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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas en undersökning som

utförts vid statens väg- och trafikinstitut på uppdrag

av kontoret för vägbyggnad vid statens vägverk. Arbetet

som kan ses som en fortsättning av det arbete som redo-

visats i VTI rapport nr 83 "Bedömning och mätning av

vägojämnheter" har bedrivits såsom ett tvärvetenskapligt

arbete under ledning av civilingenjör Georg Magnusson

där fil dr Peter W Arnberg har svarat för de beteende-

vetenskapliga delarna och fil mag Hans-Erik Pettersson

förcknistatiska behandlingen av mätdata.
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Mätning och bedömning av ojämnheter på grusvägar

av Georg Magnusson, Peter W Arnberg och
Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En undersökning har genomförts i syfte att finna ett

gränsvärde för acceptabel komfort vid färd på grusväg

samt en för grusvägar lämpad metod för jämnhetsmätning

som ger med komfortupplevelsen direkt jämförbara data.

Obehagsbedömningar har genomförts av 13 försökSpersoner

som genomfört bedömning av upplevt obehag vid färd i

buss över 20 provsträckor med olika grad av jämnhet.

Parallellt med dessa bedömningar har jämnhetsmätningar

utförts med PGA-mätaren, Bumpmetern och en ny jämnhets-

mätare som betecknas BVllJ. Denna mätare är baserad

på en vid dåvarande statens väginstitut, företrädare

till nuvarande statens väg- och trafikinstitut, ut-

vecklad friktionsmätvagn BVll och kompletterad'med ut-

rustning för jämnhetsmätning. Detta instrument medger

sålunda samtidig mätning av friktion och jämnhet.

Jämförelse mellan de vid subjektiv bedömning och ob-

jektiv mätning erhållna resultaten visade att PCA-

mätaren ger bättre överensstämmelse eller, annorlunda

uttryckt, är ett validare instrument än de båda övriga

som i detta hänseende är jämbördiga. P 9 a den dubbla

mätfunktionen hos BVllJ, vilken innebär stora praktiska

fördelar, står valet av lämplig mätutrustning mellan

PGA-mätaren och BVllJ. Utfallet av detta val beror så-

lunda på hur PCA-mätarens högre validitet värderas

relativt den dubbla mätfunktionen hos BVllJ.
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Ett genom bedömningsundersökningen funnet gränsvärde

för acceptabel komfort har visat mycket god överens-

stämmelse med ett på motsvarande sätt men i annat sam-

manhang funnet gränsvärde för acceptabel komfort på

sekundära länsvägar.
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The Rating and Measuring of Road Roughness on Gravel

Roads

by Georngagnusson, Peter W Arnberg and

Hans-Erik Pettersson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

An investigation was carried out with the object of

finding, first, a limit value for acceptable comfort

when driving on gravel roads and, secondly, a method

suitable for the measurement of road roughness on

gravel roads giving data directly comparable with the

road-users' experience of comfort.

l3 subjects rated their experience of comfort. The

ratings were carried out in a bus on twenty road sec-

tions representing varying degrees of roughness.

Simultaneously with these ratings, road roughness was

measured with the PCA Road Meter, the Bump Integrator,

and a new road meter called the BVllJ. This road meter

is based upon a frictional road meter, BVll, developed

at the National Road Research Institute, a predecessor

to the present National Road and Traffic Research

Institute. The BVll has been augmented with a unit for

the measurement of road roughness, thus making it pos-

sible to measure friction and roughness at the same

time.

When comparing the results obtained from the subjective

ratings and those from the objective measurings of road

roughness, the PCA Road Meter proved to be a more con-

sistent, or more likely to be a valid, instrument than

the two others which are equal in this respect. The
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two-fold measuring function of the BVllJ offers many

practical advantages. The choice of a suitable measur-

ing equipment is thus between the PCA Road Meter and

the BVllJ. The evaluation of the higher validity in

the PCA Road Meter compared to the two-fold measuring

feature of the BVllJ will determine the choice.

A limit value for acceptable comfort, resulting from

the ratings of road roughness, was shown to be well in

accordance with a limit value for acceptable comfort

on secondary trunk roads found in the same way but in

another context.
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Mätning och bedömning av ojämnheter på grusvägar

av Georg Magnusson, Peter W Arnberg och
Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 Gl LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En studie har genomförts med syfte dels att finna ett

på vägtrafikanters komfortupplevelse baserat gräns-

värde för ojämnhet på grusväg och dels att finna en

för grusvägar lämpad metod för jämnhetsmätning som ger

med komfortupplevelsen direkt jämförbara jämnhetsdata.

Studien genomfördes i två etapper där den första etap-

pen innefattade obehagsbedömningar genomförda av 13

försökspersoner som åkte som passagerare i en buss

medan i den andra etappen obehagsbedömningarna utför-

des i personbil. I båda fallen genomfördes experimen-

ten på en grusväg där 20 st 200 m långa provsträckor

hade markerats. Dessa hade utvalts så att olika gra-

der av jämmhet var företrädda. Under tiden mellan de

båda etapperna minskade emellertid skillnaden i jämn-

het mellan provsträckorna. Detta ledde till att för-

sökspersonerna inte kunde ur obehagssynpunkt diskri-

minera mellan sträckorna med följd att överensstäm-

melsen mellan de olika försökspersonernas bedömningar

blev så bristfällig att det inte var möjligt att ut-

nyttja dem för avsett ändamål. Avsikten var även att

i samband med obehagsbedömningarna i etapp 2 genomföra

bedömning av ur komfortsynpunkt acceptabel hastighet.

Även detta misslyckades emellertid av ovan nämnd an-

ledning. Bedömningarna i etapp 1 kunde emellertid

genomföras planenligt och omfattade dels bedömning

av det allmänna obehaget där sträckorna endast jäm-

fördes med varandra och dels bedömning av vad som i

olika situationer ansågs vara acceptabel obehagsupp-

levelse.
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Resultaten från bedömningarna av det allmänna obehaget

användes för värdering av tre olika jämnhetsmätare

med vilka jämnheten på de 20 provsträckorna hade upp-

mätts parallellt med genomförandet av bedömningarna.

Två av de tre jämnhetsmätarna är tidigare kända

konstruktioner, nämligen PGA-mätaren och Bumpmetern,

medan den tredje, BVllJ, är en nykonstruktion bestå-

ende av den tidigare kända friktionsmätvagnen BVll

kompletterad med anordning för mätning av jämnhet.

Det visar sig att överensstämmelsen mellan bedömningar

och från PGA-mätaren erhållna jämnhetsdata är mycket

god (validitetskoefficient = 0,90) medan denna överens-

stämmelse är något sämre för Bumpmetern och BVllJ.

Någon signifikantskillnad i detta avseende förelig-

ger inte mellan Bumpmetern och BVllJ och validitets-

koefficienten för BVllJ är 0,73. Eftersom BVllJ har

den unika egenskapen att medge samtidig mätning av

friktion och jämnhet står valet av jämnhetsmätare

mellan BVllJ och PGA-mätaren. Hur detta val utfaller

beror av hur PCA-mätarens höga validitet värderas re-

lativt den dubbla mätfunktionen hos BVllJ.

I syfte att finna en gräns för acceptabel komfort om-

bads försökspersonerna att ange var i den skala som

användes för obehagsbedömningarna en väg med hastig-

hetsbegränsningen 'N) km/h skulle placeras. Medelvär-

det av denna bedömning överfördes till PCA-mätarens

mätskala (TRAP) varvid värdet 1,8 erhölls. Detta är

samma resultat som erhölls för sekundära länsvägar vid

en tidigare undersökning där i princip samma metod

som här användes för jämnhetsstudier på asfalterade

vägar (Magnusson och Arnberg, 1976). Det bör dock an-

märkas att det stränga kravpå jämnhet som erhållits

vid de båda undersökningarna har framkommit genom att

försökspersonerna har fått ange sina krav på jämnhet

utan att behöva beakta de ekonomiska konsekvenserna av

en förbättrad jämnhetsstandard, t ex i form av höjd

bilskatt.
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The Rating and Measuring of Road Roughness on Gravel

Roads

by Georg Magnusson, Peter W Arnberg and

Hans-Erik Pettersson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

A study was carried out with the object of finding,

first, a limit value for road roughness on gravel roads

based upon the road-users' experience of comfort and,

secondly, of finding a suitable method for the measure-

ment of road roughness on gravel roads giving data

directly comparable with the road-users' experience of

comfort.

The study was divided into two stages, the first stage

consisting of ratings of discomfort carried out by 13

subjects in a bus, while the second stage of ratings

was carried out in passenger cars. In both cases the

experiments were carried out on a gravel road where

twenty road sections, each 200 m in length, had been

marked. These sections were chosen to represent vary-

ing degrees of smoothness and roughness. Between the

two stages the differences in roughness among the test

sections were reduced. Consequently, the subjects were

not able to discriminate between the sections regarding

discomfort, resulting in such inconsistency among the

ratings of the different subjects that it was impossible

to use the data for the intended purpose. Ratings of an

acceptable speed in terms of comfort were also sought

in connection with the ratings of comfort in stage 2.

This failed also for the same reason mentioned above.

The ratings in stage l, however, were carried out accord-

ing to plan and consisted, in part, of ratings of the
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general experience of discomfort where the sections

were compared only with each other and, in part, of

ratings of what, in different situations, was judged

to be an acceptable experience of discomfort.

The results from the ratings of the general experience

of discomfort were used for the evaluation of three

different road meters which were usedto measure the

roughness on the twenty test sections at the same time

the ratings were being carried out. Two of the three

road meters are known from previous investigations, viz.

the PCA Road Meter and the Bump Integrator, while the

third, the BVllJ, is a new configuration consisting of

the previously known frictional road meter, BVll, with

an added piece of equipment for the measurement of road

roughness.

The consistency between the ratings and the roughness

data obtained from the PCA Road Meter is very good

(validity coefficient = 0,90), while the consistency

is somewhat worse for the Bump Integrator and BVllJ.

There is no significant difference in this respect

between the Bump Integrator and the BVllJ, which has a

validity coefficient of 0,73. As the BVllJ has the

unique characteristic of allowing the simultaneous

measurement of friction and roughness, the choice of

road meter is between BVllJ and the PCA Road Meter.

The evaluation of the higher validity in the PCA Road

Meter compared to the two-fold measuring feature of

the BVllJ will determine the choice.

With the object of finding a limit for acceptable com-

fort, the subjects were asked to mention where, on the

scale used for the ratings of discomfort, a road with

the speed limit of 70 km/hr should be placed. The aver-

age value of this rating was transferred to the measur-

ing scale of the PCA Road Meter (TRAP) giving the value

1,8. This is the same result as the one which was
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obtained for secondary trunk roads in an earlier

investigation where almost the same method was used

for the measurement of road roughness on bituminous

roads (Magnusson and Arnberg, 1976). It should be noted,

though, that the demands for high smoothness which were

expressed in these two investigations were produced

without the subjects having to consider the economic

consequences of an improved standard, i.e. in the form

of increased car taxes.
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BAKGRUND

På uppdrag av Vägverket har vid väg- och trafikinstitutet

under senare år bedrivits studier av sambandet mellan

vägojämnhet och det av trafikanten upplevda obehaget vid

färd på ojämn väg i olika fordonstyper. I samband härmed

har också olika typer av jämnhetsmätare studerats i syfte

att finna ett instrument som något oprecist uttryckt

.I I I I

samma att som trafikanten i Sittmo U)P

fordon upplever dem. Resultatet av sådana studier av-

seende asfalterade vägar har presenterats i VTI rapport

nr 83 "Bedömning och mätning av vägojämnheter" (Magnusson

och Arnberg, 1976). Det visade sig möjligt att utifrån

de genomförda studierna föreslå en princip för en på

trafikantens komfortupplevelse grundad jämnhetsnorm av-

seende asfalterade vägar samt att föreslå till denna

norm knutet lämpligt instrument för mätning av vägojämn-

het.

Mot bakgrund att landets allmänna Vägnät till ungefär

50% består av grusvägar och att cirka 75% av Vägverkets

driftbudget tas i anspråk för underhåll av grusvägar har

vägverket uppdragit åt väg- och trafikinstitutet att

genomföra en med ovannämnda undersökning analog studie

avseende grusvägar. Denna studie redovisas i föreligg-

ande rapport.

En annan fråga som vid sidan av obehagsupplevelsen är

av stor betydelse är om vägojämnheterna påverkar bil-

förarnas hastighetsval och om detta val är korrelerat

till obehagsupplevelsen. Om så är fallet är det möjligt

att utifrån jämnhetsmätningar förutsäga hur en jämn-

hetsförändring på ett vägavsnitt påverkar restiden över

avsnittet ifråga. Här redovisat utredningsuppdrag inne-

fattar även studium av ovannämnda samband.
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Till bakgrundsmaterialet får även räknas de litteratur-

genomgångar som genomförts vid institutet och som presen-

terats i VTI internrapport 134 "Litteraturgenomgång och

diskussion av vägojämnheters betydelse för komfort och

.Mprestation" (Arnberg, 1973) samt avsnittet Normer för

Vägojämnheter"j_ovannämnda VTI-rapport nr 83.
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MÅL OCH METOD

Målet för här redovisad undersökning var dels att fin-

na en metod att mäta ojämnheter på grusvägar och dels

att finna ett gränsvärde för acceptabel ojämnhet på

grusvägar samt slutligen att om möjligt påvisa samband

mellan vägojämnheter och bilförares hastighetsval.

Den använda metoden att söka uppfylla målets två först-

nämnda beståndsdelar är densamma som den som tidigare

utnyttjats vid VTI studier av motsvarande frågor avse-

ende asfalterade vägar och som redovisats i VTI rapport

nr 83 (Magnusson och Arnberg, 1976). Denna metod går i

korthet ut på att jämnheten på ett antal efter vissa

principer utvalda provsträckor med olika grad av jämn-

het mätes med objektiva mätmetoder samtidigt som upp-

levelsen av obehag vid färd på dessa vägsträckor i olika

typer av fordon bedöms i relativmått av en bedömarpanel

med hjälp av en för ändamålet lämpad bedömningsskala.

Jämförelse mellan mätnings- och bedömningsresultat ger

då information om olika mätinstruments förmåga att pre-

diktera människans relativa komfortupplevelse vid färd

på ojämn väg. Genom att försökspersonerna vidare bedömer

var i relativskalan olika absoluta krav, såsom accep-

tabel obehagsupplevelse vid färd på vägar av olika typ,

skall inplaceras erhålles slutligen en förankring av

relativskalan i ett absolut mått som medger fastställande

av objektivt mätbara gränsvärden för vägars ojämnhet.

Vid försöken att påvisa ett samband mellan vägojämnheter

och bilförares hastighetsval var avsikten att utnyttja

en metod innebärande att ett antal personbilsförare vid

en viss konstant hastighet bedömer ur komfortsynpunkt

acceptabel hastighet på vägsträckor av olika jämnhet.

För att förbättra noggrannheten i bedömningen får för-

sökspersonerna köra provsträckorna ännu en gång men nu

med de hastighetersmmyför respektive sträcka vid den

första körningen bedömdes vara acceptabla. Den första
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bedömningen fårvid behov korrigeras vid denandra kör-

ningen. Slutligen etableras sambandet mellan de sålunda

bedömda turkomfortsynpunkt:acceptabla hastigheterna på

de olika sträckorna med jämnhetsvärden erhållna från

objektiva mätinstrument. Då det emellertid vid försökets

genomförande visade sig att samtliga sträckor var så

jämna att de bedömda acceptabla hastigheterna översteg

70 km/h vilket var den för vägen högsta tillåtna hastig-

heten kunde den andra körningen inte genomföras på pla-

nerat sätt utan fick i stället formen av enupprepning

av den första körningen.
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FÖRSÖKBTS UPPLÄGGNING

Tid och plats

Försökets experimentella del genomfördes i två etapper

under våren 1976 på en grusväg i trakten av Alunda i

Uppsala län. Den aktuella vägen utvaldes av VTI bland

tre av vägverket anvisade alternativa vägar som skulle

förses med nya slitytor av entyp som benämns YlG. Vissa

andra studier skulle genomföras på dessa vägar och det

bedömdes lämpligtatt även här redovisad undersökning

genomfördes i samband med dessa.

Den första försöksetappen genomfördes under tjälloss-

ningsperioden i slutet av april medan den andra genom-

fördes i slutet av maj då tjällossningen var avslutad

och vägen hade torkat upp. Motivet för denna uppdelning

i två etapper var att om möjligt öka spännvidden hos

ojämnhetsspektret.

Bedömarfordon och bedömarpositioner

 

Med stöd av tidigare vunna resultat kunde bedömningarna

begränsas till att innefatta endast en fordonstyp. I den

första etappen utfördes bedömningarna i en buss av i

linjetrafik vanlig typ. Bedömningar utfördes av varje

försöksperson såväl i bussens främre som i dess bakre

del (hastighet 70 km/h). Eftersom den andra etappen

innefattade inte bara obehagsbedömning utan även bedöm-

ning av ur komfortsynpunkt acceptabel hastighet på väg-

sträckor med olika jämnhet genomfördes bedömningarna

här i personbil. Två i åkkomforthänseende någorlunda

likvärdiga personbilar (Saab 99 och Volvo 142, båda av

1972 års modell) användes härvid. Både obehags- och

hastighetsbedömningarna utfördes i förarposition.
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Bedömarpanel

 

I den första etappen omfattande bedömarpanelen 13 för-

sökspersoner i åldrarna 18-70 år hämtade från olika

delar av landet. Ungefär halva antalet försökspersoner

hade deltagit i den tidigare genomförda undersökningen

avseende asfalterade vägar (Magnusson och Arnberg,

1976).

Bedömarpanelen i den andra etappen omfattade 12 försöks-

personer från uppsalatrakten utvalda bland ägare av

Saab 99 resp Volvo ur l40-serien. Sex ägare av vardera

bilmärket utvaldes och fick i försöket köra en bil av

det "egna" märket.

Bedömningsskala

 

Den vid den tidigare studien avseende asfalterade vägar

använda bedömningsskalan omfattande nio steg utnyttja-

des även här. Denna skala hade nämligen visat sig vara

tillräckligt fingraderad för att möjliggöra normering

av mätapparaturen utan att samtidigt överlasta försöks-

personernas minne. För information angående bakgrund

till valet av denna skala hänvisas till avsnitt 7.1 i

Magnusson och Arnberg (1976).

Mätsträckor

 

Inom ett ca 10 km långt avsnitt av den anvisade vägen

utvaldes, med utnyttjande av båda körriktningarna, 20

provsträckor med längden 200 m så att olika grader av

jämnhet var företrädda. Principerna för valet av prov-

sträckorna har redovisats i Magnusson och Arnberg (1976)

avsnitt 7.2.
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Jämnhetsmätning

Den tidigare genomförda undersökningen avseende asfal-

terade vägar hade visat att bl a jämnhetsmätarna PCA

Road Meter (PGA-mätaren) och GM-profilometern uppvisade

såväl god reliabilitet som god validitet, dvs god

överensstämmelse mellan upprepade mätningar av samma

mätobjekt respektive god överensstämmelse mellan mät-

resultat och bedömningsresultat. Det fanns emellertid

anledning att anta att den sk a Road Roughness Indi-

cator (Bumpmetern) skulle kunna vara ett i dessa av-

seenden ännu bättre instrument. Detta instrument hade

dock inte jämförts med de båda andra. Vidare pågick

inom VTI utveckling av en kombinerad jämnhets- och

friktionsmätare som bygger på friktionsmätvagnen BVll

och som i denna nya skepnad fått arbetsnamnet BVllJ.

Samtliga dessa fyra jämnhetsmätare utnyttjades för mät-

ning av jämnheten på de 20 provsträckorna. PGA-mätaren

och GM-profilometern hade vid tidigare mätningar visats

vara jämbördiga ifråga om reliabilitet och validitet

medan ur mätnings- och bearbetningssynpunkt PGA-mätaren

är avsevärt enklare att hantera. I synnerhet utvärdering

av GM-profilometerns mätresultat är mycket tids- och

därmed kostnadskrävande och mätningen med GM-profilo-

metern utfördes huvudsakligen av säkerhetsskäl i den

händelse PGA-mätaren skulle uppvisa dålig reliabilitet

och validitet på grusväg. Om däremot PGA-mätaren upp-

visade gott resultat i dessa hänseenden skulle utvär-

dering av GM-profilometern eventuellt kunna visa sig

obehövlig.

GM-profilometern och PGA-mätaren beskrivs mycket kort-

fattat och Bumpmetern och BVllJ mera ingående i följ-

ande kapitel.

Vid båda försöksetapperna utfördes med PGA-mätaren
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jämnhetsmätningar i hastigheterna 50 resp 70 km/h med

två mätningar i vardera hastigheten, medan med GM-pro-

filometern mätningarna begränsades till två i hastig-

heten 50 km/h.

Bumpmetern är en enhjulig släpkärra och har därför för-

delen att kunna bogseras så att den mäter jämnheten i

hjulspåren. Mätningar utfördes därför i såväl höger som

vänster hjulspår samt mitt emellan hjulspåren. Mäthas-

tigheten var 50 km/h.

BVllJ är enligt ovan avsedd att kunna mäta såväl jämn-

het som friktion men det var oklart om dessa mätningar

kunde ske samtidigt eller om de måste separeras så att

de båda storheterna mättes vid två olika körningar.

Friktionsmätning förutsätter nämligenatt mäthjulet

bromsas så att det rullar med ett visst slip och det

kunde inte uteslutas att det uppkomna bromsmomentet

skulle kunna störa jämnhetsmätningen. För att undersö-

ka denna fråga genomfördes jämnhetsmätningar såväl med

bromsat som med obromsat mäthjul. Mäthastighet 30 och

50 km/h där den lägre hastigheten dock endast inne-

fattade mätning med obromsat mäthjul.

Bedömning av upplevt obehag

 

åséêmêägeegi§2_l

Uppgiften var här endast att skatta upplevelsen av

obehag för var och en av de 20 mätsträckorna i en nio-

gradig skala.
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I ovannämnda skala skulle försökspersonerna ange vad

de ansåg sig kunna uthärda under 16 min, 25 min, 1 tim,

2,5 tim, 4 tim och 8 tim. Slutligen efterfrågades var

i den använda skalan en väg med 70 km/h som acceptabel

hastighet skulle placeras.

Bedömning av ur komfortsynpunkt acceptabel hastighet

Denna bedömningsuppgift som ingick i den andra försöks-

etappen innefattade körning med personbil i hastigheten

70 km/h och bedömning av vilken hastighet som enbart ur

komfortsynpunkt hade varit acceptabel på de olika prov-

sträckorna. Efter denna bedömning fick försökspersoner-

na köra de 20 provsträckorna en gång till och då anpas-

sa hastigheten efter rådande vägojämnhet, dockmed den

inskränkningen att gällande hastighetsbegränsning inte

fick överskridas.

Procedur

EEêEE_l

Försökspersonerna fick först läsa en instruktion av-

seende bedömningsuppgiftens genomförande varefter till-

fälle gavs att få eventuella oklara punkter förtydli-

gade. Därefter uppdelades bedömarpanelen i två ungefär

lika stora grupper där den ena placerades i främre de-

len av den buss som skulle användas vid bedömningarna

och den andra gruppen i den bakre delen. Bussen kördes

därefter med konstant hastighet 70 km/h över samtliga

20 provsträckor varvid bedömarnas enda uppgift var att

observera sträckorna och bilda sig en uppfattning om

spännvidden i den variabel som skulle bedömas, dvs
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obehagsuppelvelsen. Efter kontroll av att samtliga

bedömare förstått instruktionerna och sin uppgift

genomfördes bedömningsuppgift 1 (avsnitt 3.7.1) och

omedelbart därefter även bedömningsuppgift 2. Efter

att bedömargrupperna fått byta plats genomfördes först

en ny observationskörning och slutligen ny bedömning

enligt uppgifterna 1 och 2. Samtliga försökspersoner

undergick en intervju där bl.a deras allmänna synpunk-

ter beträffande bedömningsmetoden och deras uppfattning

av hur de själva trodde att de klarat uppgiften efter-

frågades. De försökspersoner som deltagit i den tidigare

undersökningen rörande asfalterade vägar ombads även

att göra en jämförelse mellan svårighetsgraderna hos

bedömningsuppgifterna vid de båda undersökningarna.

Qêshêgêêsêêmaiag_s2ê99_ê_gsb_ês§êmgiag_êy_2§_93ämehefê-

§2299952_ê99§92êäêl_bêêfigbêä

Två försöksbilar disponerades och eftersom hastighets-

bedömningen förutsatte att försökspersonerna själva

körde försöksbilarna kunde bedömningarna genomföras av

endast två personer i taget. I likhet med föregående

genomfördes efter genomgång av instruktionen en första

körning i syfte att ge en allmän orientering om sträck-

orna. Därefter körde försökspersonerna de 20 provsträck-

orna med konstant hastighet 70 km/h och utförde obehags-

bedömningar enligt bedömningsuppgift 1. Vid följande

körning, som också genomfördes med hastigheten 70 km/h,

fick :försökspersonerna bedöma vilken' hastighetsom ur kom-

fortsynpunkt vore den högsta acceptabla för de olika

sträckorna. Den sista körningen skulle enligt planerna

ha genomförts med de vid föregående körning bedömda

hastigheterna för de olika provsträckorna men eftersom

dessa hastigheter genomgående var högre än den för

vägen högsta tillåtna omformades planerna så att denna
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sista körning blev en upprepning av den föregående.

Efter att körningarna avslutats fick försökspersonerna

utföra bedömnignsuppgift 2 varefter de intervjuades

enligt i princip samma mönster som i etapp 1.
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MÄTFORDON

GMáprofilometer

 

Detta mätfordon har tidigare närmare beskrivits i VTI

rapport nr 83 (Magnusson och Arnberg, 1976) samt i VTI

internrapporter nr 65 och 141 (Runqvist och Löfroth,

1971 respektive Runqvist, 1973) varför här endast mät-

principen kortfattat skall beröras.

GM-profilometern är en personbil som försetts med ett

mäthjul som, när bilen körs på ojämn väg, ideellt sett

följer underlagets ojämnheter (figur 1). Mäthjulets

vertikalrörelser relativt bilkarosseriet mäts med hjälp

av en potentiometer. Denna sålunda uppmätta signal kan

 

 
GM-profilometernFig 1.
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sägas representera vägprofilen sedd från bilkarosse-

riet. För att transformera denna profil till ett mark-

fast koordinatsystem fordras kännedom om bilkarosse-

riets vertikalrörelser. För detta ändamål mäts karos-

seriets vertikalacceleration med hjälp av en accelero-

meter. Accelerometersignalen integreras två gånger var-

vid bilkarosseriets vertikalrörelser erhålls. Skillna-

den mellan potentiometersignalen och den två gånger

integrerade accelerometersignalen utgör ideellt sett

den sökta vägprofilen uttryckt i relation till ett

markfast koordinatsystem.

En i VTI rapport nr 85 (Magnusson, 1976) beskriven mate-

matisk fordonsmodell programmerad för simulering i ana-

logidator användes sedan för att utifrån den med GM-

profilometern registrerade vägprofilen beräkna ett

komfortvärde enligt ISO standard 2631 för det aktuella

vägavsnittet (Internationella standardiseringsorganisa-

tionen, 1974). ISO standard 2631 liksom dess representa-

tion i den matematiska fordonsmodellen beskrivs även i

Magnusson och Arnberg (1976).

PCA Road Meter

 

Även detta mätfordon har tidigare närmare beskrivits i

VTI rapport nr 83 samt i VTI rapport nr 49 (Andersson,

1974). Endast mätprincipen skall därför här mycket

kortfattat anges.

PGA-mätaren är en personbil som försetts med anordning

som mäter den relativa rörelsen mellan bakaxel och

karosseri. Denna rörelse klassas i sex klasser och an-

talet markeringar i varje klass utnyttjas sedan för

beräkning av ett siffervärde som karakteriserar jämn-

heten på det betraktade vägavsnittet. Detta värde kal-

las TRAP (trafikerbarhet enligt RCA-mätaren) och kan

jämföras med det amerikanska PSI-värdet.
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Mätanordningen består i princip av ett antal på en plan

skiva anordnade fototransistorer och en utefter dessa

rörlig arm med en ljuskälla. Armens rörelse styrs via

en wire av den vertikala relativrörelsen mellan bak-

axel och karosseri. För lagring av mätdata finns slut-

ligen sex räkneverk (se figur 2).

.2:
å;

PCA-mätarens fototransistorer och därunder den

wire som leder ned till bakaxeln och förenar

denna med den rörliga armen med ljuskällan

Fig 2.

Road Roughness Indicator

 

Denna jämnhetsmätare som under 1930-talet togs fram av

US Bureau of Public Roads går i Sverige under namnet

Bumpmeter. Mätning av vägojämnheter hade tidigare skett
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med mätanordningar av två typer. Dels s k profilometrar

av olika typer som vanligen drogs av Operatören utefter

vägen och dels apparater där vertikalrörelsen hos en

hjulaxel på en personbil fick tjäna som mått på Väg-

ojämnheten, dvs samma princip som idag utnyttjas i

PCA Road Meter (se föregående avsnitt). Det ansågs

emellertid otillfredsställande att olika biltyper gav

olika mätetal på en och samma väg och att relationen

mellan dessa mätetal inte bara berodde av fordonens

egenskaper utan även av grad och typ av ojämnhet

(Buchanan och Catudal, 1940). Om två exemplar av en

och samma biltyp även gav olika mätresultat är obekant

men med tanke på att både fram- och bakaxel på dåti-

dens bilar vanligen var avfjädrade medelst bladfjäder-

paket, med åtföljande svårkontrollerade hysteresegen-

skaper,

let.

förefaller det vara sannolikt att så var fal-

För att komma förbi dessa olägenheter konstruera-

des sålunda den s k Bumpmetern som utformades så att

så vitt möjligt konstanta egenskaper och reproducer-

bara mätresultat skulle erhållas.

Mêäerigsie

Bumpmetern består av en enhjulig släpkärra där mäthju-

let är upphängt i fordonsramen med hjälp av två en-

(fig 3).

typ av fjädring har valts för att nedbringa hysteres-

bladiga bladfjädrar och två stötdämpare Denna

förlusterna så mycket som möjligt och fjädrarna är av

samma anledning monterade i ramen medelst leder av så-

dan typ att friktionsförlusten även där nedbringats

till ett minimum. Stötdämparna är också så vitt möj-

ligt friktionsfria och stötdämparvätskan har valts så

att viskositeten är så temperaturoberoende som möjligt

i området -7 - +38Oc (+20- +lOOOF). Med hjälp av en

barlast har åstadkommits att mätfordonets stötcentrum

med avseende på dragkOpplingen ligger i vertikalplanet

genom hjulaxeln när mätfordonet på avsett sätt är kOpp-

lat till ett dragfordon. Detta arrangemang medför att
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en vertikal stöt, såsom t ex från en ojämnhet på vägen,

inte åstadkommer någon stöt i dragkopplingen. Mätfor-

donet väger ca 335 kg och kvoten mellan fjädrad och

ofjädrar massa samt fjäder- och dämpningskonstanter

har valts så att de ungefär överensstämmer med motsva-

rande värden för en amerikansk personbil från 1930-

talet.

 

Den vid jämnhetsmätning observerade storheten är summan

av mäthjulets alla uppåtriktade, eller alternativt alla

nedåtriktade, rörelser relativt fordonsramen över den

aktuella mätsträckan. Detta mätes i mätfordonets origin

nalutförande av ett räkneverk som räknar antalet längd-

enheter mäthjulet rör sig nedåt. När mäthjulet rör sig

uppåt står räkneverket kvar på tidigare värde för att

sedan fortsätta att räkna vidare från det kvarhållna
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värdet när mäthjulet åter rör sig nedåt. Samtidigt mäts

mätsträckan och det önskade mätresultatet erhålles

slutligen som kvoten mellan räkneverkets värde och väg-

mätarens värde vid mätsträckans slut. Andra mätmetoder

är dock tänkbara och framför allt är det nödvändigt att

vid storproduktion av mätdata finna en metod att auto-

matiskt beräkna och lagra mätresultat på en maskinellt

läsbar informationsbärare såsom t ex magnettape eller

hålremsa.

Den vid här aktuella mätningar utnyttjade apparaturen

har försetts med en rak potentiometer vars utsignal

beror av mäthjulets läge relativt fordonsramen. Denna

signal registreras på en analogbandspelare för senare

utvärdering i institutets analogidator. Utvärderingen

kan då göras på två olika sätt. Dels kan ett s k

bumpmetervärde beräknas varmed avses ovannämnda summa

av mäthjulets alla uppåtriktade relativrörelser divi-

derad med mätsträckans längd och dels kan utvärderingen

ske så att s k PGA-värde, konstruerat på samma sätt som

hos PGA-mätaren, erhålles. Båda utvärderingsmetoderna

har här utnyttjats.

Mêffsäslêtê_äsgää§§§iagé;

Mätresultaten är starkt beroende av mäthastigheten.

(1940)

hetsberoendet minska med ökande mäthastighet.

detta har 32 km/h (20 mph)

hastighet med en tolerans av ca i0,8 km/h (10,5 mph).

Enligt Buchanan och Catudal synes dock hastig-

Trots

valts som standardiserad mät-

Denna rekommenderade hastighet användes veterligen av

flertalet användare av bumpmetern. Det enda kända un-

dantaget är att jämnhetskontroll med Bumpmeter i Neder-

länderna utförs vid mäthastigheten 50 km/h.
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BVllJ

Vid dåvarande statens väginstitut utvecklades under

senare delen av 1960-talet en lätt trehjulig friktions-

mätvagn avsedd att bogseras av en personbil och som

fått beteckningen BVll. Mätvagnen, som närmare beskrivs

i VTI internrapport nr 44 (Mattsson och Runqvist, 1971),

består i princip av en ram i vilken på en gemensam

axel lagrats tre lika långa bakåtriktade svängarmar,

var och en i sin bakre ände uppburen av ett hjul (se

figur 4). Alla tre hjulen har samma däckdimension och

samma vertikalbelastning. De yttre hjulen, referenshju-

len, uppbär via skruvfjädrar den del av fordonsramens

tyngd som inte vilar på dragbilens draganordning. Det

mittre hjulet, mäthjulet, får sin belastning från en

belastningsvikt som via en skruvfjäder påverkar sväng-

armen. Fjädringsrörelserna hos de tre hjulen är däm-

pade med hjälp av teleskopstötdämpare. Hjulbelastningen

är 1000 N.

De tre hjulen är medelst rullkedjor via den för sväng-

armarna gemensamma axeln, så hopkopplade att mäthjulet

under körning roterar med ca 15% lägre hastighet än

referenshjulen. Det bromsmoment som därigenom uppkom-

mer på grund av friktionskraften mellan mäthjulet och

vägbanan mäts med ett speciellt mätnav på vilket mät-

hjulet är monterat.

Från Vägverkets sida har väckts frågan huruvida de

vertikalrörelser mätvagnens mäthjul utför vid mätning

på ojämn väg skulle kunna utgöra ett mått på vägojämn-

heten enligt med bumpmetern analog metod. Fördelen med

detta vore att jämnhet och friktion skulle kunna mätas

samtidigt eller åtminstone med samma instrument om än

med två körningar. Det avgörande för om samtidig mät-

ning av jämnhet och friktion är möjlig är om jämnhet

kan mätas med den för friktionsmätningen erforderliga

bromsningen av hjulet eller om hjulet måste vara fri-

rullande.
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MäEEEiEsiE

En friktionsmätvagn BVll förses med en differential-

transformator (hos prototypen en rak potentiometer)

monterad så att dess utsignal utgör ett mått på mät-

hjulets vertikalläge relativt fordonsramen. Denna sig-

nal bearbetas i en av dragfordonet buren beräkningsen-

het där ett mätetal motsvarande Bumpmeterns eller PCA-

mätarens mätetal erhålles. Denna för jämnhetsmätning

adapterade BVll benämnes i det följande BVllJ. Proto-

typen av BVllJ har försetts med ytterligare en poten-

tiometer för mätning av relativrörelsen mellan mäthjul

och belastningsvikt (se fig 5). Motivet härför var att

göra det möjligt att undersöka vilken av de två relativ-

rörelserna som gav bästa reliabilitet och bästa över-

ensstämmelse med bedömningsresultaten. Båda mätsignaler-

na utvärderas på med bumpmetern analogt sätt (se av-

snitt 4.3.l) dvs såväl ett bumpmeter- som ett PGA-värde

beräknas.

 

VTI RAPPORT 123



.4.

21

MäEEsEEiâåâ_äêg§§9§2222êä

Mätresultatet är liksom vid Bumpmetern och PGA-mätaren

beroende av hastigheten. BVll är ursprungligen konst-

ruerad för att användas på relativt jämnt underlag

varför den ur fordonsteknisk synpunkt är mindre lämpad

för körning på mycket ojämnt underlag. Stötdämparna är

vidare vanlig handelsvara och ger sålunda en del frik-

tionsförluster som inte finns hos Bumpmetern men väl

PGA-mätaren. Fjädringen bör dock genom att Skruvfjäd-

rar använts vara ur hysteressynpunkt ekvivalent med

fjädringen på Bumpmetern.
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BEDÖMNING AV UPPLEVT OBEHAG

Etapp 1

êséêmêägppgiâf_l

Som tidigare nämnts genomfördes här bedömningarna av

13 försökspersoner vilka åkte som passagerare i en buss

och där varje försöksperson bedömde obehagsupplevelsen

såväl i bussens främre som i dess bakre del. Försöks-

personerna löste sina uppgifter på ett tillfredsstäl-

lande sätt även om de som hade erfarenhet av tidigare

bedömningar på asfalterade vägar ansåg den uppgift som

nu förelades dem såsom svårare. Orsaken härtill torde

huvudsakligen vara att skillnaden i jämnhet mellan bäsm

ta och sämsta sträcka här var mindre. Trots att det så-

lunda var svårare att diskriminera mellan två olika

sträckor därigenom att stegen i den niogradiga skalan

blev mindre var överensstämmelsen mellan bedömarna god.

Reliabiliteten för de 13 försökspersonerna har beräk-

nats till 0,99 (Winer 1970).

De 20 mätsträckorna rangordnades av försökspersonerna

oberoende av om bedömningen utfördes i

eller bakre del.

av mätfordonens validitet slå ihOp de

på samma sätt

bussen främre Detta ger möjlighet att

vid beräkning

två grupperna till en grupp.

åêéêmêäyepgiff_ê

Acceptabel obehagsnivå vid hastigheten 70 km/h

I bedömningsuppgift 2 ingick bl a att, i den skala

obehagsbedömningarna utförts, ange var en väg med

70 km/h som högsta tillåtna hastighet skulle placeras.

Resultatet av denna bedömning framgår av tabell 1.
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Tabell 1. Acceptabel obehagsnivå vid färd i buss på

en väg med 70 km/h som högsta tillåtna has-

tighet

Plats i bussen Medelvärde Stafdard-
aVVikelse

Fram 6,9 2,4

Bak 5,3 2,1

Totalt 6,1 2,4

 

  

 

 

Det visar sig sålunda att försökspersonerna acceptera-

de en sämre väg vid färd i bussens främre del än i den

bakre. Medelvärdet av samtliga bedömningar över samt-

liga 20 provsträckor var 4,3 vilket antyder att buss-

passagerare skulle kunna förväntas acceptera lägre

jämnhetsstandard vid hastigheten 70 km/h än den genom-

snittliga standarden hos den här aktuella provvägen.

Det bör dock observeras att spridningen i bedömningen

var tämligen stor.

Bedömningsmedelvärdet 6,1 motsvaras av med PGA-mätaren

erhållet TRAP-värde 1,8. Detta kan jämföras med resul-

tatet från den tidigare studien avseende asfalterade

vägar där vid bedömning i lastbil och buss en jämnhets"

standard motsvarande TRAP-värdet 2,2 fordrades för pri-

mära länsvägar och 1,8 för sekundära länsvägar. Över-

ensstämmelsen är som synes god.

Sambandet acceptanstid - obehagsupplevelse

På samma sätt som beträffande en väg med 70 km/h som

högsta tillåtna hastighet skulle enligt bedömningsupp-

gift 2 i bedömningsskalan markeras vilka obehagsnivåer

1 h,som skulle kunna accepteras i 16 min, 25 min,
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2,5 h, 4 h respektive 8 h. Resultaten framgår av tabell 2.

Tabell 2. Acceptabel obehagsnivå för olika exponerings-

tid för vibrationer vid färd i buss

Acceptanstid

Plats i bussen 16 min 25 min 1 h 2,5 h 4 h 8 h

M S D4 S hd S bd S D4 S D4 S

 

Fram 11§23,4E%2 3J_7,51L1 5á23,1ZL9 3M12,22L9

Bak 8,92%1 7L32,3EL6 2M53,9ÃL2 2u13,6(L5 4á2

Totalt 10,1 3,0 8,3 2,8 6,6 3,0 4,6 3,2 3,2 3,5 1,3 4,1

 

  

  

   

 

 

 

 

 

M==medelvärde

S==standardavvikelse

Även här visar det sig att bussens främre del är bek-

vämare än den bakre vilket f ö överensstämmer med re-

sultaten från den tidigare studien avseende asfalterade

vägar.

I fig 6 har inritats i ett lin-log-diagram sambandet

mellan acceptanstid och obehagsbedömning för bussens

främre och bakre del. I diagrammet har även markerats

den enligt ovan accepterade obehagsupplevelsen vid

70 km/h varvid fås acceptanstiden ca 70 min bak i bus-

sen och ca 75 min fram i bussen vilketmed hastigheten

70 km/h ger att den angivna obehagsnivån skulle kunna

accepteras på en vägsträcka av 80 - 90 km.
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Fig 6. Sambandet bedömt obehag - bedömd acceptanstid

vid bedömning fram resp bak i buss

Etapp 2

I denna etapp deltog 12 försökspersoner som genomförde

bedömningarna i personbil. Tjälskadorna hade nu i viss

utsträckning försvunnit och smärre förbättringsarbeten

hade utförts. Detta fick till följd att skillnaden i

jämnhet mellan mätsträckorna som redan i etapp 1 var

liten, ytterligare minskade vilket tillsammans med

personbilarnas bättre fjädringsegenskaper medförde att

uppgiften att diskriminera mellan sträckorna blev allt-

för svår. Den minskade skillnaden i jämnhet mellan

sträckorna kan illustreras av att standardavvikelsen

hos de med PGA-mätaren erhållna jämnhetsvärdena för de

20 mätsträckorna var ungefär 25% lägre vid etapp 2 än
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vid etapp 1. Reliabiliteten hos bedömningarna blev

därför betydligt lägre än tidigare och resultaten har

av detta skäl inte kunnat användas för avsett ändamål.
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BEDÖMNING AV UR KOMFORTSYNPUNKT ACCEPTABEL HASTIGHET

Dessa hastighetsbedömningar genomfördes i samband med

etapp 2 av obehagsbedömningarna och kom följaktligen

att drabbas av samma ogynnsamma omständigheter som de

som orsakade misslyckandet med nämnda etapp. De mycket

små skillnaderna i jämnhet mellan mätsträckorna medför*

de alltså att det inte visade sig möjligt för försöks-

personerna att ur jämnhetssynpunkt diskriminera mellan

sträckorna varför reliabiliteten hos bedömningarna

blev så låg att resultaten inte är användbara. Vägav-

snitten var vidare så jämna att samtliga bedömdes ur

jämnhetssynpunkt medge högre hastighet än den för vä-

gen högsta tillåtna hastigheten 70 km/h och det var

följaktligen inte möjligt att prova om bedömningarna

låg på realistiska nivåer.

Sambandet jämnhet - hastighetsanpassning har sålunda

inte såsom avsetts kunnat belysas i föreliggande rap-

port.
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JÄMNHETSMÄTNING

Etapp 1

Mätningar genomfördes här med de fyra ovan redovisade

jämnhetsmätarna: GM-profilometern, PGA-mätaren, Bump-

metern och BVllJ (se kapitel 4). Eftersom PCA-mätarens

mätresultat visade god överensstämmelse med obehagsbe-

dömningarna var det emellertid möjligt att avstå från

den tämligen tids- och kostnadskrävande utvärderingen

av GM-profilometern och denna mätare kommer därför i

det följande inte vidare att behandlas. Även Bumpmetern

och BVllJ uppvisade tillfredsställande mätresultat så-

väl ifråga om reliabilitet dvs reproducerbarhet hos

mätresultaten som ifråga om validitet dvs överens-

stämmelse med obehagsbedömningarna. Resultaten presen-

teras och diskuteras i följande kapitel.

Etapp 2

I denna etapp utfördes jämnhetsmätningar med GM-pro-

filometern, PGA-mätaren och BVllJ medan Bumpmetern

redan under första mätomgången drabbades av ett meka-

niskt fel av sådan art att reparation inte kunde ut-

föras på platsen. PGA-mätaren fungerade tillfredsstäl-

lande (reliabilitet 0,94) vilket föreföll vara fallet

även beträffande BVllJ. Vid den laboratoriemässiga ut-

värderingen visade det sig emellertid att mätningarnas

reliabilitet var mycket låg (0,37 resp 0,57 för de bå-

da mätpotentiometrarna), samt att jämnhetsvärdena låg

på en helt annan nivå än tidigare så att samtliga mät-

sträckor föreföll att vara ojämnare, i vissa fall be-

tydligt ojämnare, än i etapp l. Detta står i skarp

kontrast mot de med PGA-mätaren erhållna mätresultaten

som visar att jämnheten hos de 20 sträckorna snarare

var bättre, om än obetydligt, vid etapp 2 än vid etapp
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l. Felet har inte kunnat lokaliseras men det faktum

att de båda mätpotentiometrarna i stort sett samvarie-

rar vid ett och samma mättillfälle antyder att felet

låg i registreringsutrustningen snarare än i mätfordo-

net då sannolikheten för att likartade fel samtidigt

skulle uppstå i båda mätkretsarna får anses vara ganska

liten.

En annan orsak till den bristfälliga reliabiliteten kan

vara att bilföraren inte körde i samma mätspår vid de

två mätningarna. Eftersom det givetvis är omöjligt att

köra i exakt samma spår vid två olika mätningar svarar

detta fel för en del av reliabilitetsbristen men sanno-

likt endast en liten del eftersom reliabiliteterna vid

mätningarna i etapp 1 var O,96-9,97.

Kompletterande mätningar

 

Då mätningarna i etapp 2 hade givit otillfredsställan-

de reliabilitet för BVllJ och mätningarna med Bumpme-

tern helt hade bortfallit bedömdes det nödvändigt att

genomföra ytterligare en mätningsserie i syfte att stu-

dera reliabiliteten hos de båda mätarna.

Dessa kompletterande mätningar genomfördes under juli

månad 1976 vid Skeda söder om Linköping. Mätningar ut-

fördes på tio sträckor varav åtta på grusväg och två

på asfalterad väg. Ett flertal mätningar genomfördes

med gott resultat. Reliabilitetskoefficienterna för

olika mätbetingelser låg vanligen över 0,90 för båda

mätarna.

Slutligen utfördes jämnhetsmätning på en konstlad

ojämnhetsbana. Denna bana bestod av ett antal med var-

andra parallella stålstänger med variernade inbördes

avstånd utlagda och fastsatta på en slät asfaltyta.

Stålstängerna hade vinkel- eller U-profil och var så
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långa att fel pçya felaktigt spårval skulle elimineras.

Reproducerbarheten Visade sig även här såsom mycket god

för båda mätinstrumenten.
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MÄTFORDONENS RELIABILITET OCH VALIDITET

Alla mätningar är, oberoende av typ av mätinstrument,

behäftade med två typer av mätfel: reliabilitetsfel

och validitetsfel. Med reliabiliteten hos ett mät-

instrument avses den tillförlitlighet med vilken mät-

ningen kan genomföras. Reliabilitetsfelet avslöjar sig

i att olika mätetal erhålles vid upprepade mätningar

av ett och samma mätobjekt. Med validiteten hos ett

mätinstrument avses den säkerhet med vilken mätningen

anger det riktiga värdet av det sökta mätetalet. Vali-

diteten beror emellertid inte bara av instrumentet utan

även av mätningsuppgiften. Om nämligen den intressanta

storheten är en annan än det på mätinstrumentet direkt

avläsbara mätetalet och det existerar ett känt samband

mellan dessa båda utgör det avlästa mätetalet ett mått

på den intressanta storheten men validiteten i mätning-

en beror på styrkan i sambandet dememellan. Mätinstru-

mentet kan sålunda medge en högst reliabel mätning av

det direkt mätbara mätetalet medan däremot validiteten

hos mätetalet på den intressanta storheten kan vara

mycket låg. Det omvända förhållandet, att en mätning

med låg reliabilitet ger ett mätresultat med hög vali-

ditet, är däremot inte möjlig.

I det här aktuella fallet är önskemålet att finna ett

mätinstrument som vid mätning av vägojämnheter skall

ge ett mätetal som kan användas för att prediktera

människans upplevelse av komfort vid färd i en bil på

den uppmätta vägen. För att söka uppfylla detta önske-

mål har jämförande mätningar utförts med fyra olika

mätinstrument samtidigt som komfortbedömningar har

genomförts av en bedömarpanel. I enlighet med vad som

tidigare angivits utfördes mätningar med GM-profilo-

metern endast såsom en säkerhetsåtgärd för det fall

mätningarna med PGA-mätaren misslyckades. Eftersom

PGA-mätaren uppvisade såväl reliabla som valida mät-
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resultat har mätningarna med GM-profilometern inte ut-

värderats och endast de tre återstående jämnhetsmätarna

kommer i det följande att beröras. Förutom de två

nämnda har mätningar utförts med BVllJ och Bumpmetern

(se kapitel 4).

Önskemålet är självfallet att finna en mätmetod som

ger ett så tillförlitligt mått som möjligt på vägojämn-

heterna och som så väl som möjligt avspeglar trafikan-

ternas upplevelser av vägojämnheterna. Det är emeller-

tid en omöjlighet att erhålla fullständigt reliabla

och valida mått och för att rätt kunna värdera och ut-

nyttja de olika måtten, eller metoderna är det därför

nödvändigt att skaffa information om hur stora mätfelen

kan antas vara och vilka risker för felaktiga beslut

de medför.

Mätningarnas reliabilitet

Begäêepêfêrklêriagêä

Allmänt om reliabilitet

Tillförlitligheten hos ett mått kan uppskattas genom

att med samma mätmetod utföra upprepade mätningar av

ett och samma mätobjekt. Ju mindre skillnaden mellan

de olika mätningarna är desto reliablare är måttet.

Detta är emellertid som regel ett alltför grovt mått

Det fel,

måste ställas i relation till aktuellt mätområdet. Om

på reliabiliteten. som mätningarna innehåller

största skillnaden mellan de mätetal som erhålles från

en uppsättning mätobjekt är 10 enheter och om vid upp-

repad mätning den genomsnittliga skillnaden mellan

första och andra mättillfället för de enskilda mätob-

jekten uppgår till i5 enheter är detta naturligtvis

en mycket otillförlitlig mätmetod. Om skillnaden mel-

lan det största och det minsta måttet däremot är 100

enheter är givetviseüj:genomsnittligt fel på i5 enhe-

ter betydligt mindre alarmerande.
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8.1.1.2 Reliabilitetskoefficienten

Det mått på reliabiliteten som användes i denna rap-

port, reliabilitetskoefficienten ( ), är konstrueratr
tt

så att ju mindre mätfelet är relativt aktuelltmätom-

råde desto högre är r Det använda måttet på mätom-

rådets omfång är variååsen över de erhållna mätningar-

na (Så), dvs genomsnittliga kvadrerade avvikelsen från

mätningarnas medelvärde. Det använda måttet på det fel

som mätningarna innehåller är variansen över de skill-

nader, som erhålles mellan två olika mätomgångar för

de enskilda mätobjekten (Så). Hur rtt är konstruerat

framgår av ekvation 1.

sår :l--é-Z-

t

Med utgångspunkt från ekvation 1 kan två viktiga egen-

skaper hos reliabilitetskoefficienten påvisas. Så kan

i princip inte Överstiga 82 vilket innebär att r kan
t tt

anta värden mellan 0 och 1. r ==O innebär att det ge-

nomsnittliga felet vid mätninåtav ett och samma mätob-

jekt är lika stort som den genomsnittliga skillnaden

mellan de olika mätobjekten som ingick i mätningarna,

dvs mätningarna saknar all reliabilitet och man vet

inte mer om mätobjektens relativa storlek efter mät-

ningarna än vad man visste före. rtt==l innebär att

mätresultaten vid upprepad mätning av ett och samma

mätobjekt är identiska, dvs mätningarna är fullstän-

digt reliabla.

" . 2 u n .
Matfelets varians (se) ar beroende av matinstrumentet

men inte av variansen över de erhållna mätningarna

(Så). Detta innebär att rtt för ett givet mätinstru-

ment är mindre vid mätning inom ett snävt mätområde än

vid mätning inom ett vidare mätområde. De erhållna vär-

dena på r är därför egentligen endast giltiga för
tt

mätningar som görs inom mätområden med samma omfång,

som de mätningar på vilka uppskattningen av r jorts.ttg
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Detta innebär att de reliabilitetskoefficienter som

erhållits vid mätningar med de olika mätinstrumenten

på en och samma uppsättning vägar är helt jämförbara,

men att det inte utan vidare är möjligt att jämföra en

reliabilitetskoefficient, som erhållits vid mätningar

på ett vägmaterial med en reliabilitetskoefficient som

erhållits på ett annat Vägmaterial.

tt som

presenteras för de olika mätinstrumenten är uppskatt-

Det är viktigt att komma ihåg att de värden på r

ningar av mätinstrumentens verkliga reliabilitet. Den-

na uppskattning har gjorts på så sätt att de vägar som

ingick i undersökningen har mätts två gånger med vart

och ett av de olika mätinstrumenten. Därefter har kor-

relationen mellan första och andra mättillfället beräk-

Den på detta sätt erhållna korrelationskoefficien-

faktiskt antas ha.

nats.

ten är det värde som r Det är
tt

emellertid givet att om ytterligare två mätningar ut-

fördes och korrelationen mellan dessa beräknades, skul-

le den erhållna korrelationskoefficienten troligen inte

bli identisk med den tidigare beräknade koefficienten.

(s2
e

något från det ena tillfället till det andra.

varierar

Storle-

Detta beroende på att mätfelets varians

ken hos denna variation och därmed även storleken hos

variationen i uppskattningen av rtt är beroende av hur

många mätobjekt, som ingår i de mätningar som utnytt-

jas för att uppskatta r Ju fler vägar som ingår i
tt'

undersökningen av mätinstrumentens reliabilitet desto

säkrare är också uppskattningarna av rtt.

Konfidensintervallet för uppskattningen av reliabili-

tetskoefficienten

Med kännedom om antalet mätvärden, som en uppskattad

reliabilitetskoefficient bygger på är det möjligt att

beräkna ett konfidensinterfall för uppskattningen, dvs

ett intervall inom vilket det sanna värdet ligger med
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en känd sannolikhet. Detta är betydelsefullt för möj-

ligheten att med utgångspunkt från erhållna uppskatt-

ningar av rLL för olika mätinstrument kunna avgöra om

det föreligger en verklig skillnad i mätnoggrannhet

mellan instrumenten eller om de observerade skillnader"

na kan förklaras med bristande säkerhet i uppskattnin-

gen av instrumentens reliabilitet.

Konfidensintervallet för enskild mätning

De

ka

ra

uppskattade reliabilitetskoefficienterna för de oli"

mätinstrumenten ger förutom en möjlighet att jämfö-

instrumenten vad avser deras tillförlitlighet även

en möjlighet att ange ett konfidensintervall för en-

skilda mätningar med ett givet mätinstrument, dvs ett

intervall inom vilket det sanna mätvärdet för en given

väg ligger med en känd sannolikhet. Detta gör det möj-

ligt att ange hur stor risken för en felklassificering

av en väg är, dvs hur stor risken är för att, med ut-

gångSpunkt från erhållna mätdata, vägen klassificeras

så som oacceptabel för trafikanterna trots att den fak"

tiskt inte är detta eller tvärt om.

Felkällor påverkande uppskattningen av reliabilitets-

koefficienten

När reliabiliteten hos ett mätinstrument skall beräknas

är det viktigt att de mätningar utifrån vilka beräk-

ningarna görs, genomföres på samma sätt som de mätnin-

att utföras då mätinstrumentet kommer

Detta för att mät-

gar som kommer

att användas i praktisk verksamhet.

felet skall vara vare sig större eller mindre vid relia-

bilitetsmätningarna än vad det kommer att vara vid de

praktiska mätningarna. Vid de mätningar som redovisas i

denna undersökning har troligen något för höga värden

på reliabiliteten erhållits beroende på att åtminstone

ett par felkällor som existerar vid praktiska mätningar
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ej påverkat de i denna rapport redovisade mätningarna.

Vid de mätningar som här genomförts har sålunda endast

ett exemplar av varje mätinstrument använts, medan det

i praktiken däremot torde vara intressant att kunna

jämföra mätningar utförda med flera olika exemplar av

samma typ av mätinstrument. Eventuella skillnader mel-

lan olika exemplar av en och samma typ av mätinstrument

kommer därför att innebära att de enskilda mätetalen

kommer att vara något mindre tillförlitliga vid instru-

mentets normala användning än vad de här presenterade

reliabilitetskoefficienterna ger vid handen.

En annan felkälla som påverkar instrumentens faktiska

reliabilitet vid normal användning, men som troligen

i mycket ringa grad kommit till uttryck i de gjorda

reliabilitetsmätningarna, är de förändringar i instru-

mentens mätnoggrannhet som sker över tid. Om mätinstru-

menten inte blir föremål för återkommande kalibrering

för att kompensera för det slitage som sker kan mät-

ningarnas reliabilitet i praktiken antas försämras

högst avsevärt jämfört med de i denna undersökning ge-

nomförda mätningarna. Hur ofta sådan kalibrering behö-

ver utföras återstår att utreda beträffande BVllJ och

Bumpmetern medan enligt amerikanska uppgifter PCA-

mätaren behöver kalibreras varje halvår. Med hänsyn

till att kalibreringsbehovet beror av fordonet borde

dock detta studeras även för PGA-mätaren.

Bêliêêil22§E§2_h9§-ênêkll§ê_@ääiaêfrgmêaä

Tabell 3 ger en sammanställning av vissa statistiska

data för var och en av de prövade mätinstrumenten och

för var och en av deolika betingelser under vilka de

prövats och för de båda utvärderingsmetoderna (se av-

snitt 4.3.1 och 4.4.1). De data som presenteras här

och i det följande hänför sig helt till den första

försöksetappen. Skälet härtill är som ovan nämnts att
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endast PGA-mätaren visade sig fungera tillfredsstäl-

lande vid den andra försöksetappen. Bumpmetern have-

rerade sålunda redan vid förstakörningen och kunde

inte repareras på platsen. Med BVllJ kunde visserligen

mätningsprogrammet genomföras men utvärderingen visade

att mätningarnas reliabilitet var ytterligt låg (se

även avsnitt 7.2).

Som framgår av redovisade data är reliabiliteten vid

mätningarna genomgående hög. Inga signifikanta skill-

nader (95%-nivå) i reliabilitet föreligger, med undan-

tag för PGA-utvärdering av den mittkOpplade Bumpmetern,

som är signifikant skild från reliabiliteten för den

vänsterkOpplade Bumpmetern med PGA-utvärdering. Det kan

dock observeras att PGA-utvärderingen och bumpmeter-

utvärderingen är baserade på identiskt samma mätdata

och då bumpmeterutvärderingen av mittkOpplad Bumpmeter

ger god reliabilitet finns det anledning att förmoda

att något fel (sannolikt en nollinjeförskjutning) har

gett ett felaktigt resultat vid PCAêutvärderingen av

den andra körningen med mittkOpplad Bumpmeter. Av det-

ta skäl tas resultatet från denna utvärdering inte med

i den fortsatta analysen. I övrigt föreligger inte nå-

gon skillnad i reliabilitet mellan olika mätinstrument

eller mellan olika mätbetingelser för de olika mät-

instrumenten. Av denna anledning kommer för den fort-

satta analysen den genomsnittliga reliabiliteten för

respektive mätinstrument och utvärderingsmetod att ut-

nyttjas. Det är dock viktigt att komma ihåg att det

faktum att reliabiliteten inte varierar mellan olika

mätmetoder och mätbetingelser inte innebär att mätme-

toder och mätbetingelser kan blandas, emedan detta med

säkerhet skulle sänka reliabiliteten. Dvs trots att re-

liabiliteterna är lika måste en mätmetod och en mätbe-

tingelse väljas, som alltid används, om de erhållna

mätvärdena skall vara möjliga att jämföra med varandra.
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Tabell 3. Sammanställning av vissa statistiska jämn-

hetsmätardata
2

rtt N K Spol M1 M2

L g vänster-kOpplad 0,98 20 0,99-0,95 36394 517,25 521,40
(v.34
rä natt- -"- 0,95 20 0,98-0,88 26053 462,20 455,55

?å :ä höger- -"- 0,97 20 0,99-0,93 27117 493,30 496,65
8
;4 U1

.ä -ä vänster-kopplad 0,98 20 0,99-0,95 3,4490 5,557 5,528
- (D

"0
E? :ä mitt- -"- 0,85 20 0,94-0,66 3,0395 5,236 5,026

:>

ä höger- -"- 0,97 20 0,99-0,93 2,7815 5,244 5,344

6
D.:

(1)

mårg 8 Imai Slip 0,96 20 0,99-0,90 6617 149,45 150,60
07 :.-4
C :3 '
-g .ålgs uman slip 0,97 20 0,99-0,93 7591 166,45 167,85
0) 4,344

?4 '48z:> å

.p

3 då
8 ,Em

g:§ Imai Slip 0,97 20 0,99-0,93 16923 269,05 249,55
:0

.ä.å utan slip 0,96 20 0,99-0,90 19100 306,45 306,00
gm
H5'E 89

O
LO (1)

U)
'-1 Må
§3 _§ §4 med slip 0,91 20 0,97-0,79 0,6514 2,4365 2,6520
00 'g

än 2%;51 Lüan.slip 0,97 20 0,99-0,93 0,7142 2,6100 2,7480
_ .p

8 å?
'ä Od

B 95
? dä
55 _8:ê .med slip 0,91 20 0,97-0,79 0,9338 3,6115 3,2600m .

I
:årg utan slip 0,96 20 0,99-0,90 1,1873 3,6230 3,6530

3%
832

m 3 0,96 17 0,99-0,89 0,1913 2,2705 2,2800

rtt = reliabilitetskoefficienten

N ==det antal mätsträckor utifrån vilkas mätvärden

reliabilitetskoefficienten beräknats

K ==ett konfidensintervall på 95%-nivå för varje
reliabilitetskoefficient, dvs det intervall inom
vilket den sanna reliabilitetskoefficienten lig-
ger med 95% säkerhet

2 _ . . . . o n o
Spol -den genomsn1ttliga variansen 1 de tva matomgangar

pa vilka reliabilitetsberäkningarna bygger

Ml,M2==de aritmetiska medelvärdena för de två mätomgån-

gar på vilka reliabilitetsberäkningen bygger

VTI RAPPORT 123



39

Genom att inga signifikanta skillnader föreligger mel-

lan mätresultat erhållna med och utan slip är det så-

lunda möjligt att med BVllJ mäta både jämnhet och frik"

tion samtidigt vid en och samma körning.

Tabell 4 ger Vissa sammanfattande statistiska data för

de tre mätinstrumenten.
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Tabell 4. Sammanfattning av vissa statistiska jämn-

 

   

 

   

 

   

 

   

hetsmätardata

2
rtt K Spol Km

0'1
c

IHg I$4H
E ?mg .97 .99-.93 29854 159

.p

mmzåöl
0 5>
L ä
H
m ?A
"ä

å .97 .99-.93 3.1152 :.60
mêym

4J9
:3

8%
53%
.HIU: .OH

.5 §3; .96 .99-.90 7104 133
år) 'Eg
19 §§
g m

ä wc
m râå
4-) (Drö
(D Mr-l

:08
är.. .96 .99-.90 18011 153

'i :3.::
E 35

m:8 E
w %
: 3%
> .WCD .0

U] §2 .95 .98-.87 .6828 1.36
c :3:
.g

G H'
:<3 6%
:(U Q

5 845
?3 w

r-l

6 :88
D.. ;3. .94 .98-.85 1.0605 i.49

3?!
E

'ap
mig

.§<gmå .96 .99-.89 .1913 1.17
DizpoEn

rtt ==den genomsnittliga reliabiliteten för respektive

mätmetod

K ==konfidensinterva11 på 95%-nivå för reliabilitets-

koefficienten
2 . . . . u .

S ==den genomsnittliga variansen 1 de matningar, som
pol legat till grund för reliabilitetsberäkningarna

K ==konfidensinterva11et vid enskild mätning dvs det
intervall kring ett erhållet mätvärde inom vilket
det sanna mätvärdet ligger med 95% säkerhet
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Mätningarnas validitet

 

åsQEsEEêâêrklêriagêr

Allmänt om validitet

En mätnings validitet ger information om hur väl mät-

ningen verkligen avspeglar den intressanta egenskapen

hos mätobjektet. Det vill i detta fall säga hur väl de

utförda ojämnhetsmätningarna avspeglar de obehagsupp-

levelser människan erfar vid färd på de vägar på vilka

mätningarna genomförts.

Validitetskoefficient

Vid validitetsmätningar brukar det mått som bäst av-

speglar den egenskap som skall mätas betecknas krite-

rievariabel och det praktiskt användbara måttet vars

validitet skall undersökas prediktorvariabel. Som mått

på validiteten brukar användas överensstämmelsen mellan

prediktorvariabel och kriterievariabel, eller annorlun-

da uttryckt hur noggrant det är möjligt att utifrån ett

givet värde i prediktorvariabeln kunna ange motsvarande

värde i kriterievariabeln. Det uttryck som användes för

denna överensstämmelse är validitetskoefficienten (r
tg) °

Den är i princip konstruerad på samma sätt som relia-

bilitetskoefficienten, men i stället för att beräkna

sambandet mellan två upprepade mätningar med samma me-

tod beräknas här sambandet mellan prediktorvariabeln

(t) (g) .

tryck för validitetskoefficienten.

och kriterievariabeln I ekvation 2 ges ett utm
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S ==variansen i kriterievariabeln
k
Q
N

S ==den genomsnittliga variansen kring de prediktera-

W
N

9
de värdena i kriterievariabeln, dvs den varians

som följer av att det utifrån ett givet prediktor-

värde endast är möjligt att prediktera ett värde

i kriterievariabeln trots att det som regel mot-

svaras av flera olika värden.

Ju mer de mätvärden i kriterievariabeln, som erhållits

från mätobjekt som alla karakteriseras av ett och sam-

ma mätvärde i prediktorvariabeln, avviker från varand-

ra desto större blir Såg och2desto mindre blir validite-

ten för ett givet värde på Sg.

Till skillnad från reliabilitetskoefficienten kan valim

ditetskoefficienten anta negativa värden, den kan vari*

era mellan -1 och +l. Validiteten l, vare sig den är

positiv eller negativ innebär att mätobjekt som erhål-

lit ett värde i prediktorvariabeln alltid har ett och

samma mätvärde i kriterievariabeln. Validiteten O inne-

bär att oberoende av vilket mätvärde ett mätobjekt er-

håller i prediktorvariabeln är kriterievariabelns me-

delvärde den bästa prediktion som kan göras till kri-

terievariabeln, dvs vid validiteten 0 ger mätningar i

prediktorvariabeln inte någon som helst information om

mätobjektens värde i kriterievariabeln.

Om validitetskoefficienten är negativ eller positiv har

inte att göra med styrkan i sambandet mellan prediktor-

och kriterievariabel utan är endast beroende av hur de

skalor är relaterade till varandra med vilka de båda

variablerna har mätts. Negativa samband erhålls om låga

värden i den ena skalan motsvaras av höga värden i den

andra skalan.
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8.2.1.3 Konfidensintervallet för enskild prediktion

S
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Konfidensintervallet för enskild prediktion (Kp) är

liksom övriga konfidensintervall som här presenterats

på 95%-nivån. Konfidensintervallet anger sålunda det

intervall kring det, utifrån den objektiva mätningen

predikterade upplevelsevärdet,

upplevelsevärdet ligger med 95% sannolikhet.

inom vilket det sanna

Det kan

också uttryckas så att risken för att det sanna värdet

avviker så mycket från det predikterade värdet att det

faller utanför konfidensintervallet är 5%. För att ge

en bättre förståelse av konfidensintervallets innebörd

ges i figur 7 en illustration av hur sannolikheten för

en avvikelse lika med eller större än en given avvikel-

se mellan predikterat och sant värde varierar som funk-

tion av den givna avvikelsens storlek.

  

 

 

 

 

  

3 1.0
H
H
M-U
E o
O'U

H
Him
r-lI>

:wo tg
cum 0.5 \ \
M M
5_8 \\\\ \\\\\\

på rt :.73
m'U

g \m m

'HM r = 90>Q* tg °
p o 0

mm +1 +2 +3 +4

Intervall omkring det predikterade värdet

Fig 7. Sannolikheten för att erhålla en avvikelse
mellan predikterat och sant värde lika med

eller större än en given avvikelse återgivet
som funktion av den givna avvikelsens stor-

lek vid olika validitetskoefficienter.
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Figur 7 kan läsas på följande sätt: Vid mätning av

ojämnheter på 100 vägsträckor med PGA-mätaren

(rtg==0,90)

värdena att avvika mindre än en upplevelseenhet från

kommer 67 av depredikterade upplevelse-

Motsvarande värde för BVllJdet sanna värdet.

(r I det fall då validiteten är 0 ochtg==0,73) är 47.

den enda prediktion som kan göras är att ange medel-

värdet i upplevelsefördelningen skulle endast 32 av de

predikterade värdena avvika mindre än en upplevelse-

enhet från det sanna värdet.

Antalet prediktioner som skulle avvika mindre än 2 upp-

levelseenheter från det sanna värdet är 95, 78 och

61 för validiteterna 0,90, 0,73 respektive 0.

Sambandet reliabilitet - validitet

En förutsättning för att ett mått överhuvudtaget skall

ge någon information är givetvis att det är ett relia-

belt mått. Dvs en hög validitet förutsätter en hög re-

liabilitet men det är viktigt att komma ihåg att en hög

reliabilitet inte garanterar en hög validitet. Ofta är

ett måtts validitet omöjligt att uppskatta helt enkelt

därför att något bättre mått inte är känt än det som

redan använts på det intressanta fenomenet. I detta

fall kan endast rimlighetsantaganden rörande validite-

ten göras. I andra fall existerar mått som är praktiskt

oanvändbara i rutinmätningar men som bättre avspeglar

egenskaperna hos det intressanta fenomenet än vad det

praktiskt användbara måttet gör. Det senare förhållan-

det gäller för här aktuella med objektiva mätinstrument

utförda mätningar av trafikanters obehagsupplevelse av

vägojämnheter. Det förefaller nämligen vara rimligt att

betrakta direkta uppgifter från trafikanter om obehags-

upplevelsen såsom ett mer tillförlitligt mått än det

med mätinstrument uppmätta.
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Hög validitet förutsätter sålunda hög reliabilitet i

prediktorvariabeln, men även om validiteten i sig är

oberoende av hur reliabelt kriterievariabeln mäts är

möjligheterna att uppskatta validiteten beroende av

kriterievariabelns reliabilitet. Det finns statistiska

metoder för att korrigera för bristande reliabilitet

i kriterievariabeln men som framgår av nedanstående

redovisning av upplevelsemätningarnas reliabilitet är

detta överflödigt i här aktuellt fall.

Obehagsbedömningarnas reliabilitet

I tabell 5 redovisas vissa statistiska data för för-

sökspersonernas skattningar av obehagsupplevelsen fram

respektive bak i den buss med vilken de färdades över

mätsträckorna. Det visar sig att obehagsupplevelsen

är densamma oberoende av var i bussen bedömningen ut-

förts. Sambandet mellan de genomsnittliga skattningarna

bak respektive fram är nämligen i det närmaste lika

starkt som reliabiliteten för båda bedömningsbetingel-

serna. Detta gör att de båda upplevelsemätningarna kan

slås ihop till ett mått varvid reliabiliteten stiger

till 0,99.

deltagit i undersökningen varit mycket överens då de

Detta innebär att de försökspersoner, som

klassificerat de olika vägarna enligt den bedömnings-

metod som använts.
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Tabell 5. Sammanställning av vissa statistiska data

avseende obehagsbedömningar i buss

 

Bedomningar rgg K Sg M. Km

 

Bussen främre del 0,98 0,99-0,95 4,74 4,26 :0,60

   

   

 

Bussen bakre del 0,98 0,99-0,95 5,68 4,33 i0,66

  

==reliabilitetskoefficienten (enligt Kuder
gg Richardson's metod (KRZO) se Magnusson 1961)

K ==ett konfidensintervall på 95%-nivå för reliabili-
tetskoefficienten

82 ==variansen över de genomsnittliga upplevelserna
g för de olika mätsträckorna

M ==aritmetiska medelvärdet för de angivna skatt-

ningarna

Km ==ett konfidensintervall på 95%-nivå för obehags-
skattningen av en enskild mätsträcka

Yêllélä§292_§9E_§§§Ell9ê_mêäl2§2529992

I tabell 6 presenteras några för validitetsvärderingen

betydelsefulla data för vart och ett av de prövade mät-

instrumenten och för var och en av de olika betingel-

ser under vilka de prövats.

Inga signifikanta skillnader (95% nivå) föreligger

enligt tabellen mellan validitetskoefficienterna för

de båda mätpunkterna eller för med och utan slip var-

för ett genomsnittligt reliabilitetsmått för respekti-

ve mätinstrument och utvärderingsmetod är tillräckligt.

Vidare föreligger inte någon skillnad i validitet mel-

lan bumpmeterutvärdering och PGA-utvärdering av mät-

ningar med bumpmetern och BVllJ. Den fortsatta analy-

sen kan därför begränsas till att omfatta resultaten

från en av de båda utvärderingsmetoderna. Eftersom en
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Validitetsdata för de tre jämnhetsmätarna

r K K
tg p

L g Vänsterkopplad 0,70 0,87-0,36 :3,29m.
FC: 3-1

\\ *3% Mittko 1ad 0,74 0,91-0,44 :3,10E ä PP

3 :g Högerkopplad 0,68 0,86-0,34 :3,38
H
(1)
8 g VänsterkOpplad 0,76 0,90-0,48 :3,00

'H

E' 55% Düttkopplad 0,67 0,86-0,33 :3,42
042

.g Högerkopplad 0,71 0,87-0,38 :3,25

8
då
å 7 Med slip 0,75 O,90-0,46 :3,05

C7 :-4: 85'
-g itä Utan slip 0,74 0,89-0,43 :3,10
8 ä:
.å då
.> m

.p

B (05
B Eg
(1) (1)
§4 ggg Med slip 0,73 0,89-O,42 :3,15

?§1
3'3 Utan slip 0,71 0,88-0,39 :3,25

E 3?01.44
må

O
LO

8B Mä
H 8 M ' 7 0 86-0 33 +3 42:på I Med slip 0,6 I I - r

' H
5

01 HB Utan slip 0,78 O,9l-O,52 :2,88

.5 8:
8 då
'g 04

B gñ
? 3%
g §:§ Med slip 0,72 0,88-0,40 :3,20

I

3'3 Utan slip 0,72 0,88-0,40 :3,20
1-1

§5
E

,8
8ägo -.0,90 -0,96--0,76 :2,01

° 1\

  

 

  

  

validitetskoefficienten beräknad som medelvärdet
av korrelationen mellan var och en av de två mät-

ningarna med mätinstrumentet och de genomsnittliga
upplevelsevärdena för de två bedömningsbetingel-
serna

ett konfidensintervall på 95%-nivå för validitets-
koefficienten

ett konfidensintervall på 95%-nivå för de predik-
tioner av trafikanternas obehagsupplevelse som

kan göras utifrån de objektiva mätresultaten.
det intervall krig ett, utifrån den objektiva
mätningen predikterat upplevelsevärde inom vilket

det sanna genomsnittliga upplevelsevärdet, för

den population ur vilken bedömargruppen hämtats,
ligger med 95% säkerhet

Dvs
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av PCA-utvärderingarna sannolikt är behäftad med ett

urvärderingsfel väljs att fortsättningsvis endast be-

räkna resultaten från bumpmeterutvärderingen av Bump-

metern och BVllJ. PCA-mätarens resultat härrör dock gi-

vetvis från en PGA-utvärdering. Resultatet av validi-

tetsuppskattningarna kan då sammanfattas i tabell 7.

Tabell 7. Sammanfattning av validitetsdata för Bump-

meter, BVllJ och PGA-mätaren

  

   

rtg K Kp

Bumpmeter - 0,7l 0,87-0,38 i3,25

BVllJ 0,73 0,89-0,42 i3,15

PGA-mätaren 0,90 0,96-0,76 i2,0l

 

 

 

Ingen signifikant skillnad (95% nivå) föreligger mellan

Bumpmeter och BVllJ medan däremot PCF-mätaren har en

signifikant högre validitet än de båda övriga instru-

menten.
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VALIDITETENS BETYDELSE FÖR KORREKT BESLUTSFATTANDE

Fixerat åtgärdskriterium

 

Figur 7 ger en bild av den noggrannhet varmed trafikan-

ters upplevelse av vägojämnheten kan predikteras när

den absoluta upplevelsestyrkan för varje enskild mät-

sträcka efterfrågas. Det torde dock endast vara i

undantagsfall som denna typ av information är av intresse.

Betydligt vanligare torde den situation vara där frå-

gan är om en viss väg avtrafikanterna upplevs som så

obehaglig att den måste förbättras. Dvs det intressanta

är inte primärt vägens exakta upplevelsevärde utan en-

dast om den upplevs som sämre eller bättre än ett givet

kriterievärde som anger lägsta godtagbara standard. De

möjliga utfallen i en sådan beslutssituation kan illu-

streras med fyrfältstabellen i figur 8.

För att kunna jämföra kvaliteten på den information de

olika mätinstrumenten ger är det önskvärt att få ett

mått på hur många vägar som kommer i cell II och III

relativt i cell I och IV i figur 8 för vart och ett

av instrumenten. Detta skulle lätt låta sig göra vad

gäller de mätsträckor som utnyttjats i Alundaexperi-

mentet. Då dessa mätsträckor emellertid inte kan antas

uppvisa en för det svenska vägnätet representativ för-

delningsform vad avser upplevelsevärden skulle en fö-

ga rättvisande bild dock erhållas. Förutom av validi-

teten påverkas nämligen den relativa frekvensen vägar

i de olika cellerna i figur 8 även av Vägarnas fördel-

ning i den variabel utifrån vilken besluten fattas.

För att illustrera effekten av validitetsskillnaderna

utnyttjas i stället de mätningar med PGA-mätaren som

gjordes på 558 delsträckor på E4 mellan Stockholm och

Härnösand i samband med ett tidigare experiment

(Magnusson och Arnberg, 1976). Vid detta experiment

genomfördes samtidig obehagsbedömning och mätning av
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Vägar som av trafikanterna faktiskt ur

jämnhetssynpunkt upplevs såsom:

Oacceptabla Acceptabla

 

I Riktigt beslut II Felaktigt beslut

Vid tillgång på
fullständig valid

O
a
c
c
e
p
t
a
b
l
a

(
F
ö
r
b
ä
t
t
r
a
s
)

    

. '2'
C: 0
E (0
:Cd ord

-r'w U)

M m
0 5+J .
rä$4g information skulle

:Jm o dessa vägar inte ha
% ;§3 förbättrats
mw4m

0%;33 III Felaktigt be- IV Riktigt beslut

32 58 53 slut
:5 H 4-) . o 0

MA: 32: Vid tillgang pa
8.54) :3"4 fullständig va-
E5§Få ajg lid information
8 m2: §94 skulle dessa vä-
O -r-w 04 (D 4-) .. .. _
cab g C)p gar ha forbatt
#40 ä' 0:8 rats i stället
m GCD <_H för de vägar som
å 8äj §3 hamnat i cell II
> m ,a v

 

Fig å. Möjliga utfall vid beslut om ev åtgärd med
utgångspunkt från en inte fullständigt valid
mätning

vägojämnheter med bl a PGA-mätaren på 20 mätsträckor

med olika grad av ojämnhet. Sambandet mellan bedöm-

ningsmedelvärdena och de från PGA-mätaren erhållna

mätetalen för de 20 mätsträckorna bestämdes och använ-

des bl a för att transformera de från PCA-mätaren er-

hållna mätetalen för de 558 delsträckorna på E4 till

upplevelsevärden. Den på detta sätt erhållna fördel-

ningen av upplevelsevärden presenteras i figur 9.

Med utgångspunkt från den i figur 9 redovisade fördel-

ningen kan nu uppskattas hur fördelningen av upplevel-

sevärden skulle ha sett ut om trafikanter verkligen
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Fig 9. PGA-mätningar av vägojämnheten på 588 mät-
sträckor på E4 mellan Stockholm och Härnösand
transformerade till upplevelsevärden. De

skuggade staplarna representerar de vägar som
kan väntas bli felklassificerade då avsikten
är att förbättra alla vägar med högre upple-

velsevärde än 1,13

fått bedöma de olika mätsträckorna. Denna fördelning

redovisas i figurlO. Skillnaden mellan fördelningen

i figur lOoch figur 9 är att spridningen är större i

fördelningen över sanna upplevelsevärden än i fördel-

ningen över predikterade upplevelsevärden. Relationen

mellan spridningarna framgår av ekvation (3).

VTI RAPPORT 123



52

125

 

117

  

  

 
r 2/\N/

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

  

Fig 10. Med utgångspunkt från fördelningen i figur 8
uppskattad fördelningav sanna upplevelsevär-

den. De mindre fördelningarna representerar
de förväntade fördelningarna i sanna upplevel-

sevärden för de vägar som kommer att felklas-

sificeras då alla vägar med högre prediktera-
de upplevelsevärden är 1,13 skall förbättras
och validiteten för de predikterade värdena

är 0,90, 0,73 respektive 0,00

Y tg

S = standardavvikelsen i fördelningen över sanna
Y

värden (kriterievariabeln)
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S - standardavvikelsen i fördelningen över predik-

terade Värden
w IItq validitetskoefficienten
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gig ll. Med utgångspunkt från fördelningen i figur 9
uppskattad fördelning av utifrån mätningar
med BVllJ predikterade upplevelsevärden. De
skuggade staplarna representerar de Vägar som

kan Väntas bli felklassificerade då alla Vägar
med högre predikterat upplevelsevärde än l,l3

ska förbättras
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Den i ekvation 3 återgivna relationen har även använts

för att uppskatta den fördelning av predikterade upp-

levelsevärden som hade erhållits om prediktionerna

gjorts utifrån mätningar med BVllJ. Denna fördelning

redovisas i figur ll. Enligt ovan föreligger ingen

signifikant skillnad i validitetshänseende mellan BVllJ

och Bumpmeter och framställningen begränsas därför i

det följande till att omfatta endast BVllJ och PCA-mä-

taren.

I figur 9,.lOoch Llhar ett beslutskriterium på 1,13

upplevelseenheter markerats. Detta kriterium har valts

med utgångspunkt från att den grupp av försökspersoner

som användes för att erhålla den regressionslinje med

vars hjälp fördelningen i figur 9 predikteratslmnran-

givit 1,13 som det upplevelsevärde de anser att en

väg av europavägklass bör ha. Givetvis kan kriteriet

väljas på en mängd olika sätt ochnedan gjorda beräk-

ningar bör av denna anledning endast betraktas som

ett exempel för att illustrera inverkan av skillnaden

i validitet mellan PGA-mätaren och BVllJ. Ett annat

kriterium ger andra värden på det totala antalet fel-

klassificeringar som görs och även på relationen mel-

lan de felklassificeringar som görs med PGA-mätaren

och BVllJ.

I fördelningen i figur]i)gäller att alla vägar som

ligger till höger om kriteriet bör åtgärdas medan

alla som ligger till vänster ej bör åtgärdas. Proble-

met är att det inte utan mycket stora kostnader - di-

rekta försökspersonsskattningar - är möjligt att

identifiera de enskilda vägarna. I figur 9 och]J.kan

till en rimlig kostnad (mätning med PGA-mätaren respek-

tive BVllJ) vägarna identifieras, men i dessa fördel-

ningar blir å andra sidan en del vägar felplacerade

relativt kriteriet vilket medför felaktiga beslut om

vilka åtgärder som skall vidtagas med dessa vägar. I

figur 9 och]J.är den förväntade fördelningen av de
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relativt kriteriet felklassificerade vägarna inritade.

Som framgår av dessa figurer är antalet felklassifice-

rade vägar störst i den klass som ligger närmast kri-

teriet 0,5 - 1,5. För PGA-mätaren (figur 9) är 48 vägar

eller 39% av vägarna i denna klass felklassificerade

medan motsvarande värden för BVllJ (figurlJ) är 49

vägar eller 42%. Vid ökande avstånd från kriteriet

minskar antalet vägar som kan väntas bli felklassifi-

cerade. Det är dock viktigt att lägga märke till att

denna minskning i antalet felklassificerade vägar vid

ökande avstånd från kriteriet är större för PCA-mäta-

ren än för BVllJ. I figur 12 återges en fyrfältstabell

motsvarande den i figur 2 återgivna tabellen med de

förväntade värdena för PGA-mätaren och BVllJ i de

olika cellerna vid utnyttjande av ett kriterium lika

med 1,13.

Som framgår av figur 12 är att vänta att vare sig mät-

ning sker med PGA-mätaren eller med BVllJ kommer 29

vägar som borde ha förbättrats inte att åtgärdas. I

detta avseende föreligger alltså med detta urval av

vägar och med detta kriterium (1,13) inte någon skill-

nad mellan de båda mätinstrumenten. Med antalet vägar

som kan förväntas komma att förbättras trots att de

redan har fullgod standard är emellertid förhållandet

ett annat. Vid mätning med PGA-mätaren fås sålunda 49

sådana vägar ellerannorlunda uttryckt kan ca 11% av

de vägar som kommer att förbättras förväntas vara av

så god standard att förbättringen är onödig. För

BVllJ är motsvarande värden 81 vägar eller 17% av de

vägar som kommer att bli föremål för förbättringsåt-

gärder.

I figur.12har inom parentes angivits de värden som

kan förväntas i de olika cellerna, om lika många

vägar som i exemplet med PGA-mätaren och BVllJ skall

åtgärdas (ca 80%), men utgående från ett mått som
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Vägar som av trafikanterna faktiskt ur
jämnhetssynpunkt upplevs såsom:

      

|
-H m
'äå4g g/â Oacceptabla Acceptabla

+ : 0 g H , _ ,
,åL4E pjj I Riktigt beslut II Felaktigt beslut

âÅgä åäg 387 (PGA-mätaren) 49 (PGA-mätaren)
ggg 8,3 389 (BVllJ9 81 (BVllJ)
§53 35 (357) (89)

n a

#553 /a III Felaktigt be- IV Riktigt beslut
Zig å .ä slut
'U

ä1jå* 3"* 29 (PGA-mätaren) 93 (PGA-mätaren)
x % 'gin 29 (BVllJ) 59 (BVllJ9

§3?) 38 (89) (22)
345 .. ms

#4 .Q 8 8er
(6 C. G 0 <1)
(Torö E U) M
:ms4mom :o
:>LH-I-1U) Cu

Beskrivning av det förväntade utfallet vid
beslut om åtgärd med utgångspunkt från mät-
ningar med PCA-mätaren respektive BVllJ, då
beslutsunderlaget utgörs av de i figur 9 res-

pektive ll presenterade fördelningarna över
predikterade upplevelsevärden. Kriteriets vär-

de är 1,13. De inom parentes presenterade vär-
dena utgör det förväntade utfallet om 80% av

vägarna förbättras och utgående från ett mått
med validiteten 0 då de vägar som skall för-
bättras.

"1
1

|..
.:.

L
Q |_
J

M

har validiteten 0. I detta fall skulle 20% av de

vägar som förbättrades utgöras av vägar som egent-

ligen inte behövde åtgärdas,<mj1 80% av de vägar

som inte åtgärdades skulle egentligen ha behövt åt-

gärdas.

I figur 9 och]J.redovisas hur många vägar som har

predikterats ligga inom ett givet intervall men som

i själva verket skulle ligga på andra sidan kriteriet.

Detta är en relativt fattig information eftersom det

bör vara av intresse att veta hur långt bort på andra

sidan kriteriet vägen rätteligen borde ligga. Om för

en väg erhålles ett upplevelsevärde som ligger under
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kriteriet, och vägen alltså inte förbättras är givet-

vis felet av mindre betydelse om det korrekta upple-

velsevärdet för vägen ligger strax ovanför kriteriet,

t ex 1,2, eftersom ju vägen då trots allt är av rela-

tivt god standard jämfört med om det korrekta värdet

skulle vara 9, dvs vägen är egentligen av sämsta

möjliga kvalité och blir trots detta inte förbättrad.

För att belysa detta problem har i figurli)- fördel-

ningen över sanna värden - fördelningarna över de vä-

gar som kan väntas bli felklassificerade ritats in

då prediktionen.görs utifrån PGA-mätaren, BVllJ

respektive med ett mätinstrument med validiteten 0 (då

80% av vägnätet åtgärdas). Som framgår av figur 10 är

det en viktig vinst som erhålles med ett mätinstrument

med en hög validitet relativt ett mätinstrument med

lägre validitet. Förutom att antalet felklaSsifice-

ringar blir lägre vinnes även att de felklassificerin-

gar som görs ligger nära kriteriet.

Bästa fördelning av till buds stående medel

Den beslutsanalys, som här presenterats har hittills

utgått från ett fixerat kriterium på upplevelseskalan,

och att frågan om en väg skall förbättras eller ej

enbart är avhängig av om vägen ligger över eller under

detta kriterium. En kanske rimligare beslutssituation

är den där begränsade medel står till förfogande för

vägförbättringar och målet är att förbättra den del

av Vägnätet, som trafikanterna upplever som sämst. Dvs

mängden väg, som skall åtgärdas är enbart beroende av

medelstillgången och frågan om vilka vägar som skall

åtgärdas är beroende av trafikanternas komfortupple-

velse. Även andra aspekter såsom trafiksäkerhet, tran-

sportkapacitet m m är givetvis av betydelse ur priori-

tetssynpunkt men lämnas i detta sammanhang därhän. I

denna sålunda något konstlade prioriteringssituation
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skall jämnhetsmätningarna utnyttjas för att säker-

ställa att de vägar som förbättras verkligen är de

vägar, som trafikanterna upplever som sämre än alla

andra vägar som ingår i beslutsunderlaget.

Antag att tillräckligt med medel står till buds för

att förbättra 10% av de vägar som ingår i beslutsun-

derlaget. Anknytande till fördelningarna över predik-

terade upplevelsevärden i figur 9 och 11 innebär detta

att de 56 vägar som fått de högsta predikterade vär-

dena utväljes och förbättras. Detta kan också uttryc-

kas så att kriteriet väljs så att det motsvarar det

upplevelsevärde över vilket 10% av de i beslutsunder-

laget ingående vägarna ligger. Pçja att fullständigt

valida mått inte står till förfogande vid prediktionen

kommer även i denna situation ett antal felklassifice-

ringar att göras, dvs några av de vägar söm förbättras

är i själva verket så bra att de inte borde åtgärdas

medan andra vägar som inte förbättras är så dåliga att

de rätteligen borde förbättras.

I figur 13 och 14 redovisas för PGA-mätaren respektive

BVllJ den andel vägar av de totalt 558 vägarna i be-

slutsunderlaget som skulle komma att felklassificeras

på detta sätt som funktion av den andel av vägarna i

beslutsunderlaget som förbättras. I figur 15 har mot-

svarande funktion återgivits för de fall då det använ-

da måttet har validiteten 0.

Av figur 13, 14 och 15 framgår att största andelen fel-

klassificeringar inträffar när kriteriet läggs så att

ca 50% av vägarna förbättras. En jämförelse mellan

figur 13, 14 och 15 visar, förutom det självklara fak-

tum att ju validare måttet är desto färre felklassifi-

ceringar kommer att göras, även att felklassificeringar

innebärande att vägar som faktiskt borde förbättras

inte åtgärdas, kommer att dominera om enbart en mindre

andel av vägarna skall åtgärdas, medan fel innebärande
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att vägar förbättras i onödan,

en större andel av vägarna skall förbättras.

59

 

  

 

    

15

a\

H
(U
U3
5::

-v-i

ä:0 10

-H
LH
...[3 C$

U) bâ
(U
.-1

Ad

'EJ
H4 5 I \

H
(1)
U
5::
<2

0 2

0 50 100

Andel av fördelningen som åtgärdas

Andelen felklassificeringar som är att vänta
vid mätningar med PGA-mätaren vid olika ni-

våer på kriteriet. Funktion a beskriver den
totala andelen vägar som kommer att felklassi-

ficeras som funktion av den andel vägar av
det totala antalet vägar i beslutsunderlaget,

som ligger över kriteriet för om vägen skall
förbättras eller ej. Funktion b avser de vä-

gar som felaktigt klassificerats som liggande
under kriteriet och funktion g avser de vägar

som felaktigt klassificerats som liggande ö-
ver kriteriet. Funktionerna gäller endast för

beslutsunderlag som har samma spridning och
fördelningsform som figur 9. I figuren är ut-
fallet vid ett kriterievärde lika med 1,13

markerat

kommer att dominera om

Detta

gäller vid användande av ett mått med någorlunda vali-

ditet. Om det använda måttet däremot saknas all vali-

ditet kommer dessa två typer av fel att vara lika
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Andel av fördelningen

som åtgärdas

Fig l4. Andelen felklassificeringar som är att vänta
vid mätningar med BVllJ vid olika nivåer på
kriteriet. För definition av funktion a, §
och o se texten till figur 13. Funktionerna
gällêr endast för beslutsunderlag som har
samma spridning och fördelningsform som figur
ll. I figuren är utfallet vid ett kriterie-
värde lika med l,13 markerat.

vanliga oberoende av hur stor andel av vägarna som

skall förbättras.
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Andel av fördelningen

som åtgärdas

Fig 15. Andelen felklassificeringar som är att vänta

vid mätningar med ett instrument som har va-
liditeten 0 som funktion av den andel av be-

slutsunderlaget som skall åtgärdas. Funktio-
nen a avser den totala andelen av besluts-
underlaget som felklassificeras. Funktion b
avser såväl den andel vägar som rätteligen

borde ha ingått i den andel vägar som förbätt-
rades men som felklassificerats pçya bristan-
de validitet som den andel vägar som felklas-

sificerats på så sätt att de förbättras trots
att de inte borde ha åtgärdats. De presente-
rade funktionerna är generellt giltiga och

oberoende av beslutsunderlagets spridning och
fördelningsform. I figuren har utfallet då
80% av beslutsunderlaget förbättras marke-
rats.
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De funktioner som redovisas i figur 13 och 14 är gilti-

ga endast för fördelningar med samma form och med samma

spridning som de i figur 9 och ll redovisade fördel-

ningarna över predikterade Värden. Generellt kan sä-

gas att ju större spridningen är i fördelningen över

predikterade upplevelsevärden, för de vägar som ingår

i beslutsunderlaget, desto mindre kommer andelen fel-

klassificeringar att bli och denna minskning är större

ju högre validitet det mått har utifrån Vilket predik-

tionerna görs.
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DISKUSSION

Mätfordon

De jämförande mätningar med PGA-mätaren, BVllJ och

Bumpmetern som här redovisats har visat att de tre

instrumenten har hög reliabilitet och att de är jämbör-

diga i detta hänseende. Ur validitetssynpunkt förelig-

ger ingen skillnad mellan BVllJ och Bumpmetern medan

PGA-mätaren är signifikant bättre. Eftersom BVllJ har

den fördelen framför Bumpmetern att kunna tjäna som

kombinerad friktions- och jämnhetsmätare kommer valet

att stå mellan BVllJ och PGA-mätaren.

Trots att PGA-mätaren uppvisar en signifikant högre

validitet är det inte utan vidare självklart att i en

valsituation ge detta mätinstrument företräde framför

BVllJ. Den dubbla mättekniska funktionen hos BVllJ kan

eventuellt uppväga den sämre validiteten i jämförelse

med PGA-mätaren. Dessutom finns ett statistiskt skäl

att hysa tveksamhet om hur skillnaden i validitet mel-

lan PCA-mätaren och BVllJ skall tolkas. Som tidigare

påpekats är hög reliabilitet en förutsättning för hög

validitet. Vidare har påpekats att reliabiliteten i

mätningarna troligen överskattats något i denna under-

sökning relativt de reliabiliteter som är att vänta

vid instrumentens normala omvändning. Ett av skälen

till detta är att instrumenten slits över tid varför

överensstämmelsen mellan mätningarna vid en tidpunkt

med mätningar vid en senare tidpunkt kan antas bli läg-

re än vad de i denna rapport redovisade reliabilitets-

koefficienterna skulle kunna ge anledning att vänta.

Detta fel pçga slitage kan antas vara större för PCA-

mätaren än för BVllJ eftersom PGA-mätaren är monterad

i en bil som eventuellt även användes för andra ända-

mål än jämnhetsmätningar, eller i alla händelser körs

på egna hjul till och från olika mätningsuppgifter me-

dan BVllJ lämpligen fraktas på släpkärra. Detta innebär
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att det finns skäl att misstänka att PCA-mätarens re-

liabilitet och därmed även dess validitet överskattas

mer än vad fallet är med BVllJ.

Ovan har i avsnitt 9.1 framhållits att valet av åt-

gärdskriterium påverkar såväl det totala antalet fel-

klassificeringar som relationen mellan de felklassifi-

ceringar som görs med utgångspunkt från mätningar med

BVllJ resp PGA-mätaren. För att illustrera dettahar

ur figurerna 13 och 14 hämtats totala andelen felklas-

sificeringar, vid mätning med PGA-mätaren resp BVllJ,

som funktion av den åtgärdade andelen av den som illu-

stration använda fördelningen. Kvoten mellan andelen

felklassificeringar vid mätning med BVllJ och motsva-

rande vid PGA-mätaren har sedan bildats och presente-

ras i figur l6. Sambandets oregelbundna utseende beror

på att det baserats på funktioner som approximerats

med räta linjer.

Medelvärdet av nämnda kvot är 1,96 och jämförelsen ut-

faller som mest till nackdel för BVllJ om upp till en

tredjedel av fördelningen skall åtgärdas. Det förtjä-

nar ånyo påpekas att resultatet är strängt giltigt en-

dast för fördelningar med samma form och med samma

spridning som de i figur 9 och ll redovisade men det

finns dock anledning förmoda att dessa inte är på något

sätt extrema varför de gjorda observationerna torde

kunna tillmätas i princip generell giltighet.

Den prototyp av BVllJ som här har provats var försedd

med två mätgivare där den ena mätte relativrörelsen

mellan mäthjul och fordonsram och den andra motsvaran-

de mellan mäthjul och belastningsvikt. Båda givarna

uppvisade samma resultat ifråga om reliabilitet och va-

liditet ochxüüxn:mellan de båda givarplaceringarna

får då ske utifrån praktiska överväganden. Det visar

sig att den placering som ger mätning av relativrörel-

sen mellan mäthjul och ram dels medför behov av en
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Fig 16. Kvoten mellan andelen felklassificeringar vid
mätning med BVllJ och andelen felklassifice-
ringar vid mätning med PGA-mätaren som funk-
tion av andelen av fördelningen som skall åt-

gärdas.

oskön brygga över ramen och dels förutsätter bortk0pp-

ling av mätdonet t ex vid hjulbyte. Den andra givar-

placeringen synes däremot inte medföra några olägen-

heter i samband med hanteringen av mätvagnen och med-

ger dessutom en enklare och elegantare montering. Den

givarplacering som ger mätning av relativrörelsen mel-

lan.mäthjul och belaStningsvikt förordas därför.

Utvärdering av mätsignalen kan enligt ovan ske enligt
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två alternativa metoder. Bumpmetermetoden resp PCA-

metoden. Utvärdering enligt Bumpmetermetoden är beräk-

ningsmässigt enklare att utföra och fordrar inte, till

skillnad mot PGA-metoden, att mätgivarens nollinje är

känt. Bumpmeterutvärdering förordas därför.

Valet av jämnhetsmätare för Vägverkets behov står så-

lunda mellan BVllJ och PGA-mätaren. Till fördel för

BVllJ talar möjligheten att samtidigt kunna mäta frik-

tion och jämnhet medan till PCA-mätarens fördel talar

dess bättre validitet med åtföljande minskad risk för

felklassificering av vägar. Valet dem emellan avgörs

av hur dessa båda egenskaper värderas relativt varandra.

Gränsvärde för acceptabel ojämmhet

Vid de obehagsbedömningar som utfördes i buss ombads

försökspersonerna bl a att ange var i den niogradiga

obehagsskalan en väg med 70 km/h som acceptabel hastig-

het skulle placeras. Medelvärdet av samtliga bedömnin-

gar Var här 6,1. Med hjälp av sambandet mellan bedöm-

ningsmedelvärden för de 20 provsträckorna och motsva-

rande mätdata från PGA-mätaren (TRAP-värde) fås att

acceptabel ojämnhet på en väg med hastighetsbegräns-

ningen 70 km/h motsvarar TRAP==l,8 erhållet med PCA-

mätaren. Det visar sig att detta är samma gränsvärde

som erhölls för sekundära länsvägar vid den tidigare

undersökningen avseende asfalterade Vägar (Magnusson

och Arnberg, 1976). Det bör dock påpekas att försöks-

personerna vid båda dessa bedömningsundersökningar fick

uttrycka sina önskemål rörande jämnhet utan att behöva

ta hänsyn till kostnadsmässiga konsekvenser av en för-

bättrad jämnhetsstandard, t ex i form av höjd bilskatt.

Det är troligt att en sådan kOppling skulle leda

till mera moderata standardkrav än de som framförts i

dessa båda undersökningar och information härom borde

vara av intresse i samband med formulerandet av en

jämnhetsnorm baserat på ett komfortkriterium.
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