanta skillnader. Det spörjs om dessa 
skillnader också skulle återfinnas under verkliga körförhållanden. Ett stöd för att 
försöket varit realistiskt är försökspersonernas bedömningar av simulatorkör-
ningen och vägmiljön. Man ansåg – så när som på ett par personer – att simulator-
körningen var mycket eller ganska realistisk och att spåren i körbanan var mycket 
eller ganska realistiska. Dessutom menade de flesta att spårbildning är ett ganska 
stort trafikproblem, och att de kan vara något, ganska eller till och med mycket 
störande. 

Ett annat stöd för realismen i försöket är den intuitiva känslan då experimentet 
utformades. Vibrationer och bullernivåer, liksom utseendet på vägen testades och 
justerades tills försöksledare och simulatorpersonal var överens om att körkänslan 
var så verklig som möjligt. Helt visst är denna bedömning subjektiv, men i sådana 
här sammanhang ändå av stort värde. 

 
Effekter på olycksrisken 
Kan de skillnader som konstaterats i körbeteende på spårig respektive jämn väg ha 
någon betydelse för olycksrisken? Å ena sidan kan man hävda, att det aktivare 
beteendet vid spåriga vägar medför att man är mer uppmärksam. Å andra sidan 
kan ökat buller och större vibrationer tänkas vara tröttande för bilföraren. Ett stöd 
för den första hypotesen finner man i en körsimulatorstudie, utförd vid VTI 1983. 
Resultatet härifrån var att högre buller- och vibrationsnivåer förbättrade förar-
prestationerna. En trolig slutsats av detta skulle vara att spåriga vägar minskar 
olycksrisken. 

 
Framtida försök 
I och med att så pass påtagliga skillnader i körbeteende kunnat konstateras i denna 
förstudie, vore det värdefullt att utveckla den vidare. I den nya körsimulator som 
håller på att färdigställas vid VTI, blir rörelsesystemet mycket mer sofistikerat. 
Vertikala rörelser på upp till ± 7 cm kommer att bli möjliga; därigenom torde 
ojämnheter och djupa spår kunna simuleras på ett realistiskt sätt. 

En utvidgad studie bör också inkludera längre körtider, så att även trötthets-
effekter kan studeras. 
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Influence of pavement ruts on driver behaviour - a pilot study in the VTI 
driving simulator. 

 
by Jan Törnros and Carl-Gustaf Wallman  
Swedish National Road and Transport Research Institute 
SE-581 95 Linköping 
Sweden 
 
Summary 
“Road surface condition and driver behaviour” is a sub-project to “Traffic effects 
of road surface conditions”, a framework project financed by the Swedish 
National Road Administration. 

Within the framework project, the influence of the road surface on the accident 
risk was studied. The results from this and earlier studies are not unequivocal, but 
it is possible that relationships exist between rutted or rough surface and accident 
risk. A means of elucidating the problem from a different point of view is to 
examine the driver behaviour with different road surface conditions. 

The conditions when driving on rutted and rough roads respectively are 
somewhat different. When driving in the ruts, vibrations (small amplitude) and 
noise increase depending on the wear caused by studded tyres. Bumps and other 
roughness caused by settlements or frost heaves give obvious vertical 
accelerations (great amplitude). 

The study may be performed in either of two ways: as a field experiment or an 
experiment in VTI’s driving simulator. The drawbacks with field studies are that 
no control is possible of weather, other traffic, or other external conditions that 
may influence on the behaviour of the subjects. It is also difficult to find roads 
with continuous, well defined ruts or roughness over long stretches. 

A driving simulator provides an almost perfectly controlled experiment 
situation; the conditions are similar for every subject., There are a few 
disadvantages, certainly: the situation is artificial, the road environment is 
simplified, and the moving system of the simulator is limited, which may 
influence driver behaviour and sometimes lead to “simulator sickness” in subjects. 

 
Aim and scope 
The aim with the pilot study was twofold. Firstly, to examine if the VTI driving 
simulator with its restraints is suited for this kind of studies. If so, these may be a 
means for the Swedish National Road Administration for judging the total effects 
of different road surface conditions. Secondly, to describe to what extent the 
condition of the road surface influence the driver behaviour. 

A drawback is that only driving on rutted roads can be performed in the 
simulator. Noise and vibrations can be simulated quite realistically, but larger 
vertical movements, e.g. driving over a bump are not possible to simulate at all. 
Furthermore, the image system has to follow the vertical movement, and this is 
not possible for the time being, either. This implies that it is impossible to 
simulate driving in ruts with depth. 

The pilot study was therefore confined to studying driver behaviour on rutted 
roads, where the ruts were on a level with the surrounding road surface, but where 
noise and vibrations increased obviously. 
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Method 
Twenty subjects, ten males and ten females, participated in the experiment, which 
was performed in the VTI driving simulator. 

The road geometry was derived from a real two-lane rural road, surveyed and 
implemented into the simulator. The driving distance was ten kilometres; posted 
speed was 70 km/h for nearly three kilometres, and then 90 km/h for the rest of 
the stretch. 

The subjects drove the stretch twice, once on smooth, even pavement, and once 
on a rutted road surface. Both lanes were rutted. The ruts were much paler than 
the remaining surface and very easy to see. Noise and vibration levels were 
considerably higher when driving in the ruts. 

The subjects’ task was to drive as they would in real traffic under equivalent 
circumstances, and during the ride subjectively assess how difficulty it was to 
drive. 

The driver behaviour was measured with the variables speed, lateral position, 
distance driven in ruts, and pattern of the steering-wheel motion. 

Subjective data was self-reported workload, self-reported effort, and 
assessment of experienced difficulty. 

 
Results 
The simulator study shows small but often significant differences in driving 
behaviour as well as subjectively assessed effects. 

 
Speed 
No difference in mean speed can be established; however, the speed variance is 
greater for the rutted road, with a significant difference for the section with a 
speed limit of 90 km/h. For the mean maximum speeds the difference is very 
small. 
 
Lateral position 
The mean values of lateral position differ very little between rutted and smooth 
road. 

On the other hand, there are significant differences with regard to the number 
of changes within certain size groups. Smaller changes, up to about 15 
centimetres, were more frequent on the rutted road. Subjects also tended to avoid 
driving in the ruts, but on the smooth road they drove a long stretch with a lateral 
position corresponding to the position of the ruts. 
 
Pattern of steering-wheel motion 
The road surface condition has no influence on the variance of the distributions of 
the steering-wheel angles. Larger angles were slightly more frequent for the rutted 
road. 

 
Subjective effects 
Neither for self-reported work load nor for self-reported effort is there any 
significant difference between rutted or smooth road. The assessment of how 
difficult the driving task was, however, showed significant differences: rutted road 
was generally considered as more difficult. 
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Summarized assessment 
Driver behaviour when driving the VTI simulator on rutted and smooth road 
respectively shows rather small but nonetheless often significant differences. The 
question is whether these differences would also be present in a real driving 
situation. The realism of the experiment is supported by the subjects’ assessments 
of driving the simulator and of the road environment. Their opinion was – apart 
from a couple of them – that driving the simulator was very or fairly realistic, and 
that the ruts in the roadway were very or fairly realistic. Furthermore, most of the 
subjects thought that rutting is a fairly great traffic problem, and that ruts may 
well be slightly, fairly or even very disturbing. 

Also supporting the realism of the experiment is the spontaneous feeling when 
the experiment was designed. Both vibrations and noise levels and the appearance 
of the road were tested and adjusted until the designers of the experiment and the 
simulator personnel agreed that the feeling of driving was as realistic as possible. 
This judgement is naturally subjective, but under conditions such as these it is 
nonetheless a very valuable one. 
 
Effects on accident risk 
Is it possible that the differences which have been stated with regard to driver 
behaviour on rutted and smooth road respectively, have any influence on the 
accident risk? On one hand one may assert that a driver’s more active behaviour 
when driving on rutted road will make him or her more attentive. On the other 
hand, more noise and greater vibrations may be more tiresome for the driver. 
Support for the first hypothesis is found in a driving simulator experiment 
performed at VTI in 1983. The result was that higher noise and vibration levels 
improved driver performance. A plausible conclusion would therefore be that 
rutted roads decrease the accident risk. 
 
Future studies 
Small but obvious differences in driver behaviour were ascertained in this pilot 
study. Therefore, a further development would be of value. The new driving 
simulator which is under construction at VTI, will have a much more 
sophisticated moving system. Vertical movements up to ± 7 cm will be possible, 
so bumps and deep ruts should be possible to simulate realistically. 

An extended study should also include prolonged driving times, for studying 
fatigue effects. 
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1 Bakgrund 
Detta projekt – Vägytans inverkan på förarbeteendet – ingår som en del i ett 
Vägverksfinansierat ramprojekt benämnt Vägytans trafikeffekter. Ett delprojekt 
behandlar vägytans inverkan på olycksrisker (Ihs et al., 2001; Öberg, 2001), ett 
problem som också studerats tidigare (Carlsson, 1979; Hemdorff et al., 1989; 
Ragnarsson, 1985 och 1985; Schandersson et al., 1993; Sjölinder et al., 1997). 

Resultaten från dessa studier är inte entydiga, men det kan inte uteslutas att det 
finns vissa samband mellan vägytans spårighet eller ojämnhet och olycksrisker. 
En möjlighet att belysa problemet ur en annan synvinkel vore att studera kör-
beteendet på olika vägytestrukturer. Tidigare har vinterväglagets inverkan på 
förarbeteendet undersökts (Wallman, 1997), genom en körsimulatorstudie som 
visade klara samband mellan det vinterväglag som föraren har att bedöma och 
hans körbeteende. Beläggningsytans tillstånd torde inte ge lika tydlig påverkan, 
men någon detaljerad studie på individnivå har hittills inte företagits. 

Effekterna vid spår respektive ojämnheter skiljer sig något åt. I spåren ökar 
vibrationer (liten amplitud) och buller på grund av det slitage där som dubbdäcken 
förorsakat. Ojämnheter ger påtagliga vertikala accelerationer (stor amplitud) 
främst på grund av sättningar eller tjällyftningar. 

De förarbeteendevariabler som kan vara relevanta i detta sammanhang är 
hastighet, sidoläge och rattrörelser. Vidare är den psykiska belastningen vid kör-
ning under olika betingelser intressant. 

Studien kan tänkas genomföras på två sätt, antingen som fältförsök eller som 
experiment i VTI:s körsimulator. Fältförsök kan i sin tur utföras på två sätt, 
antingen genom körning med en instrumenterad bil med försökspersoner eller 
genom att videofilma verklig trafik. De förväntade effekterna är sannolikt små och 
är då svåra att registrera utan noggranna mätmetoder. Detta utesluter användning 
av videoteknik, där dessutom endast hastigheter och sidolägen kan mätas. Då en 
instrumenterad bil används, är det möjligt att mäta flera intressanta variabler. 
Emellertid har man inte någon kontroll över väder, övrig trafik och andra yttre 
omständigheter som kan tänkas påverka försökspersonernas beteenden. Dessutom 
har det visat sig svårt att hitta vägar med kontinuerliga, väldefinierade och 
sammanhängande spår eller ojämnheter över längre vägsträckor. 

I en körsimulator har man däremot en nära nog perfekt kontrollerad experi-
mentsituation; betingelserna är likadana för alla försökspersoner. Vissa nackdelar 
finns förvisso: situationen är artificiell, bilden av vägmiljön är förenklad, simula-
torns rörelsesystem är begränsat vilket kan inverka på körbeteendet och ibland 
leder till ”simulatorsjuka” hos försökspersonerna. Trots detta har simulatorn 
använts i många studier och tillfört starkt ökade kunskaper om körbeteenden 
under en mångfald olika förutsättningar. 

En stor fördel är att man kan mäta körvariablerna med hög frekvens och stor 
noggrannhet, vilket är nödvändigt här, eftersom effekterna sannolikt är små. 
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2 Syfte och begränsningar 
Syftet med denna förstudie var tvåfaldigt. För det första gällde det att undersöka 
om VTI:s körsimulator med sina begränsningar är lämpad för denna typ av 
studier. Om detta är fallet, kan de komma att bli ett hjälpmedel för Vägverket att 
bedöma de sammantagna effekterna av olika vägytetillstånd. 

Det andra syftet var att beskriva i vilken utsträckning vägytans tillstånd på-
verkar förarnas körbeteende. 

En begränsning är att endast körning i spår kan genomföras i körsimulatorn. 
Buller och vibrationer kan simuleras med god verklighetskänsla, men vertikala 
rörelser som vid körning över gupp är inte möjliga. Bildsystemet måste också 
följa vertikalrörelsen och detta är för närvarande inte heller möjligt. 

Detta innebär att det inte heller går att simulera körning i spår med visst djup. 
Förstudien begränsades därför till att endast omfatta studium av körbeteendet på 
spåriga vägar, där spåren låg i nivå med den omgivande vägytan, men där buller 
och vibrationer ökade påtagligt. 
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3 Metod 
3.1 Försökspersoner 
Tjugo försökspersoner (fp), 10 män och 10 kvinnor, deltog i försöket. Genom-
snittlig ålder var 37 år (max 53 år, min 25 år). De hade innehaft körkort mellan 
5 och 34 år – medelvärde 18 år. De uppgav att de under de senaste 12 månaderna 
kört mellan 20 och 10 000 mil (medelvärde 2 700 mil). Den totala körsträckan 
uppgavs till mellan 5 000 och 400 000 mil (medelvärde drygt 50 000 mil). 
 
3.2 Körsimulator 
VTI:s körsimulator användes i försöket (Nordmark, 1990; Nordmark et al., 1986; 
Nilsson, 1993). Den är utrustad med ett rörelsesystem, ett vidvinkligt visuellt 
system, ett vibrationsgenerenade system och ett ljudsystem, vilka fås att samverka 
på ett sådant sätt att föraren får ett körintryck som påminner mycket om verklig 
bilkörning (Törnros, Harms & Alm, 1997). Ett temperaturreglerande system finns 
även.  

Buller, infraljud och vibrationer i förarkabinen motsvarar dem som före-
kommer i en modern personbil. Temperaturen i förarkabinen var +20°C.  

Bilen var en framhjulsdriven Volvo 850 med manuell växellåda. De omgiv-
ande ljusförhållandena motsvarade mulet väder. 
 
3.3 Teststräcka 
Väg 
Vägens geometri var tagen från en verklig landsväg strax söder om Linköping 
(väg nr 621, Nykil–Rv 34), som mätts upp och implementerats i körsimulatorn. 
Den hade såväl vertikala som horisontella kurvor med varierande radier.  

Vägen hade ett körfält i vardera körriktningen. Vägbredden var 6 m. Kör-
sträckan var 10 km. Vägytan hade hög friktion och motsvarade torrt sommarväg-
lag.  

Den skyltade hastighetsbegränsningen var 70 km/h från start till sektion 
2 890 m. Därefter gällde hastighetsbegränsningen 90 km/h. Mätning av körbete-
ende gjordes från sektion 200 m till 9 690 m.  

Samma väg kördes under två betingelser, dels med slät, jämn beläggning, dels 
med spårig vägbana. Spåren var placerade i båda körfälten. Det vänstra spåret var 
50 cm brett med mittpunkt 75 cm från vägens mitt, medan det högra spåret var 
45 cm brett med mittpunkt 2,175 m från vägens mitt. Spåren hade en betydligt 
ljusare nyans än vägbanan i övrigt och var mycket väl synliga. Bilens spårvidd var 
1,52 m och däckens bredd ca 15 cm. Vid körning i spåren höjdes buller- och 
vibrationsnivån betydligt. Lämpliga nivåer avgjordes genom subjektiv bedöm-
ning. 
 
Trafikförhållanden  
Vid fem tillfällen förekom mötande trafik (en personbil vid varje tillfälle). Dessa 
tillfällen skedde efter 1 250, 2 080, 3 900, 4 600 samt efter 7 400 m.  
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3.4 Köruppgift 
Försökspersonen hade till uppgift att:  

•  Köra som i verklig trafik under motsvarande förhållanden. 

•  Under körningen göra bedömningar av hur besvärligt det var att köra: 
Varje gång texten HUR BESVÄRLIGT? kom upp i bilden hade fp att svara 
muntligt med en siffra (från 1 till 5). Detta skedde vid tre tillfällen, efter 2 700, 
7 000 och 9 000 m. Den första bedömningen gjordes på en raksträcka direkt 
efter passage av en fyrvägskorsning. Även de övriga två bedömningarna 
gjordes på raksträcka (se även 3.6 nedan.). 

 
3.5 Experimentell design 
Designen var upprepad mätning. Samtliga fpp körde teststräckan två gånger, en 
gång på jämn och fin väg, och den andra med kraftig spårbildning. Försöksbe-
tingelserna roterades över försökspersoner enligt tabell 1. 
 
Tabell 1  Försöksdesignen. 
 Testkörning nr 1 Testkörning nr 2 
Försöksperson 1–5 män Jämn vägbana Spårig vägbana 
Försöksperson 6–10 kvinnor Jämn vägbana Spårig vägbana 
Försöksperson 11–15 män Spårig vägbana Jämn vägbana 
Försöksperson 16–20 kvinnor Spårig vägbana Jämn vägbana 

 
3.6 Beroendevariabler (effektmått) 
Körbeteende 
•  Hastighet: medelvärde, standardavvikelse 
•  Sidoläge: medelvärde, standardavvikelse 
•  Körsträcka i spår 
•  Rattrörelsemönster 
 
Subjektiva data 
•  Självrapporterad arbetsbelastning (NASA-RTLX – NASA Raw Task Load 

Index), förenklad version av NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988), framtagen 
av Byers et al. (1992). NASA-RTLX består av sex delskalor, mental 
belastning, fysisk belastning, tidspress, prestation, möda och frustration. För 
varje delskala noterar försökspersonen sin bedömning på en linje med 
definierade ändpunkter – 0 (mycket liten/dålig/låg) samt 100 (mycket 
stor/bra/hög).  

•  Självrapporterad mental ansträngning (RSME – Rating Scale Mental Effort) 
(Zijlstra & van Doorn, 1985). Försökspersonen noterar sin bedömning på en 
linje som har åtta definerade punkter, från ändpunkten 0 = absolut ingen 
ansträngning till den andra ändpunkten 110 = extremt stor ansträngning.  
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•  Skattning av hur besvärligt man upplevde simulatorkörningen. Skattningen 
gjordes enligt följande skala, där gränserna 1 och 5 angavs för försöks-
personerna:  

 
Poäng Beskrivning 

1 Inte alls besvärligt 
2 Lite besvärligt 
3 Ganska besvärligt 
4 Mycket besvärligt 
5 Oerhört besvärligt 

 
•  Övriga frågor: 
 
Hur realistisk upplevde du simulatorkörningen i sin helhet? 

Poäng Beskrivning 
1 Mycket realistisk 
2 Ganska realistisk 
3 Inte särskilt realistisk 
4 Ganska orealistisk 
5 Mycket orealistisk 

 
Hur realistiska (verklighetstrogna) upplevde du spåren i vägbanan? 

Poäng Beskrivning 
1 Mycket realistiska 
2 Ganska realistiska 
3 Inte särskilt realistiska 
4 Ganska orealistiska 
5 Mycket orealistiska 

 
Upplever du att spår i vägbanan utgör ett problem i trafiken?  

Poäng Beskrivning 
1 Nej, inte alls 
2 Utgör ett mycket litet problem 
3 Utgör ett ganska litet problem 
4 Utgör ett ganska stort problem 
5 Utgör ett mycket stort problem  

 
Hur upplever du att köra bil i verkligheten när vägbanan är rejält spårig?  

Poäng Beskrivning 
1 Det stör mej inte alls 
2 Något störande 
3 Inte särskilt störande 
4 Ganska störande 
5 Oerhört störande 

 



 

18 VTI meddelande 940 

3.7 Procedur 
Samtliga deltagare genomförde två testkörningar var, en på jämn väg och en på 
spårig väg.  

När försökspersonen anlänt till försöksanläggningen gjordes först en mycket 
kort introduktion till körsimulatorn. Fp fick därpå läsa igenom skriven instruktion 
(bilaga 1). Ett träningspass i körsimulatorn följde därefter. Då körde man en mil 
på landsväg (bredd 6 m, varierande kurvatur) med omväxlande slät och spårig 
vägbana – den var spårig mellan 2,5 och 5 km samt mellan 7,5 och 10 km. Under 
tiden gjorde fp nio bedömningar av hur besvärligt det var att köra. Möte med 
annan bil skedde vid tre tillfällen.  

En kort paus följde innan den första testkörningen inleddes. Försökspersonen 
var instruerad att köra som han/hon brukar på en verklig väg under motsvarande 
karaktär och trafikförhållanden. Denna instruktion gavs även före den andra 
testkörningen.  

Under testkörningarna gjordes, som nämnts, tre bedömningar av hur besvärligt 
det var att köra. 

Eftert den första och efter den andra testkörningen besvarades frågeformulären 
NASA-RTLX och RSME. Vid det sista tillfället besvarades ytterligare några 
frågor inklusive personuppgifter.  

 
3.8 Analys av data 
Resultaten analyserades huvudsakligen med variansanalys (upprepad mätning). I 
variansanalys jämförs erhållen F-kvot med kritiskt F-värde för gällande frihets-
gradsantal.  

Resultatet beträffande hur besvärligt man tyckte det var att köra i simulatorn 
analyserades med icke-parametrisk metod – Wilcoxon Signed Ranks Test, som 
baseras på rangordning av den inom-individuella skillnanden mellan två 
betingelser. 

I samtliga testningar användes signifikansnivån 5 %, dvs. om erhållet p-värde i 
analyserna var mindre än 0,05 bedömdes resultatet vara signifikant. 
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4 Resultat 
4.1 Effekt på körbeteende 
4.1.1 Val av hastighet 
 
Medelhastighet 
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Figur 1  Medelhastighet. 
 
Vägbanans beskaffenhet (spårig/jämn) hade ingen inverkan på medelhastigheten, 
vare sig på 70-väg [F(1,19)=0,171; p=0,684] eller på 90-väg [F(1,19)=0,623; 
p=0,440], se figur 1. 

 
Hastighetsvariation 
Den genomsnittliga inom-individvariationen beträffande hastigheten påverkades 
av vägbanans beskaffenhet enligt figur 2. För 90-väg var hastighetsvariationen 
något större på den spåriga vägbanan [F(1,19)=5,10; p=0,036]. För 70-väg var 
tendensen densamma; dock var skillnaden ej signifikant [F(1,19)=3,75; p=0,068].  
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Figur 2  Hastighetsvariation. 
 
Maximal hastighet 
Den genomsnittliga maximala hastigheten påverkades av vägbanans beskaffenhet 
enligt figur 3. För 70-väg var maxhastigheten något större på den spåriga väg-
banan, 85,6 km/h jämfört med 82,8 km/h på den jämna vägbanan [F(1,19)=6,24; 
p=0,022]. För 90-väg var tendensen densamma; dock var skillnaden mellan jämn 
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och spårig väg mycket liten (0,7 km/h) och ej signifikant [F(1,19)=0,366; 
p=0,552].  
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Figur 3  Maximal hastighet. 
 

4.1.2 Val av sidoläge 
Sidolägesmåttet utgjordes av avståndet från vägens mittlinje till bilens mittpunkt. 
När det vänstra hjulparet befann sig mitt på mittlinjen var motsvarande sidoläge 
0,76 m, och när det högra hjulparet befann sig på höger kantlinje motsvarades det 
av 2,24 m. 
 
Genomsnittligt sidoläge 
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Figur 4  Genomsnittligt sidoläge – avstånd från vägens mittpunkt till bilens 
mittpunkt. 
 
Vägbanans beskaffenhet (spårig/jämn) hade ingen signifikant inverkan på det 
genomsnittliga sidoläget på 70-väg [F(1,19)=0,106; p=0,749]. På 90-väg låg man 
däremot i genomsnitt 5 cm längre ut mot den högra vägkanten när man körde på 
den spåriga vägen [F(1,19)=5,15; p=0,035], se figur 4. 
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Sidolägesvariation 
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Figur 5  Sidolägesvariation. 
 
Vägbanans beskaffenhet (spårig/jämn) hade ingen signifikant inverkan på sido-
lägets genomsnittliga inom-individvariation (standardavvikelse), vare sig på 70-
väg [F(1,19)=2,53; p=0,128] eller på 90-väg [F(1,19)=2,62; p=0,122], se figur 5. 
 
Maximalt sidoläge åt höger 
Det sidolägesmått som här redovisas utgörs av det genomsnittliga maximala 
sidoläget åt höger, dvs. hur långt ut man körde mot den högra vägkanten. Endast 
data inhämtade på raksträcka har analyserats.  

Resultatet för det genomsnittliga maximala sidoläget visas i figur 6. På 70-väg 
var det uppmätta sidoläget 1,98 m på den spåriga vägbanan jämfört med 1,94 m 
på den jämna vägbanan, en icke-signifikant skillnad [F(1,19)=1,16; p=0,295]. För 
90-väg var tendensen densamma – 2,04 m på den spåriga och 1,98 m på den 
jämna vägbanan; ej heller denna skillnad var signifikant [F(1,19)=2,46; p=0,133]. 
Det kan noteras att samtliga dessa genomsnittliga maxvärden motsvaras av att det 
högra hjulparet med god marginal befann sig innanför höger kantlinje.  
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Figur 6  Maximalt sidoläge åt höger på raksträcka – avstånd från vägens mitt-
punkt till bilens mittpunkt. 
 
Sidolägesändringens storlek 
Här analyserades skillnaden i avstånd mellan på varandra följande punkter där 
sidolägesändringen bytte tecken (från vänster till höger eller från höger till 
vänster), dvs. där derivatan var lika med noll. 
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Figur 7 visar det genomsnittliga antalet sidolägesförflyttningar av varierande 
storlek. 

Små sidolägesförflyttningar (mindre än 15 cm) var vanligare på den spåriga 
vägen – 55,5 % jämfört med resterande 44,5 % på den jämna vägen. Differensen 
mellan jämn och spårig väg var signifikant för såväl mycket små sidolägesänd-
ringar [<5 cm: z=2,95; p=0,003 – Wilcoxon Signed Ranks Test] som för något 
större förändringar [5–10 cm: z=3,85; p=0,000 samt 10–15 cm: z=2,14; p=0.033 – 
Wilcoxon Signed Ranks Test]. För något större sidolägesändringar (mellan 15 och 
20 cm) var tendensen den motsatta med något större antal för den jämna vägen 
(50,6 % jämfört med 49,4 % på den spåriga vägen). Dock var denna skillnad ej 
signifikant (z=0,464; p=0,643 – Wilcoxon Signed Ranks Test). För större sido-
lägesändringar (större än 20 cm) var denna tendens mera uttalad; 55,5 % av dessa 
lägesändringar ägde rum på den jämna vägen, jämfört med 44,5 % på den spåriga 
vägen. Denna skillnad var signifikant (z=3,79; p=0,000 – Wilcoxon Signed Ranks 
Test).  

Man gjorde således fler små men färre stora sidolägesförflyttningar då vägen 
var spårig än då den var jämn.  
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Figur 7  Antal sidoförflyttningar av olika storlek. 
 
Körning i spår 
Figur 8 visar den genomsnittliga körsträckan i spår, jämfört med samma sido-
position på jämn väg.  

Spåren påverkade val av sidoläge; man körde kortare sträcka i spåren. Denna 
effekt var påtaglig såväl på raksträckor som i vänster- och högerkurvor. På rak 
väg var effektens storlek 391 m [F(1,19)=10,22; p=0,005], medan den var 322 m i 
högerkurva [F(1,19)=4,47; p=0,048] och 585 m i vänsterkurva [F(1,19)=17,39; 
p=0,001]. Räknat över hela körsträckan körde man i genomsnitt 4,64 km (48,9 %) 
i spåren, medan man på den jämna vägen körde 5,94 km (62,6 %) med mot-
svarande sidoläge – effektens storlek var här 1 297 m [F(1,19)=12,92; p=0,002].  
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Figur 8  Körning i spår. 
 
4.1.3 Rattrörelsemönster 
Rattvinkelspridning  
Vägbanans beskaffenhet (spårig/jämn) hade ingen inverkan på rattvinkelns 
genomsnittliga inom-individvariation (standardavvikelse), vare sig på 70-väg 
[F(1,19)=0,217; p=0,648] eller på 90-väg [F(1,19)=0,320; p=0,578], se figur 9. 
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Figur 9  Rattvinkelspridning. 
 
Rattvinkelutslagets storlek 
Här analyserades skillnaden i grader mellan på varandra följande punkter där ratt-
rörelsens riktning ändrades (från vänster till höger eller från höger till vänster), 
dvs. där derivatan var lika med noll. 

Figur 10 visar det genomsnittliga antalet rattutslag av varierande storlek.  
Mycket små rattutslag (mindre än 1 grads förändring) var något vanligare på 

den jämna vägen – 51,5 % jämfört med resterande 48,5 % på den spåriga vägen 
(z=2,24; p=0,025 – Wilcoxon Signed Ranks Test). För något större rattutslag 
(mellan 1 och 2 grader) var tendensen den motsatta med något större antal för den 
spåriga vägen (51,5 % jämfört med 48,5 % på den jämna vägen). Dock var denna 
skillnad ej signifikant (z=1,55; p=0,121 – Wilcoxon Signed Ranks Test). För 
större rattutslag (större än 2 graders förändring) var denna tendens mera uttalad; 
55 % av dessa rattutslag ägde rum på den spåriga vägen, jämfört med 45 % på den 
jämna vägen. Denna skillnad var signifikant (z=3,02; p=0,002 – Wilcoxon Signed 
Ranks Test).  
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Man använde sig således av något fler stora men något färre små rattutslag då 
vägen var spårig än då den var jämn.  
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Figur 10  Antal utslag av olika rattvinklar. 
 
4.2 Subjektiva effekter 
4.2.1 Arbetsbelastning 
NASA-RTLX 
Inga effekter förelåg för arbetsbelastning enligt NASA-RTLX.  
 
 Jämn väg Spårig väg      F(1,19) p-value 
Mental belastning (0-100) 18,7 21,3 0,50 0,89 
Fysisk belastning (0-100) 12,3 16,0 0,78 0,387 
Tidspress (0-100) 8,2 8,8 0,101 0,754 
Prestation (0-100) 66,2 71,3 3,37 0,082 
Ansträngning (0-100) 25,7 24,4 0,259 0,617 
Frustration (0-100) 22.5 20,8 0,199 0,660 
 
RSME 
Inte heller enligt RSME förelåg någon effekt av spåren.  
 
 Jämn väg Spårig väg      F(1,19) p-value 
Ansträngning (0-110) 26,5 29,2 0,903 0,354 
 
HUR BESVÄRLIGT 
Vid den tredje bedömningen förelåg en effekt av spåren; man bedömde det som 
mer besvärligt att köra på spårig väg än på jämn väg. Även sammantaget över 
samtliga tre bedömningar förelåg en liknande effekt. Bedömningarna gjordes som 
nämnts efter 2 700, 7 000 respektive 9 000 m. 
 
 Jämn väg Spårig väg Z (Wilcoxon 

Signed Ranks 
Test) 

p-value 

Bedömning 1 (1–5) 1,20 1,35 1,13 0,257 
Bedömning 2 (1–5) 1,40 1,65 1,89 0,059 
Bedömning 3 (1–5) 1,10 1,35 2,24 0,025 
Summa (3–15) 3,70 4,35 2,06 0,039 
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4.2.2 Övriga frågor 
Hur realistisk upplevde du simulatorkörningen i sin helhet? 

Mycket realistisk 5 
Ganska realistisk 14 
Inte särskilt realistisk 1 
Ganska orealistisk 0 
Mycket orealistisk 0 
Summa 20 

 
Nitton av de tjugo deltagarna bedömde simulatorkörningen som mycket eller 
ganska realistisk.  
 
Hur realistiska (verklighetstrogna) upplevde du spåren i vägbanan? 

Mycket realistiska 8 
Ganska realistiska 10 
Inte särskilt realistiska 1 
Ganska orealistiska 1 
Mycket orealistiska 0 
Summa 20 

 
Arton av de tjugo deltagarna bedömde spåren i vägbanan som mycket eller ganska 
realistiska. 
 
Upplever du att spår i vägbanan utgör ett problem i trafiken?  

Nej, inte alls 0 
Utgör ett mycket litet problem 0 
Utgör ett ganska litet problem 5 
Utgör ett ganska stort problem 12 
Utgör ett mycket stort problem 3 
Summa 20 

 
Femton av tjugo deltagare rapporterade att de upplever att spår i vägbanan utgör 
ett ganska stort eller mycket stort problem i trafiken. 
 
Hur upplever du att köra bil i verkligheten när vägbanan är rejält spårig?  

Det stör mej inte alls 0 
Något störande 7 
Inte särskilt störande 0 
Ganska störande 10 
Oerhört störande 3 
Summa 20 

 
Tretton av tjugo deltagare rapporterade att de upplever det som ganska störande 
eller oerhört störande att köra när vägbanan är rejält spårig.  
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5 Diskussion 
Simulatorstudien visar små men ofta signifikanta skillnader i såväl körbeteende 
som subjektivt bedömda effekter. 
 
Hastigheter 
Ingen skillnad i genomsnittlig hastighet kan konstateras, däremot var hastighets-
variationen större vid spårig väg, med signifikant skillnad för avsnittet med 
hastighetsbegränsningen 90 km/h. För de genomsnittliga maximala hastigheterna 
är skillnaderna mycket små. 
 
Sidoläge 
Beträffande sidoläge, så skiljer sig inte de genomsnittliga lägena för avsnittet med 
hastighetsbegränsningen 70 km/h. På 90-sträckan finns dock en liten skillnad, 
man lade sig något längre ut mot vägkanten då vägen var spårig. 

Det finns däremot signifikanta skillnader när det gäller sidolägesändringens 
storlek. För små sidolägesändringar, upp till ca 15 cm, var det fler ändringar för 
den spåriga vägen. Man tycks också försöka undvika att köra i spåren, på den 
jämna vägen körde man längre sträcka med ett sidoläge som motsvarar spårläget. 
 
Rattrörelsemönster 
Vägytans tillstånd har ingen inverkan på spridningarna i rattvinkelfördelningarna. 
Däremot är det något vanligare med större rattutslag på den spåriga vägen. 
 
Subjektiva effekter 
Varken för självrapporterad arbetsbelastning (enligt NASA-RTLX) eller för själv-
rapporterad ansträngning (enligt RSME) föreligger någon signifikant skillnad 
mellan spårig och jämn väg. Däremot visade sig frågan ”hur besvärligt?” ge signi-
fikanta skillnader i bedömningen. 
 
Sammanfattande bedömning 
Man konstaterar att beteendet vid körning i simulatorn på spårig respektive jämn 
väg uppvisar tämligen små, men ofta signifikanta skillnader. Det spörjs om dessa 
skillnader också skulle återfinnas under verkliga körförhållanden. I enlighet med 
vad som nämnts i kapitel 1, torde det vara hart när ogörligt att finna verkliga vägar 
med så pass homogena förhållanden att valideringsförsök skulle kunna genom-
föras. Ett stöd för att försöket varit realistiskt är försökspersonernas bedömning av 
simulatorkörningen och vägmiljön. Man ansåg – så när som på ett par personer – 
att simulatorkörningen var mycket eller ganska realistisk och att spåren i körbanan 
var mycket eller ganska realistiska. Dessutom menade de flesta att spårbildning är 
ett ganska stort trafikproblem, och att de kan vara något, ganska eller till och med 
mycket störande. 

Ett annat stöd för realismen i försöket är den intuitiva känslan då experimentet 
utformades. Vibrationer och bullernivåer, liksom utseendet på vägen testades och 
justerades tills försöksledare och simulatorpersonal var överens om att körkänslan 
var så verklig som möjligt. Helt visst är denna bedömning subjektiv, men i sådana 
här sammanhang ändå av stort värde. 
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Effekter på olycksrisken 
Kan de skillnader som konstaterats i körbeteende på spårig respektive jämn väg ha 
någon betydelse för olycksrisken? Å ena sidan kan man hävda, att det aktivare 
beteendet vid spåriga vägar medför att man är mer uppmärksam. Å andra sidan 
kan ökat buller och större vibrationer tänkas vara tröttande för bilföraren. Ett stöd 
för den första hypotesen finner man i en körsimulatorstudie, utförd vid VTI 
(Sandberg, 1983). Här simulerades tre timmars busskörning för två nivåer av 
vardera buller, infraljud och vibrationer. Förarnas primära uppgift var att kontinu-
erligt styra bussen med så liten sidolägesvariation som möjligt. Sekundäruppgiften 
var att hålla hastigheten på en bestämd nivå. Resultatet var att högre buller- och 
vibrationsnivåer förbättrade förarprestationerna när det gällde primäruppgiften. 
Ökat infraljud hade däremot en negativ inverkan på prestationsförmågan. Denna 
variabel ingick ju dock inte i denna studie. 

Man kan vidare spekulera i om det råder någon skillnad i frekvens för olika 
olyckstyper på spåriga respektive jämna vägar (t.ex. mötesolyckor kontra singel-
olyckor). 

Här saknas det för närvarande empiriskt stöd för dessa tankar. 
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6 Framtida studier 
I och med att så pass påtagliga skillnader i körbeteende kunnat konstateras i denna 
förstudie, vore det värdefullt att utveckla den vidare. I den nya körsimulator som 
håller på att färdigställas vid VTI, blir rörelsesystemet mycket mer sofistikerat. 
Vertikala rörelser på upp till ± 7 cm kommer att bli möjliga; därigenom torde 
ojämnheter och djupa spår kunna simuleras på ett realistiskt sätt. 

En utvidgad studie bör också inkludera längre körtider, så att även trötthets-
effekter kan studeras. 
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INSTRUKTION  
 
Din uppgift är att köra i körsimulatorn på en vanlig landsväg. 
Hastighetsbegränsningen varierar – från 50 km/h till 90 km/h.    
 
Bilen i simulatorn är utrustad med manuell växellåda och är 
framhjulsdriven.  
 
Medan du kör ska du också göra bedömningar av hur svårt eller 
besvärligt du tycker det är att köra.   
 
Ibland kommer det upp en fråga på bildskärmen framför dej: ”Hur 
besvärligt?” 
Varje gång detta sker ska du göra en bedömning av hur det känns 
just i det ögonblicket.  
 
 
Du svarar muntligt med en siffra mellan 1 och 5.  
 
Följande beskrivning definierar de olika värdena på skalan.   
 
 

Poäng Beskrivning 
1 Inte alls besvärligt 
2 Lite besvärligt 
3 Ganska besvärligt 
4 Mycket besvärligt 
5 Oerhört besvärligt 

 
 
Du ska få börja med att träna dig att köra simulatorn. Du får då köra 
en mil på en landsväg. Därefter kommer du att få göra två testkör-
ningar på 2 mil vardera med kort paus emellan.  
 
Du ska köra som du brukar köra på en verklig väg med motsvarande 
karaktär och trafikförhållanden.   
 
Efter varje testkörning får du besvara några frågor.  
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