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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 har inom ramen för

ett forskningsprojekt som benämnts "Bestämning av gränsvärde

'för acceptabel komfort" utförts såsom ett tvärvetenskapligt

.arbete under ledning av civilingenjör Georg Magnusson där

fil dr Peter W Arnberg har ansvarat för de beteendevetenskap-

liga delarna.

Undersökningen har varit uppdelad i ett förförsök och ett

huvudförsök. Vid genomförandet av förförsöket under våren 1974

har dåvarande bitr. vägmästare i Sollefteå N L Ahlberg bi-

dragit med att ställa utrustning till förfogande medan vid

genomförandet av huvudförsöket motsvarande hjälp har erhållits

av nuvarande bitr. vägmästaren i Sollefteå L Rosén.

Transportøkonomisk Institutt i Oslo har vidare vid såväl

förförsök som huvudförsök välvilligt ställt mätfordon med per-

sonal till förfogande.



SUMMARY

A study has been carried out aiming in part to elucidate the

significance of road roughness for road-users' eXperience of

comfort and in part to find an objective method for measuring

road roughness, giving data whichennadirectly comparable with

the road-users' experience of comfort.

The study was divided into a preliminary eXperiment and aemain

experiment. Thirty subjects in the preliminary experiment and

forty in the main experiment rated their experience of comfort

on twenty road sections representing varying degrees of rough-

ness - smothness conditions. The ratings were carried out in

pasSenger cars, trucks and in a bus. Two kinds of ratings were

madez-an estimation of the general experience of discomfort

when the road sections were compared with one another and a

general estimation of what was considered to be an acceptable

level of discomfort in different specified situations (e.g.,

on different types of roads).

The results of the ratings were partly used to evaluate the

appropriateness of the ISO comfort standard in connection with

road use and partly to evaluate fourdifferentkdnds of road

meters.

The results show that the road-users accepted longer exposure

time for road roughness on roads of relative smoothness than

what would be expected from the ISO reduced comfort boundary.

As for rougher roads, the estimated acceptance time approaches

the ISO boundary.

Three of the four road meters which were used produced results

well in accordance with the results from the subjective ratings.

Due to measuring and evaluating techniques, however, only one

of these can be recommended for Imnxa extensive measurements

regarding road buildning and road maintenance. The recommended

road meter is the so-called PCA Road Meter but there is reason

to consider whether a Road Roughness Indicator or-a Bump

Integrator equipped with the measuring system of the PCA Road

Meter would not be a still better alternative than the present

PCA Road Meter. This construction, however, has not been studied

in the present experiment.



The ratings of the acceptable tolerance levels for discomfort

on different kinds of roads have resulted in a recommendation

for the establishment of a roughness standard.



SAMMANFATTNING

En studie har genomförts med syfte dels att belysa vägojämn-

hetens betydelse för vägtrafikantens komfortupplevelse och dels

att finna en metOd för jämnhetsmätning som ger med komfort-

upplevelsen direkt jämförbara jämnhetsdata.

Studien var uppdelad i ett förförsök och ett huvudförsök. I

förförsöket utfördes komfortbedömningar av 30 försökspersoner

och i huvudförsöket av 40 försökspersoner på i båda fallen

20 vägsträckor med olika jämnhetsstandard. Bedömningarna ut-

fördes i personbilar, lastbilar och i en buss. Två typer av

bedömningar genomfördes;dels bedömning av det allmänna obehaget

där sträckorna endast jämfördes med varandra och dels bedömning

av vad som i olika situationer ansågs vara acceptabel obehagsupp-

levelse.

Bedömningsresultaten användes dels för att värdera användbar-

heten av ISO komfortstandard i vägsammanhang och dels för att

värdera fyra olika jämnhetsmätare.

Resultaten visar att vägtrafikanter vid jämna vägar accepterar

längre exponeringstid för vägojämnheter än vad man enligt ISO

gräns för bevarande av komfort har anledning att vänta sig.

Vid ojämnare vägar närmar sig emellertid den bedömda acceptans-

tiden till ISO:s gräns.

Tre av de fyra använda jämnhetsmätarna visade sig ge mätresultat

med god överensstämmelse med bedömningsresultaten. Av mätnings-

och bearbetningstekniska skäl kan dock endast en av dessa re-

kommenderas för mera omfattande mätningar i vägbyggnads- och

vägunderhållssammanhang. Denna sålunda rekommenderade jämnhets-

mätare är den s k PGA-mätaren men det finns anledning att över-

väga om inte en med PCA-mätarens mätsystem utrustad Road Rough-

ness Indicator "bumpmeter" bör vara ett ännu bättre alternativ

än den nuvarande PGA-mätaren. Denna konstruktion har dock inte

studerats i föreliggande undersökning.

De utförda bedömningarna av acceptabel obehagsupplevelse på olika

vägtyper har resulterat i förslag till princip för hur en jämn-

hetsnorm kan konstrueras.



BAKGRUND:

På uppdrag av vägverket bedrivs vid väg- och trafikinstitutet

ett forskningsprojekt som benämnts "Bestämning av gränsvärde

för acceptabel komfort". Den allmänna målsättningen för projektet

'är att finna ett på något sätt definierat mått på komfortstan-

dard som svarar mot vad som vid en subjektiv bedömning kan

anses vara acceptabel komfort. Detta mått skall vidare objektivt

kunna uppmätas med någon form av mätinstrument.

Bakom denna målsättning ligger Vägverkets behov av ett instru-

ment med vars hjälp en väg skall kunna utformas så att en

viss jämnhetsstandard erhålles och under en viss tidsrymd bibe-

hålles. Vidare kan detta instrument användas för att fortlöpande

ge information om Vägens jämnhet så att korrektiOnsåtgärder

kan sättas in vid rätt tidpunkt. Instrumentet kan dessutom, även

om detta kanske inte är att räkna till den primära målsättningen,

användas för att ge en objektiv prioritering mellan olika alter-

nativa vägreparationsföretag.

Inom projektets ram har inrymts följande aktiviteter

l Litteraturstudie rörande vägojämnhetens betydelse för

komfort och prestation.

2 Inventering av utländska bestämmelser och standardkrav

för vägars jämnhet.

3 Profilmätning och komfortvärdesbestämning enligt ISO

Standard 2631.

4 Bestämning av toleransområde för åkkomfort.

5 Utveckling av jämnhetsmätare typ PCA.

6 Ojämnhetstypens inverkan på korrelationen mellan bedöm-

ning och jämnhetsmätning.

7 Utvidgad panelundersökning vad gäller effekt av vägars

jämnhet.



_Litteraturstudien rörande vägojämnhetens betydelse för komfort

och prestation har presenterats i VTI internrapport 134 (Arn-

berg, 1973).

Inventering av utländska bestämmelser och standardkrav för

vägars jämnhet presenteras i VTI rapport 84 (Magnusson, 1976:1).

Profilmätning och komfortvärdesbestämning enligt ISO Standard

2631 redovisas i VTI rapport 85 (Magnusson, 1976:2).

Bestämning av toleransområde för åkkomfort och utvidgad panel-

undersökning vad gäller effekt av vägars jämnhet behandlas i

föreliggande rapport.

PGA-mätaren har presenterats i VTI rapport 49 (Andersson, 1974).

Den aktivitet som fått benämningen "Ojämnhetstypens inverkan

på korrelation mellan bedömning och jämnhetsmätning" har kunnat

ges en relativt tillfredsställande belysning i föreliggande

arbete och kommer därför inte att bli föremål för ytterligare

studier och kommer ej heller att separatredOvisas.



NORMER FÖR VÄGOJÄMNHETER

Bland de faktorer som inverkar på en vägs trafikerbarhet och på

den Vägfarandes säkerhet har på senare år jämnheten rönt ett

ökat intresse såväl inom Sverige som annorstädes. Vid statens

väginstitut,sedermera (frc3m 1971-07-01) statens väg- och

trafikinstitut (VTI),har sålunda under senare delen av 60-ta1et

och början av 70-ta1et bl a några olika instrument för jämn-

hetsmätning konstruerats, provats, utvecklats och använts inom

'vägforskningen.

En litteraturstudie har utförts vid VTI (Arnberg, 1973) rörande

vägojämnheters betydelSe för komfort och prestation. Av rappor-

ten framgår att vibrationers inverkan på systemet människa-

fordon har studerats under mer än ett decennium såväl genom la-

boratorieexperiment som genom fältstudier. Trots det stora anta-

let publicerade rapporter, över 4000, har intill helt nyligen

inga entydiga resultat presenterats.

Under de senaste åren har emellertid ett antal litteraturstudier

presenterats, sådana som "Vibration Effects on Man" (Hornick,

1969), "Ten Years of Human Vibration Research" (Beaupert et al,

1969), "Human Response to Vibration - a Critical Survey of

Published Work" (Guignard och Guignard, 1970), "Human Reaction

to Vibration" (Allen, 1971), "Vibration and Human Performance"

(Grether, 1971), "Decrements in Tracking and Visual Performance

During Vibration" (Collins, 1973) och "Human ReSponse to

Whole-Body Vibration: An Evaluation of Current Trends" (McCullogh

och Clarke, 1974). Det intensiva arbetet med att integrera

resultaten har lett till ett försök att etablera internatio-

nella toleranskriterier för vibrationsexponering. Internatio-

nella standardiseringsorganisationen (ISO) publicerade 1974

"Guide for the evaluation of human exposure to whole-body

Vibration", där ISO standard 2631 presenterades. Denna norm är

huvudsakligen baserad på studier utförda i simulatorer och på

vibrerande plattformar där försökspersoner fått bedöma hur

länge de skulle kunna tolerera olika vertikala och horisontella

sinusformade vibrationer. Normen baserades på bästa tillgängliga

.internationella data och definierar och kvantifierar tre nivåer

för människans reaktion på vibratiOnsexponering: komfort, presta-



tion och hälsa/säkerhet. ISO-kommittén framhåller emellertid

att de komplexa fenomen som bestämmer människans reaktion på

Vibration är långt ifrån kända och att ISO-normen har fram-

tagits i första hand för att underlätta värdering och jämförelse

av data som erhålles från fortsatt forskning inom detta område

och i andra hand för att ge proVisorisk vägledning för accepta-

bel exponering för helkroppsvibrationer. Med all respekt för ISO-

kommittêns arbete bör dock reaktioner från olika forskare på

detta område beaktas.

Guignard och Guignard (1970) föreslog att ISO-normen skall be-

handlas endast såsom ett provisorium eftersom de ansåg att

mängden tillgänglig litteratur som stödde normen var begränsad.

Allen (1971) anförde att gränserna för korttidsexponering (16

min eller mindre) för vertikala vibrationer enligt ISO var för

höga och att i många situationer kunde sådana nivåer orsaka

allvarlig aktivitetsminskning och avsevärd diskomfort. Detta

gällde speciellt Visuell precision vid frekvenser högre än 10 Hz

och styrförmåga vid frekvenser lägre än 8 Hz. Stickeleather,

Hallt och Radke (1972) framkastade att subjektiva kriterier

utvecklade på det sätt som varit fallet med ISO-normen kräver

generellt sett att tolkningen och tillämpningen av dessa

kriterier inkluderar visst hänsynstagande till den reella

verklighetens många viktiga fysiska och psykologiska paramet-

rar. De menar att den viktiga frågan vilka hänsyn som är nöd-

vändiga och realistiska och i vilken utsträckning dessa hänsyn

måste tas huvudsakligen kvarstår obesvarad.

McCullogh och Clarke (1974) anförde med utgångspunkt från en

litteraturstudie att tillgängliga data över människans känslig-

het för vibrationer inte ger någon tillfredsställande grund för

att bland de föreslagna komfortkriterierna ge något kriterium

preferens före de övriga. De menar att motsägelser har varit

oundvikliga inom ett område där vittomfattande och vanligen

inadekvata metoder har använts och att forskarna som regel har

varit omedvetna om de många fallgrOparna i psykologisk forskning

Speciellt angriper McCullogh och Clarke semantiska kvantifie-

ringsmetoder där verbala beteckningar som mycket bra, dålig,

milt obehaglig, alarmerande m fl oklara och svårtolkade uttryck

använts. Vidare menar de att en semantisk metod för klassifice-



ring av intensiteten hos vibrationsstimuli har synnerligen be-

-gränsat värde beroende på att den inte tillåter användande av

andra skalor än en rå ordinal skala (större än, mindre än) där

väsentlig information förloras: "prohibits the development of

anything but the crudest of ordinal scales with the accompanying

loss of essential information". De anser också att det finns en

allmän uppfattning att forskningen bör dirigeras i stort om än

inte helt mot fältstudier.

Trots de kritiska omdömena betraktas ISO-normen av flertalet

forskare såsom-ett framsteg i det att den återspeglar en sam-

manfattning av olika forskningsresultat. I praktiken finns

emellertid begränsningar i normens tillämpbarhet. Den gräns

som i normen definieras som gränsen för bevarande av arbets-

förmågan ("fatigue-decreased proficiency boundary") vilken re-

fererar till vibrationens inverkan på människans prestations-

förmåga synes speciellt svår att tillämpa pçJa de många typer

av prestation och prestationskrav som existerar utanför labora-

toriemiljön. Det är följaktligen nödvändigt att undersöka

verkningarna av vibrationsexponering i specifika situationer

sådana som t ex bilkörning.

Följande av vägojämnheter beroende funktionsstörningar hos

systemet förare - fordon skall här utan inbördes rangordning,

anges

l Vägojämnheter kan göra det svårare för föraren att manöv-

rera fordonet. Trafiksäkerhetsaspekten måste sålunda

beaktas. Synprestaion och styrförmåga har visats vara

speciellt känsliga för vibrationer.

2 Vibrationer kan förorsaka trötthet som kan uppträda

antingen samtidigt som den aktuella vibrationsexponeringen

eller senare.

3 Ökad vibrationsexponering kan leda till minskad väganvänd-

ning eller alternativt till annat vägval med åtföljande

risk för överbelastning av alternativvägen.

4 Förares och passagerares komfort påverkas.

5 TranSporterat gods påverkas av vibrationer.



6 *Bildäckets Väggrepp vid acceleration och bromsning

liksom fordonets dynamiska stabilitet i sin helhet

reduceras_till följd av vägojämnheter.

7 Vibrationer påverkar slitage och därmed livslängden _

hos fordon och fordonskomponenter.

AVägojämnheter ger slutligen upphov till av fordonens egenskaper

beroende dynamiska påkänningar på vägen Vilka i synnerhet vid

tung trafik kan medföra ytterligare försämring av vägens jämn-

hetsstandard.

Kännedom om vägprofilen och möjlighet att mäta dess förändringar

bör varavärdefull i samband med rationellt vägbyggande och

rationellt Vägunderhåll. Det synes därvid vara önskvärt att ut-

veckla ett indexsystem som medger värdering av vägprofilmät-

ningar med hänsyn till de potentiella återverkningar som väg-

ojämnheten kan ha på systemet förare-fordon liksom på vägen

Vsjälv. Framtagandet av ett sådant index bör baseras på samtliga

ovannämnda faktorer. Ett inledande steg mot ett sådant index är

att studera relationen mellan komfortupplevelse och vägojämnhet.<

Vid statens väg- och trafikinstitut har redan tidigare utförts

ett omfattande arbete avseende vägojämnhet och komfort. Sålunda

har olika typer av vägprofilmätare framtagits, en komfortsimula-

tor tillverkats och en matematisk modell för beräkning av kom-

fortvärden och dynamisk hjulbelastning utifrån vägprofildata

har formulerats och uppkOpplats för simulering i analogdator.

De vid beräkningen erhållna komfortvärdena kan direkt överföras

till acceptanstider enligt ISO standard 2631.



FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

Föreliggande studie syftar dels till att undersöka om ISO-

normen är lämplig som underlag för en jämnhetsnorm för vägar

och dels till att etablera en korrelation mellan med olika

jämnhetsmätare uppmätt vägojämnhet och obehagsupplevelsen vid

färd på ojämn väg.

Undersökningen har uppdelats i ett förförsök och ett huvud-

försök. Förförsöket genomfördes under Våren 1974 på ett av väg-

verket anvisat avsnitt av riksväg 90 norr om Sollefteå. På en

sträcka av ca 12 km utvaldes, med utnyttjande av såväl nord-

som sydgående körfält, 20 provsträckor vars jämnhet mättes

med fyra olika jämnhetsmätare och där en bedömarpanel beståen-

de av personer med anknytning till vägväsendet fick utföra be-

dömning av upplevt obehag vid färd i två olika personbilar och

en lastbil. Avsikten med detta förförsök var att pröva bedöm-

ningsmetoden och att utröna om positionen i fordonet, förare

eller passagerare, var av betydelse för bedömningsresultatet.

Det var vidare önskvärt att undersöka hur den totala obehags-

upplevelsen var uppbyggd av informationer från olika organ så-

som syn, hörsel och känsel.

Med utnyttjande av erfarenheterna från förförsöket genomfördes

en ny bedömnings- och mätningsserie på i huvudsak samma prov-

sträckor under våren 1975. Bedömarpanelen var denna gång

större och mera allsidigt sammansatt där vikt lades vid att

försökspersonerna inte skulle ha anknytning till vägväsendet.

Bedömningarna genomfördes denna gång i en typ av personbil,

två lastbilar samt i en buss. Samma bedömningsskala som under

förförsöket användes tillsammans med en tilläggsuppgift som

skulle möjliggöra jämförelse med ISO-normen.

I det följande redogörs för mätfordon, ISO-normen och bedöm-

ningsmetoder samt för förförsök och huvudförsök.



MÄTFORDON

GM-profilometer

 

I Highway ResearchRecord No 121, 1966 presenterades en arti-

kel "GMR Road Profilometer - A Method for Measuring Road

Profile" av Elson B Spangler och William J Kelly. Ett mätfordon

som bygger på den i denna artikel presenterade mätprincipen

konstruerades och byggdes vid dåvarande statens väginstitut

med utnyttjande av en för kördynamiska studier avsedd försöks-

bil som fått den interna beteckningen DF 1. Detta mätfordon

har i sitt ursprungliga skick presenterats i väg- och trafik-

institutets internrapport nr 65 (Runqvist och Löfroth, 1971);

En förbättrad version har presenterats i VTI internrapport

nr 141 (Runqvist 1973). Institutets mätfordon enligt GMR'

mätprincip har benämnts "Mätfordon för snabb uppmätning av

vägprofil". Då behov av en kortare benämning har förelegat har

benämningen DF 1 använts. Då den förstnämnda benämningen är

för ohanterlig och den andra saknar anknytning till mätprin*

cipen kommer här den efter vederbörlig översättning även i

internationella sammanhang mera gångbara benämningen GM-pro-'

filometer att användas. (se fig 1).

MäEPEiQEÅP_

En personbil har försetts med ett mäthjul upphängt i en arm

lagrad i bilens karosseri (fig 2). När bilen körs på ett ojämnt

underlag följer mäthjulet ideellt sett underlagets ojämn-

heter. Mäthjulets rörelser relativt bilkarosseriet mätes med

hjälp av en potentiometer. Denna sålunda uppmätta signal kan

sägas vara vägprofilen sedd från bilkarosseriet. För att

transformera denna profil till ett markfast koordinatsystem

fordras kännedom om bilkarosseriets vertikalrörelser; För



   

Fig 1. Interiör av GM-profilometer

 

Big 2. Detalj av mäthjul med tillsatssläpa
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detta ändamål mätes karosseriets vertikalacceleration med hjälp av

en accelerometer. Accelerometersignalen integreras två gånger

varvid bilkarosseriets vertikalrörelser erhålles. Skillnaden

mellan potentiometersignalen och den två gånger integrerade

accelerometersignalen utgör ideellt sett den sökta vägprofilen

uttryckt i relation till ett markfast koordinatsystem.

Mäåtêkåiêkê Pegrênêningaä

Analog integration av enmätsignal medför alltid, beroende av

typ av integrator, problem antingen med nollinjedrift hos inte-

gratorns utsignal eller fasvridning mellan integratorns in-

och utsignaler.

Det Visar sig att liten drift och liten fasvridning köpes på

varandras bekostnad. Sålunda ger en integrator av s k DC-

typ liten fasvridning men har kraftig nollinjedrift. En integra-

tor av AC-typ har automatisk nollbalansering men har sämre

fasvridningsegenskaper.

Av dessa båda synes DC-typen vara att föredraga. Fasfel är

beroende av frekvensen hos insignalen och är därmed vid en

insignal av randomtyp, som fallet är med vägprofilen, okänd

och okontrollerbar. Nollinjedriften kan begränsas genom att

integrationstiden begränsas vilket sålunda medför korta mät-

sträckor med mellanliggande nollställningar av integratorn.

Den tidigare versionen av institutets GM-profilometer visade

sig vid upprepade mätningar av samma vägsträcka ge mätresul-

tat med otillfredsställande reproducerbarhet. Då det var tro-

ligt att detta berodde på den då använda AC-integratorns fas-

vridningsegenskaper utbyttes denna mot en DC-integrator. Sedan

denna och Vissa andra ändringar införts (Runqvist, 1973) har

tillfredsställande reproducerbarhet erhållits. I stället har -

enligt ovan - begränsningar av mätsträckornas längd tillkommit.
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Maximal mätsträcka med acceptabel mätnoggrannhet är givetvis

beroende dels av godheten hos den integrator som kan erhållas

med anvisade medel och dels av vad som avses med acceptabel

noggrannhet. Motor Industry Research Association (MIRA) i

England som har en GM-profilometer med samma typ av integrator

som VTI numera har (Oliver, 1967) anser emellertid att det är

möjligt att mäta upp till ca 1600 m med acceptabelt resultat.

Vad som i detta hänseende kan åstadkommas med VTI:s mätapparatux

har ännu inte undersökts men ingen tvekan råder om möjligheten

att uppnå mätsträckor av erforderlig längd (200 a 300 m) för

komfortstudier.

Uppfattningen om vad som ur komfortsynpunkt är intressant

i fråga om vägojämnheternas frekvensområde varierar mellan

olika forskare på området. Det förefaller dock som om frekvens-

området 0,5-25 Hz skulle tillfredsställa de flesta åsikts-

riktningarna. Den nedre gränsen för GM-profilometerns mätområde

sättes av integratorns egenskaper medan den övre gränsen bestäms

av mäthjulets egenfrekvens. Den vid VTI framtagna DC-integratorr

kan betraktas såsom fasren vid frekvenser överstigande 0,3 Hz.

Det använda mäthjulets egenfrekvens är ca llle, vilket är för

lågt för att möjliggöra mätningar upp till det intressanta mät-

områdets övre gräns. Mäthjulet har därför kompletterats med en

tillsatssläpa med egenfrekvensen 30 á 40 Hz. Det har därigenom

blivit möjligt att mäta Vägojämnheter inom hela det ur kom-

fortsynpunkt intressanta frekvensområdet 0,5-25 Hz eller tc>m

0,3-25 Hz.r

översatt till våglängd hos vägojämnheterna innebär detta att

vid hastigheten 20 m/s (72 km/h) kan våglängdsområdet 67 -

0,8 m uppmätas och vid 25 m/s (90 km/h) 83 - l m. Om mätning

av kortare våglängder erfordras får detta ske vid lägrehas-

tighet medan längre våglängder fordrar högre hastigheter.'

För att mäta en våglängd av 100 m fordras sålunda mäthastig-

heten 30 m/s (108 km/h). Det är sålunda enligt ovan möjligt att

mäta det frekvensområde som är av intresse ur komfortsynpunkt.

Det är däremot tveksamt om mätområdet räcker till för mätningar

i avsikt att kartlägga och följa upp vägnätets jämnhet resp
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jämnhetsförändringar. Förmågan att mäta långvâgiga ojämnheter

torde här vara den begränsande faktorn.

De amplituder hos vägojämnheterna som kan registreras begrän-

sas av registreringsdonets egenskaper. VTI använder för registre-

ring av vägprofilen en analogbandspelare avsedd för mobila

tillämpningar. För denna bandspelare har fabrikanten angivit

signal/brusförhållandet ca 42 dB. Med utgångspunkt från det

rimliga önSkemålet att lägsta intressanta signal skall ligga

på dubbla brusnivån kan det maximala förhållandet mellan

största och minsta mätbara signal beräknas till 63. Om exempel-

vis största mätbara (intressanta) amplitud sättes till 500 mm

blir den lägsta mätbara amplituden 500/63 ='\'8 mm. Mätområdet

kan förskjutas mot större eller mindre amplituder men inte

expanderas med nuvarande utrustning. Amplitudspännvidden räcker

dock Väl till för här aktuella studier.

Bandspelare med större signal/brusförhållande än ca 40 dB

synes inte förekomma, varför möjlighet att med aktuell mät-

metod öka amplitudspännvidden saknas.

CHLOE-profilometern

Under åren 1956 - 1962 genomfördes i USA ett mycket stort

provvägsförsök (the AASHO Road Test) som syftade till att ge

ökad kännedom om de faktorer som påverkar en vägs bärighet.

Bl a utarbetades en beräkningsmetod för bestämning av vägbe-

läggningar "Present Serviceability Index" (PSI) dvs vägbelägg-

ningensmbmäntanatxafikerbarhetsvärde. För att beräkna PSI

fordras kännedom om vissa egenskaper hos beläggningen. Den

egenskap som därvid har största inflytandet på PSI är belägg-

ningens jämnhet. För att mäta denna utvecklades ett speciellt

mätinstrument som fick namnet CHLOE-profilometer. (Highway

Research Board, Special Report 61 E,l962).



 

Fig 4. Deçalj av mät- och registreringsdon
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MäEPEiQCiP_

CHLOE-profilometern är ett långt efterfordon som medelst en

vanlig kulkoppling kopplas till en dragbil. Den består av ett

ca 7 m långt böj- och vridstyvt chassi av stålrör i fackverks-

konstruktion som i framänden som nämnts uppbäres av en drag-

bil och i bakänden av enaxel med två bärhjul. Omedelbart

framför bärhjulen i chassiets vertikala symmetriplan finns

två mäthjul monterade i tandem i var sin ände av en arm som

är centralt lagrad i chassiet. Dessa mäthjul som vid mätning

belastas av en del av mätfordonets tyngd har ett inbördes

avstånd av 22,5 cm och diametern 20 cm. (se fig 3 och 4).

Den betraktade storheten hos denna profilmätare är vinkeln

mellan chassiets längdriktning och den arm som uppbäres av

de två mäthjulen. Denna vinkel avkännes av en givare som ger

en mot vinkeln proportionell spänning som avläses var 15:e

cm och registreras på hålremsa. På hålremsan lagrade primär+

data bearbetas sedan efter avslutad mätning i dator för beräk-

ning av lutningsvariansen och standardavvikelsen från medel-

värdet. Ur lutningens standardavvikelse fås trafikerbarhets-

värdet TRAC (Trafikerbarhet enligt CHLOE-profilometern).TRAC-

värdet skiljer sig från det vid AASHO-försöken framtagna.PSI-

värdet genom att TRAC-värdet är grundat endast på lutningens

standardavvikelse medan PSI-värdet beror huvudsakligen av

lutningens varians men där även spårdjup och antal sprickor

och lagningar per ytenhet av vägbeläggningen inverkar.

Mäåtêkâiêkê Pegränênlngaä

På grund av risk för vibrationer i mätsystemet har det visat

sig nödvändigt att begränsa mäthastigheten till 5 km/h. Denna

låga mäthastighet medför att det markföljande donet noggrant

kan följa den aktuella vägprofilen även vid de kortaste i

komfortsammanhang intressanta våglängderna.
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Genom att CHLOE-profilOmetern mäter vinkeln mellan det mark-

följande donet och profilometerns chassi medan den sökta Vin-

'keln egentligen är vinkeln mellan det markföljande donet Och

en markfix referenslinje fås ett mätfel, vars storlek är be-

roende av chassiets längd; Detta samband är ännu inte helt

klarlagt men en under vissa antaganden genomförd teoretisk

analys (Andersson, 1970) antYder att mätfelet inom våglängds-

området 2 - 25 m är mindre än 3 %. Det är sannolikt att mät-A

felet understiger 3 % även inom området 25 - 50 m. Mätfelets

storlek i området l - 2 m återstår att penetrera.

Den låga mäthastigheten och den täta samplingen av mätdata

(Var 15:e cm) gör CHLOE-profilometern väl användbar för mät-

ning av korta vägsträckor. Någon övre gräns för mätsträckornas

längd finns inte.

Den låga mäthastigheten innebär emellertid kanske samtidigt

den största begränsningen för instrumentets användbarhet p g a

låg produktionstakt av mätdata och kraftigt hindrande inverkan

på vägtrafiken.

PCA Road Meter

 

Denna jämnhetsmätare som i Sverige fått det bekväma och nära-

liggande men kanske inte helt stringenta namnet PGA-mätaren

har under senare hälften av 60-talet framtagits och utvecklats

av Bortland gement Association i USA (Brokaw, 1967). Avsikten

var att åstadkomma ett enkelt och billigt instrument som med

hög hastighet skall kunna mäta vägens längdprofil som är den

viktigaste komponenten i beräkningsformeln för det vid AASHO-

försöken framtagna PSI-värdet.

Mälapäiacip

PGA-mätaren är en personbil som försetts med en anordning som

mäter den relativa rörelsenmellan bilens bakaxel och karosseri.

I de amerikanska tillämpningarna har vanligen amerikanska
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bilar använts medan som basfordon för den vid VTI utvecklade

varianten har valts en Volvo 145.

Mätanordningen består i princip av ett antal på en plan skiva

anordnade elektriskt ledande lameller ooh ett utefter dessa

rörligt kontaktdon, vars rörelse styrs av den vertikala rela-

tivrörelsen mellan bakaxel och karosseri samt ett antal räkne-

verk (se fig 5 och 6).

I den svenska tillämpningen användes 25 lameller som anord-

nats radiellt på en cirkulär skiva. I skivans centrum finns

en vridbar kontaktarm som kan svepa över de 25 lamellerna.

Lamellskivan med kontaktarmen är fast förbunden med bilens

karosseri och kontaktarmens vridrörelse erhålles via en wire

som går genom ett hål i bilgolvet och är fäst i bakaxeln.

Apparaturen injusteras så att kontaktarmen har förbindelse

med den mittersta lamellen då bilen befinner sig i Vila. Denna,

mittlamell kan här betecknas noll (0) varefter de övriga tolv

på vardera sidan om noll-lamellen kan numreras från noll och

utåt l, 2, 3-* 12 resp -l, -2, -3'- -12. Lamell 1 och -1 är

elektriskt hopkopplade och anSlutna till ett räkneverk. På

samma sätt är 2 och -2, 3 och -3 osv anordnade. En viss av-

vikelse från nolläget ger alltså samma registrering oberoende

av avvikelsens riktning. Antalet räkneverk är sex och vid mät-I

ning på jämna vägar är dessa räkneverk anslutna till lamell-

paren l/-l- 6/-6. Vid mätning av ojämnare vägar kan med hjälp

av en omkopplare med två lägen närliggande lameller hopkopp-

las två och två så att 1 kopplas till 2, 3 till 4, -1 till -2

osv. I detta fall är då lamellerna l, 2, -1 och -2 kopplade till

ett och samma räkneverk 3, 4, -3 och -4 till nästa osv. Det

sökta mätresultatet fås efter avslutad mätning genom multi-

plikation av avläsningen i varje räkneverk med räkneverkets

nummer och summering av dessa produkter. För härledning av

denna summationsprocedur liksom för mera utförlig beskrivning

av PGA-mätaren hänvisas till VTI rapport nr 49 "PGA-mätaren"

(Andersson, 1974).
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I bildens mitt synes den låda som innehåller
Fig 5. PGA-mätaren.

e som leder ned till bakaxeln
lamellskivan samt den wir
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Fig 6. PCA-mätarens lamellskiva
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Avsikten med PGA-mätaren var enligt ovan att på ett snabbare

sätt än vad som är möjligt med CHLOE-profilometern bestämma

en vägs PSI-värde. CHLOE-profilometern och PGA-mätaren mäter

emellertid olika storheter, lutningens standardavvikelse resp

summan av kvadraten på bakaxelns vertikala rörelse uttryckt i

relation till bilkarosseriet. Det är sålunda uppenbart att någon

sorts samband måste upprättas mellan PGA-mätaren och CHLOE-

profilometern. Detta samband fastställes genom samtidig uppmät-

ning av ett antal vägavsnitt med båda jämnhetsmätarna. Uttrycket

för PSI-värdet enligt PGA-mätaren anpassas så att såvitt möjligt

samma resultat erhålles som för PSI-värdet enligt CHLOE. I den

svenska tillämpningen av CHLOE-profilometern beräknas ett tra-

fikerbarhetsmåttsunnbetecknas TRAC (se föregående avsnitt an-

gående CHLOE-profilometern). [analogi härmed betecknas i Sverige

trafikerbarhetsvärdet enligt PGA-mätaren TRAP. CHLOE-profilo-

metern kan i detta sammanhang betraktas såsom en kalibrerings-

anordning för PGA-mätaren.

MêEEeEQi§5§-§§9§ä2§2299§r

Mätresultaten är starkt beroende av mätningshastigheten, varför

kalibrering med CHLOE-profilometern måste genomföras för samt-

liga mätningshastigheter som avses användas. Eftersom fjäd-

rings- och dämpningsegenskaperna hos bilen förändras med slitaget

måste kalibreringen upprepas med vissa tidsintervall. Genomförda

prov i USA har lett till rekommendationer att kalibrering bör

ske varje halvår.

De relativt höga mätningshastigheterna gör PGA-mätaren olämplig

för mätning av mycket korta mätsträckor. PGA-mätaren lämpar

sig bäst för mätsträckor över 100 ä 200 m upp till flera kilo-

meter.

Det frekvensområde eller om man så vill våglängdsområde för

vägojämnheterna inom vilket PGA-mätaren kan mäta har inte

närmare studerats men det kan dock konstateras att god korre-

lation har erhållits vid jämförelse med CHLOEêmätaren i hastig-

heterna 50, 70 och 90 km/h vilket antyder att PGA-mätaren i

dessa hänseenden är jämbördig med CHLOE-mätaren.
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Stötmätare system TøI

 

Transportøkonomisk Institutt i Oslo (TøI) har utvecklat ett

försöksfordon med vars hjälp man avser att göra en kördynamisk

analys av vägar med avsikt att finna de platser eller väg-

avsnitt som företrädesvis bör förbättras utifrån krav på res-

hastighet och säkerhet; (Skarra, 1973).

.Fordonet är försett med utrustning för mätning och registre-

ring av sidacceleration, hastighet och körd Vägsträcka. (Alsaker,

1972).

Den tanken har sedermera uppkommit att använda denna utrustning

för jämnhetsmätning dock med den modifikationen att i stället för

sidacceleration mätes vertikalaccelerationen hos bilens bakaxel.

Vissa mätningar av denna typ hargenomförts i Norge och appa-

raturen med Operatör ställdes även välvilligt till förfogande

för de jämförelser mellan olika jämnhetsmätare som genomförts

inom ramen för föreliggande projekt.

Mêåsriasie

Den enligt ovan på personbilens bakaxel monterade accelero-

metern mäter kontinuerligt bakaxelns vertikala acceleration.

På en hålremsa registreras det maximala accelerometerutslaget

för en Viss inom vissa gränser valbar mätsträcka. Vid här aktuell

tillämpning har denna sträckas längd varit 7,56 m. Dessutom

registreras hastighet och körd Vägsträcka. Den totala mät-

sträckan blir sålunda uppdelad i ett antal korta bitar och maxi-

malaccelerationer registreras för samtliga dessa bitar. Med

utgångspunkt från dessa primärdata beräknas sedan medelhastig-

heten och dennas standardavvikelse samt medelaccelerationen

och dennas standardavvikelse för hela mätsträckan.
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Määtêkêiêkê Pegrênêningaä

Mätresultatet är liksom fallet är med PGA-mätaren beroende av

fjädrings- och dämpningsegenskaperna hos mätfordonet. Eftersom

dessa egenskaper förändras med slitaget fordras någon form

av regelbundet återkommande kalibrering av mätfordonet. Detta

kan ske t ex med hjälp av några artificiella ojämnheter som

man med säkerhet vet inteförändras mellan kalibreringskör-

ningarna. Vid behov av flera mätfordon av samma typ måste

samtliga fordon köras över samma ojämnheter och någon form av

korrelationsfaktor beräknas för varje mätfordon så att ensartade'

resultat erhålles.

.Det stora avståndet mellan varje registrering gör att detta

mätfordon är olämpligt för korta mätsträckor. Mätsträckor kor-

tare än ca 200 m torde vara olämpliga. Den maximala längden av

mätsträckan bestäms av registreringsutrustningen och har angi-

vits till 18 km.

Det frekvens- eller våglängdområde för vägojämnheten som kan

studeras har samma begränsningar som PGA-mätaren, vilken ovan

konstaterats vara jämbördig med CHLOE-profilometern i detta

avseende.

Slutligen bör påpekas att det mätetal som erhålles som mått

på en viss vägsträckas jämnhet är baserat på en mycket liten

del av all den information om jämnheten som accelerometern

ger. Detta torde medföra en begränsad förmåga att diskriminera

mellan olika vägar som har mycket varierande grad av jämnhet.
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ISO STANDARD 2631

Ett flertal metoder har framtagits för mätning av risker och

definition av gränser för exponering av mekanisk vibration.

De flesta av dessa metoder är tillämpbara endast i speciella

fall och endast två har vunnit mer allmänt accepterande. Av

dessa båda, VDI standard 2057 (Verein Deutscher Ingenieure) och

ISO standard 2631 (Internationella standardiseringsorganisatio-

nen, 1974), synes den sistnämnda vara den vanligaste tillämpade.

ISO standard 2631 är.uppbyggd på skattningar av hur länge männis-

kan står ut med eller accepterar olika kombinationer av accelera-

tioner och diskreta frekvenser. Normen innehåller sådana gräns-

värden för såväl horisontell som vertikal svängningsrörelse.

Endast vertikalrörelser beaktas här och i fig 7 Visas sambandet

mellan acceleration, frekvens och acceptanstid vid vad som i

normen benämns "fatigue - decreased proficiency boundary" eller

gräns för bevarande av arbetsförmågan. Vid överskridande av

denna gräns fås av trötthet beroende nedsatt prestationsförmåga.

Vid fördubbling av i figuren angivna accelerationer fås

"exposure limit", gränsen för bevarande av hälsa och säker-

het som har valts till approximativt hälften av smärtgränsen

för friska personer. Om de i figuren angivna accelerationerna

divideras med 3,15 fås "reduced comfort boundary", dvs gränsen

för bevarande av komfort, som bör vara riktvärde för Vibrations-

eXponering i samband med persontransporter.

Trots att ISO standard 2631 i princip förutsätter kännedom om

frekvensinnehållet i den betraktade vibrationen medges att, i

sådana fall där spektralanalys av vibrationen är svår att ut-

föra, hela Vibrationssignalen i frekvensområdet 1 till 80 Hz får

viktas medelst ett elektroniskt filter. Detta filter skall ha

en frekvenskarakteristik av i princip samma utseende som tole-

ranskurvorna i fig 7. Filterkarakteristiken får i frekvensom-

rådet l-80 Hz inte avvika merän i2 dB från idealkurvan och

vid 6,3 Hz och 31,5 Hz inte mer än il dB.

Ett sådant filter har för här aktuella mätningar uppkOpplats

i analogdator och används på det sätt som anges i följande av-

snitt. Fig 8 visar det använda filtrets karakteristika med in-

lagda föreskrivna toleransgränser.
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Fig 7. ISO standard 2631. Gränskurvor för vibrationsexponering.
Gränsen för bevarande av arbetsförmågan.
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BESTÄMNING AV KOMFORTVÄRDE ENLIGT ISO STANDARD 2631

Metod

Den med GM-profilometern upptagna vägprofilen användes här för

beräkning av komfortvärde enligt ISO standard 2631. Som ovan

nämnts beaktas här endast inverkan av vertikala svängnings-

rörelser.

Beräkningen av komfortvärdet, i fortsättningen kallat K-värde,

för en viss vägsträcka tillgår så att den på magnetband lagrade

vägprofilen inmatas i en matematisk fordonsmodell som uppkOpp-

lats i en analogdator.

Den i detta sammanhang använda matematiska modellen består av

ett tvåhjuligt, tvåaxlat fordon med en förare sittande i ett

ryggstödförsett säte. Fjädrar och stötdämpare med valbara data

finns mellan hjul och vägbana (vertikal fjädring och dämpning

i bildäck), mellan hjul och bilkarossen (vertikal fjädring och

dämpning i hjulupphängningarna) samt i förarsätets sittdyna och

ryggstöd. Modellen har 6 frihetsgrader: vertikalrörelse hos

fram- och bakhjul, vertikalrörelse hos bilkarosseri, nickrörelse

(rotation maip en horisontell axel vinkelrätt mot fordonets

längdriktning) hos bilkarosseriet, vertikalrörelse hos föra-

ren samt rotation av förarens överkropp miap.höftleden. Pig-9

visar en schematisering av fordonsmodellen.

En viss punkt på den enligt ovan inmatade vägprofilen påverkar

först fordonsmodellens framhjul och vid en senare tidpunkt, som

bestäms av fordonsmodellens hastighet och axelavstånd, dess

bakhjul. Analogdatorn beräknar kontinuerligt i realtid värdet

på samtliga i modellen representerade storheter och dessas

första- och andraderivator. Den för vidare bearbetning intressan-

ta storheten är här förarens vertikalacceleration som förs in i

ett bandpassfilter som tillnärmelsevis har samma karaktär (fig 8)

som toleranskurvorna i ISO standard 2631 (fig 7).

Den utsignal som erhålls från filtret utgör det momentana kom-

fortvärdet som varierar med vägprofilens variation. För att

få ett enda komfortvärde som karakteriserar en viss vägsträcka
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beräknas slutligen med hjälp av ytterligare ett filter komfort-

värdets RMS värdex över en viss tidsrymd. Denna tidsrymd, filt-

rets integrationstid, är valbar och har här valts att vara lika

med den tid som åtgår för att passera över en enskild mätsträcka.

Med mätsträckans längd 200 m och hastigheten 20 m/s (72 km/h) '

fås integrationstiden 10 5. Det sålunda erhållna K-värdet utgör

ett mått på den komfort en person skulle uppleva vid färd på

den aktuella vägen i ett fordon med i den matematiska modellen

representerade karakteristika och med den vid Simuleringen an-

vända hastigheten som inte behöver vara lika med den hastighet

som mätfordonet hade vid uppmätning av vägprofilen.

För närmare beskrivning av den matematiska fordonsmodellen,

dess programmering för simulering i analogdator samt realise-

'randet av ISO-filtretoch RMS-bildare hänvisas till VTI rapport

nr 85 (Magnusson, 1976:2).

Sambandet komfortvärde - acCeptanstid

ISO standard 2631 ger enligt ovan sambandet vertikalacceleration,

frekvens, acceptanstid. Sambandet K-värde - acceptanstid har

bestämts på följande sätt. Ur fig 7 har för olika konstanta

acceptanstider hämtats samhörande värden av frekvens och ampli-

tud. Genom att för en och samma acceptanstid mata in sinussigna-I

ler med 1 ovan nämnt avseende samhörande värden av frekvens och

amplitud i ISO-filtret enl fig 8 erhölls för varje acceptans-

tid ett visst K-värde. Sambandet mellan sålunda erhållna K-

värden och acceptanstider för gränsen för bevarande av arbets-

förmågan ("fatigue-decreased proficiency boundary") framgår av

fig lO medan fig 11 visar motsvarande för gränsen för bevarande

av komfort ("reduced comfort boundary"). Om K-värdet för en

viss vägsträcka och hastighet är känt, kan sålunda medelst

dessa diagram fastställas den enligt ISO standard 2631 längsta

tid en person kan färdas med den givna hastigheten på aktuell

vägsträcka utan att få nedsatt arbetsförmåga resp nedsatt kom-

fort.

  

RMS (Boot Mean §quare)== %'55 x2 (t) dt, där x är den betrak-

tade signalen, dvs i detta fall komfortvärdet.

X
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Sambandet komfortvärde-acceptanstid Vid gränsen för
bevarande av arbetsförmåga enligt ISO standard 2631
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Sambandet komfortvärde-acceptanstid vid gränsen för
bevarande av komfort enligt ISO standard 2631
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BEDÖMNINGAR

Val av bedömningsmetod

 

Inom den experimentella psykologin har flera metoder utarbe-

tats för mätning av människans upplevelser, se t.ex över-

sikter av Stewens (1960) Björkman och Ekman (1966) samt Kling

och Riggs (1972). Det gemensamma för dessa metoder är att ett

antal försökspersoner får till uppgift att på ett eller annat

sätt ange sina upplevelser av en viss variabel. Valet av metod

är främst avhängigt av det studerade fenomenets art, vilka

sinnesfunktioner som är inblandade i upplevelsen och därmed

människans förmåga att, vid en serie av olika värden-hos ett

stimulus, jämföra dessar

Vid här aktuell undersökning har en s k kategoriskattningsme-

tod, beskriven av Björkman och Ekman (1966) bedömts som mest

lämpad. Härvid arbetar försökspersonerna med upplevelsediffe-

renser och anger sina upplevelser i en skala med konstanta

intervall (likastegskala, intervallskala). Metoder av denna

typ bygger sålunda på antagandet att försökspersonerna har för-

måga att kvantifiera storlek och intensitet hos sina upple-

velser. Vanligtvis utväljs ett lågt och ett högt stimulus som

standardstimuli eller som man också säger förankringsstimuli.

De syftar till att definiera intervallskalans ändpunkter och

betecknas t ex med 1 resp 9, i en niogradig skala. I detta

försök var det omöjligt att välja förankringsstimuli, i huvud-

sak beroende på att kunskapen om upplevelserna från vägojämnheter

inte räckte till för sådana val. Detta problem löstes genom att

försökspersonerna själva fick Välja förankringsstimuli dvs de

instruerades att bland de vägsträckor som skulle bedömas minst

en sträcka skulle åsättas värdet 1 och minst en sträcka Värdet

9 i den niogradiga skala som skulle användas. Kategoriskatt-

ningsmetoden är en direktmetod och detta innebär som ovan

nämnts att fÖrSökSpersonerna direkt bedömer intensitetsdifferenF

serna i upplevelserna. Även indirekta metoder finns emellertid

och kan under vissa förutsättningar användas för mätning av

människans upplevelser.
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En metod som kan betecknas såsom indirekt har bl a använts

vid de s k AASHO-försöken i USA i slutet av 50-talet och bör-

jan av 60-talet. Enligt Björkman och Ekman (1966) (sid 143),

skiljer sig de indirekta metoderna från de direkta bl a däri-

genom "att data inte innehåller information nog för att få ska-

lor på kvot- eller intervallnivå. Bedömningarna är av ordinal

karaktär ("större än, mindre än"). Om man i dessa fall vill

åstadkomma en skala utöver ordinalskalan måste de experimen-

tella data k0mpletteras med antaganden, vilkas empiriska gil-

tighet måste kunna prövas. En sådan prövning_är absolut nöd-

vändig; i annat fall har vi inte att göra med en mätning i

detta ords egentliga bemärkelse".

Dessa grundläggande antaganden brukar vara en specificering av

fördelningens form, oftast att den är normalfördelado Man måste

också enligt Björkman och Ekman införa andra restriktioner,

exempelvis om fördelningens spridning på olika delar av konti-

nuetç_ Ytterligare jämförelser mellan indirekta och direkta

metoder ges av Kling och Riggs (1972) där de menar att psyko-

fysikerna i sina försök att reducera bedömarfel arbetat fram

enkla och mera direkta metoder, och att dessa direkta metoder

endast kräver ett enda rimligt antagande nämligen som tidigare

nämnts förmåga till kvantifiering av perceptionen. I försök

med bedömningar av vägojämnheter är det viktigt att man får

ett direkt mått på upplevelserna och Speciellt dessas inbördes

relationer. Det är de inbördes relationerna som utnyttjas för

att jämföra och värdera mätfordonen. En rad antaganden och

bevis rörande inter- och intraindividuella spridningar och

normalfördelningar som är nödvändiga vid indirekta skalmetoder

gör problemen ytterligt komplexa i jämförelse med om en direkt-

metod utnyttjas. Kategoriskattningsmetoden med av försöksperso-

nerna valda förankringsstimuli har därför bedömts vara en i här

aktuella sammanhang lämplig bedömningsmetod.

En rad fördelar och nackdelar med den här använda kategoriskatt-

ningsmetoden finns. Bedömningssträckorna jämförs bara med

varandra, vilket innebär att försökspersonerna inte behöver

jämföra med vägar utanför experimentet och att försökspersoner

med olika bakgrundserfarenhet ändå får samma utgångsläge i

bedömningen. Nackdelen med detta är att någon direkt relation
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till vägnätet i övrigt inte erhålles. Denna anknytning kan dock

erhållas genom att försökspersonerna efter genomförd bedömning

anger t ex var i den använda skalan en väg med 90 km/h som högsta

tillåtna hastighet skall ligga, eller var i skalan en väg på

vilken försökspersonen skulle uthärda att färdas t ex en timme

skulle placeras. Genom detta förfarande kan skalan även direkt

utnyttjas för bedömning av vilka vägar som är acceptabla enligt

dessa försökspersoner. Skalan kan också utnyttjas för jämfö-

. relse med ISO standard 2631 där bedömningen av vägar är given

i hur lång tid försökSpersonerna uthärdar att åka på dem. Den

betoning i upplevelseskillnader som denna metod ger är motiverad

bl a utifrån målsättningen att undersöka möjligheterna att

med hjälp av olika mätinstrument skilja mellan vägsträckor med

olika grad av jämnhet.

Val av mätsträckor

 

Vid val av de mätsträckor som har använts har följande fem

principer dominerat.

l Sträckorna skall vara nära varandra så att jämförelserna

inte störs av långa transportsträckor.

2 Sträckorna skall endast variera vad avser jämnhet; ej

vägbredd, kurvatur m m. Vägbredden t ex är svår att bort-

se ifrån vid bedömning av ojämnhetens inverkan på tra-

fiksäkerheten.

3 Såväl mycket jämna som mycket ojämna sträckor bör ingå

med jämn fördelning.

4 Trafiken bör vara så liten på sträckorna att avsedda

hastigheter kan hållas utan att bedömarna störs av om-

körningar m m.

5 De enskilda mätsträckorna bör uppvisa en så vitt möjligt

homogen jämnhetsstandard.
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FÖRFÖRSÖK

Förförsökets uppläggning

åyfzs

Syftet med detta förförsök som genomfördes under Våren 1974

var att pröva den med utgångspunkt från ovan redovisade över-

väganden valda bedömningsmetoden. Vidare avsåg förförsöket

att ge information om hur den totala obehagsupplevelsen för-

delade sig på Olika informationskanaler sådana som syn och

hörsel eller på upplevelser av olika sekundäreffekter sådana

som risk för skador på fordonet eller nedsatt trafiksäkerhet

samt slutligen om i vad mån fordonstypen eller bedömarens

funktion i fordonet, förare eller passagerare, påverkade be-

dömningsresultatet.

Iié-9§h-9l§§§

Vägverket hade anvisat en för_dessa studier väl lämpad Väg,

nämligen riksväg 90 norr om Sollefteå..Denna väg är känd för

förekomsten av mycket ojämna tjällyftningar och studien för-

lades följaktligen till tjällossningsperioden.

êêéêmê:§92é92_99h_ä§§êmê299§2:ignêr

Bedömningarna genomfördes i tre fordonstyper och i två bedömar-

positioner. De tre fordonstyperna var Volvo 142/144, Volks-

wagen 1302 och Scania LS llO lastbil. I syfte att försämra

komforten i lastbilen genomfördes bedömningarna utan last.

Bedömarpositionerna var förare respektive passagerare 1 person-

bilarna samt passagerare i lastbil, fem olika betingelser förekom

således i experimentet.

åséêmêrEêasl

Bedömarpanelen bestod av 30 män i åldern 20-60 år,alla med

stark anknytning till olika delar av vägtekniken samt med

stor erfarenhet av bilkörning. Av dessa försökspersoner fick

tio genomföra bedömningar under samtliga fem bedömarbetingel-

ser, fem genomförde bedömningar endast såsom passagerare i

lastbil, fem endast såsom passagerare i personbil och fem
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endast såsom förare av personbil. Resterande fem försöksper-

soner genomförde bedömningarna under varierande antal bedömar-

betingelser.

Eêêäigäsä

Bedömningarna i personbilarna skedde vid 90 km/tim medan

bedömningarna i lastbilen skedde vid 70 km/tim. Den lägre

hastigheten för lastbilen var betingad av att Vissa av sträckor-

na var så dåliga att det av hållfasthets- och trafiksäkerhets-

skäl inte bedömdes tillrådligt_att köra fortare än 70 km/tim.

åséêmaiagêêäêlê

En skala omfattande nio steg utnyttjades för att göra bedöm-

ningarna så nyanserade som möjligt utan att överlasta för-

sökspersonernas minne. En nyanserad skala är nödvändig för

att normera mätapparaturen. En niostegsskala upplevdes också

såsom naturlig vid förprövningar.

Mätsträckor

Med utgångspunkt från ovan redovisade principer utvaldes 20

sträckor. Detta antal bedömdes tillräckligt stort för att medge

att ett stort ojämnhetsspektrum skulle kunna åstadkommasutan

att skillnaden mellan de olika sträckorna blev för stor

även om olika ojämnhetsgrader var representerade av flera

sträckor, vilket var önskvärt. Antalet torde inte heller vara

större än att bedömarna skulle kunna minnas de olika sträckorna

vilket var en förutsättning för försökets genomförande.

Sträckornas längd valdes till ca 200 m, vilket ansågs ge en

rimlig möjlighet att åstadkomma sträckor med någorlunda

homogen jämnhet.

åêêêmêrgpegiâä_l

Upplevelsen av obehag skulle för var ochen av de 20 mätsträc-

korna skattas i en nio-gradig skala. I syfte att studera vilka

informationer eller upplevelser som konstituerar den totala

obehagsupplevelsen vid färd på en ojämn Väg fick försöksper-
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sonerna även i uppgift att i samma skala ange i vad mån obe-

hagsupplevelsen härrörde från synintryck, hörselintryck, ver-

tikala rörelser, sidrörelser, upplevelse av nedsatt säker-

het eller risk för skador på bilen.

§§§§Eê§§999i§§-2

I ovannämnda skala skulle under de olika bedömarbetingelserna

anges vad som bedömdes vara acceptabel obehagsnivå för europa-

vägar, riksvägar, primära länsvägar samt sekundära länsvägar.

Vidare skulle anges Vilken obehagsnivå försökspersonerna

ansåg sig kunna uthärda under en timme. Slutligen efterfrå-

gades var i den använda skalan en väg med för personbilar

90 km/tim reSp för lastbilar 70 km/tim

tighet skulle placeras.

som acceptabel has-

Procedur

Efter att ha läst en instruktion och fått eventuella oklarheter

förtydligade fick bedömarna åka som passagerare i en ur bedöm-

ningssynpunkt neutral bil över hela det aktuella vägavsnittet.

Därefter kontrollerades att försökspersonerna förstått instruk-

tionen och sin uppgift. FörsökSpersonerna fick sedan genomföra

sin bedömaruppgift under någon av de fem betingelserna. Detta

tillgick så att fordonet stannades efter varje mätsträcka och

bedömaruppgift 1 enligt ovan genomfördes. Efter att samtliga

20 mätsträckor bedömts fick försökspersonerna först om så

önskades korrigera sina gjorda bedömningar och sedan genom-

föra bedömningsuppgift 2. Bedömningsprotokollen samlades

därefter in och försökSpersonerna fick övergå till bedömning

under annan bedömarbetingelse. Flertalet försökspersoner

undergick efter första och sista bedömningsomgången en inter-

vju där bl a deras allmänna synpunkter beträffande bedöm-

ningsmetoder och deras syn på hur de själva trödde sig ha

klarat uppgiften efterfrågades.
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Resultat

årsrsaêzämmslêê;mell§9-91;52_äeé§mê:§

Bedömarpanelens resultat visade stor överensstämmelse eller,

annorlunda uttryckt, skillnaden mellan försökspersonerna

var inte signifikant; Reliabiliteten (tillförlitligheten)

beräknad för de tio försökspersoner som utförde bedömningar

under samtliga fem betingelser var 0,98. (Ferguson 1959 och

Winer 1970). Detta visar att skillnaden mellan individerna

är liten och att man inte behöver ha många försökspersoner

för att få säkra resultat, dvs flera bedömare ger inte annor-

lunda medelvärde.

E95§QE§E§;QSE_E§Q§@§EEQ§lEÅQQ§E§_äêEY§§l§§_§§E_ä§§§EEiQSQE

En huvudgrupp bestående av tio försökspersoner genomförde

bedömningar under samtliga fem bedömarbetingelser. Resultaten

visar mycket hög överensstämmelse mellan bedömningarna trots

de mycket olika betingelser under vilka de genomförts. Överens-

stämmelsen har med Pearsons produktmomentkorrelation beräknats

till 0,97 för personbilsförarna och till 0,98 för personbils-

passagerarna. Båda dessa överensstämmelser är statistiskt

säkerställda på 0,1% signifikansnivå. Överensstämmelsen

förare - passagerare har på samma sätt beräknats till 0,99

(se fig 12) och personbil - lastbil 0,96 (se fig 13). Även

dessa resultat är statistiskt säkerställda på 0,1% signi-

fikansnivå.

För att kontrollera att dessa överensstämmelser inte berodde

på minneseffekter jämfördes även den grupp om fem försöks-

personer som endast åkt som passagerare i lastbil med den

grupp som endast åkt som passagerare i personbil, likaledes

fem försökspersoner. Även här blev överensstämmelsen mycket

god, ingen signifikant skillnad erhölls mellan grupperna och

betingelserna. (Detta har kontrollerats med beroende t-pröv-

ning, t==0,3l, Ferguson 1956). I intervjuer efter bedömning

uppgav försökspersonerna att de inte kommit ihåg sina bedöm-

ningar från en betingelse till en annan.
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Resultaten visar sålunda att den upplevda differensen i obe-

hag mellan två sträckor är oberoende av fordon och bedömar-

position. Den absoluta upplevelsen av obehag för en och samma

vägsträcka är däremot beroende av fordonet men oberoende av

bedömarpositionen.

êysäsgêêsämmslês_msllê2_äséêm2i99ê:_92h_määéêts

Resultaten visar att åtminstone två av de fyra studerade

mätfordonen ger god överensstämmelse med de gjorda bedöm-

ningarna. Därav följer sålunda att dessa mätapparater kan

diskriminera mellan vägsträckor med olika ojämnhet och att

de uppmätta relationerna överensstämmer med de relationer

Som subjektiva bedömningar ger.

Produktmomentkorrelationen mellan av CHLOE-profilometern upp-

mätt TRAC-värde och bedömningar under samtliga betingelser

har beräknats till 0,90. Motsvarande för med PGA-mätaren upp-

mätt TRAP-Värde ger vid 50 km/h 0,88, vid 70 km/h 0,89 och

vid 90 km/h 0,87. Alla dessa överensstämmelser är signifi-

kanta på 0,1 % nivå.

Överensstämmelsen lastbil - TRAP 70 km/h är 0,89 och person-

bilar - TRAP 90 km/h 0,87. Även dessa resultat är signifi-

kanta på 0,1 % nivå.

Den jämnhetsmätare som bygger på principen att mäta vertikal-

accelerationen hos en bakaxel på en personbil, visade mycket

dålig överensstämmelse med bedömningsresultaten.

Mätresultaten från GM-profilometern har ej bearbetats. Ut-

vecklingen av bearbetningsmetoden blev av olika skäl kraftigt

fördröjd och denna var inte klar att användas förrän hösten

1975 dvs efter det att huvudförSÖket hade Slutförts. Då bearbet-

ningen av förförsöket skulle genomföras visade det sig att

ett mätfel hade förelegat vid mätningen, vilket medförde att

endast vissa mätsträckor var möjliga att utvärdera och detta

endast med nedläggande av avsevärt arbete om resultat av

något värde skulle kunna erhållas. Då det vidare visade sig

att huvudförsöket innehöll tillräcklig information för bedöm-

ning av GM-profilometerns egenskaper beslöts att förförsökets

mätningar med GM-profilometern inte skulle utvärderas.
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OESêkêr_tlll ges allmänâa_oäeba9e2

Förutom att bedöma det allmänna obehaget fick försökspersonerna

.till uppgift att försöka bedöma i vilken mån detallmänna obe-'

'haget härrörde från synintryck, hörselintryck, rörelser upp'v

och ned samt sidorörelser. Det visade sig dock snart att

detta var en för svår uppgift. Intervjuerna gav vidare belägg

för att försökspersonerna koncentrerade sig på-upplevelsen

av det allmänna obehaget och att det inte samtidigt var möj-

ligt att Observera vilken information som låg till grund för

bedömningen av detta.

Det underSöktes också om försökspersonerna kunde skilja upple-

velse av-risk för trafikolycka eller risk för skada på bilen

från upplevelse av allmänt obehag. Även detta visade sig

emellertid vara en för svår uppgift.

Resultaten visar sålunda att försökspersonerna inte samti-

digt klarade av att dels bedöma allmänt obehag och dels sam-

tidigt uppmärksamma vad som låg bakom denna upplevelse.

êcsept§b§1_0§eha982iyå_pê elikê yägkêtsggrie:

I bedömaruppgift 2 ingick att,i den skala som obehagsbedöm-

ningarna utförts,ange vad som bedömdes vara acceptabel obe-

hagsnivå för europavägar, riksvägar, primära länsvägar och

sekundära länsvägar. Detta skulle genomföras för varje bedöm-

ningsbetingelse.

En jämnhetsstandard motsvarande jämnheten på de mätsträckor

som givits bedömningen 2 ansågs av 23 % av försökspersonerna

vara acceptabel för europavägar medan 54 % krävde en jämn-

hetsStandard motsvarande bedömningen l. Resterande 23 % ansåg

att samtliga mätsträckor var för ojämna för att kunna accep-

teras på europavägar. Vid bedömningar i Volkswagen och speci-

ellt i lastbilen framstod för flera av försökspersonerna t o m

den bästa Sträckan såsom långt ifrån acceptabel för europa-

vägar.
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0Beträffande acceptabel jämnhet på riksvägar ansåg 52 6 att en"

.jämnhetsstandard motsvarande bedömningarna 2 - 4 var till-

fredsställande medan 42 % fordrade en jämnhetsstandard mot-_

svarande bedömningen 1. Här ansåg 6 % att ingen av mätsträc-

korna kunde accepteras på en riksväg. I denna sistnämnda

kategori fanns inga bedömningar gjorda i Völvo.

Primära länsvägar ansågs av 54 % behöva en jämnhetsstandard

motsvarande bedömningarna 3 - 5. Jämnhetsstandard motsva-

rande bedömningen 2 erfordras enligt 34 % av bedömarna medan

resterande 12 % kräver motsvarande bedömningen 1.

På det sekundära länsvägnätet ansåg 26 % en jämnhetsstandard

motsvarande 6 - 7 vara tillfyllest medan 58 % ansåg sig vara

tillfreds med motsvarande 3 - 5. En jämnhetsstandard motsva-

rande bedömningen 2 krävdes av 10 % och en jämnhetsstandard

motsvarande jämnheten på de mätsträckor som givits bedömningen

l ansåg 6 % av bedömarna såsom erforderlig.

Bedömarna accepterade sämre vägar vid färd 1 Volvo än i

Volkswagen och lastbilar. Medelvärdet för acceptabel jämnhet

på t ex det sekundära länsvägnätet var för Volvo 4,1, Volkswagen

3,7 och lastbilar 3,4.

êcgeptabel_obehagsniyå_vid_79 kmlh_ogh_9g kmáh_

De sträckor som bedömts som ojämnast (bedömning 7 - 9) ansågs

vara för ojämna för att 90 km/h skulle vara en acceptabel

hastighet för personbilar, 70 km/h för lastbilar. Flertalet

bedömare ansåg att de vägar som fått bedömningen 3 - 4 gav

en vid 90 km/h acceptabel obehagsnivå iren personbil. Medel-

värdet för Volvo-förare var 3,8, Volvo-passagerare 4,3,

Volkswagen-förare 3,6 och Volkswagen-passagerare 3,8. Vid

bedömning i lastbil kunde i stort sett samma vägar accepteras
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vid 70 km/h Som vid 90 km/h för personbilar. Medelvärde 3,4.

9b§h§9§nivå EtQärdlig sn_tim§e_

De flesta försöksperSonerna i personbilar ansåg att den obe-

hagsnivå de angett till 6 (typvärde) skulle vara uthärdlig i

en timme. Medelvärdet var för Volvo-förare 5,8, VOlvo-passa-

gerare 6,0, Volkswagen-förare 5,1 och Volkswagen-passagerare

5,1. Överensstämmelsen mellan försökspersonerna var relativt

god. Ingen bedömning lägre än 3 och ingen högre än 7. För

lastbil var motsvarande typvärde 5 och medelvärdet 4,2.

Slutsatser

 

Kategoriåkêtäningsmeäoêea

Resultaten visar att överensstämmelsen mellan försökspersonerna i

bedömarpanelen är mycket god, liksom att olika betingelser

(fordon och förare/passagerare) inte påverkar differensen i

upplevelserna mellan bedömarsträckorna. De bedömarskalor över

upplevelsedifferensen som mätsträckorna givit upphov till kan

därför göras om till en enda representativ skala för samt-

liga betingelser.

Den använda skalan kan sålunda konstateras vara mycket väl

lämpad för sitt ändamål och kan därför direkt användas vid

huvudförsöket.

Överensstämmslêe_m§llaa äeéömningar 90h mäEdêtê

Bedömningsresultaten visade sig överensstämma mycket väl med

åtminstone två av de fyra mätfordonen. Ett mätfordon gav

dålig korrelation till bedömningarna och det fjärde mätfor-

donet kunde inte utvärderas före huvudförsöket pQJa att ut-

vecklingen av utvärderingsmetoden tog längre tid än väntat.

Det har sålunda visat sig att åtminstone vägtekniSkt inriktade

personer kan bedöma obehag vid färd på ojämn väg på ett sådant

sätt att deras bedömningar kan ersättas med objektiva mät-

ningar. Det får därför anses befogat att genomföra en ny

panelundersökning där panelen består av personer som är

mera representativa för vägtrafikanter i gemen.
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êssspfêäsl_9§sb29§§iyå

Differensen i obehagsupplevelsen på vägar med olika jämnhet

är oberoende av biltyp medan däremot bedömningen av acceptabel

obehagsnivå var avhängig av biltypen. Detta medför att en på

obehagsupplevelsen grundad jämnhetsnorm med nödvändighet

blir beroende av i vilket fordon en viss jämnhet skall ge en

viss upplevelse.

FordOnets stora betydelse för obehagsnivån medför sålunda att

de fordon som ger de största obehagsupplevelserna särskilt

måste uppmärksammas. I huvudförsöket bör därför bedömningar

genomföras i lastbil och buss förutom i personbil.

§§§§Eâ§29§iEÅQQ§Q,

Skillnaden mellan förare och passagerare i upplevelsen av

obehag var mycket liten, dock med en tendens att det var obe-

hagligare att vara passagerare än förare. Eftersom tung last-

bil och buss måste köras av andra förare än försökspersonerna

själva börhuvudförsöket genomföras med bedömningar enbart

i passagerarposition. Härmed vinnesockså att samtliga be-

dömarfordon var för sig med ett större mått av sannolikhet

kommer att köras på samma sätt vid samtliga bedömningar.

9!§ê5§§-§ill-§§§-êllmä22§_9ä§äê9å2

Det visade sig inte vara möjligt för försökspersonerna att

analysera vilka informationer som låg till grund för den

allmänna upplevelsen av obehag. Denna bedömningsuppgift vi-

sade sig störa försökspersonerna så att ett lyckosamt genom-I

förande av huvuduppgiften äventyrades, varför denna uppgift

inhiberades vid förförsöket och den bör ej heller ingå i

huvudförsöket, åtminstone inte i sin ursprungliga form.
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åêmmêaâêzzgiag

'Förförsöket kunde genomföras på i allt väsentligt avsett sätt.

TillfredSställande resultat har erhållits, Vilket motiverar

genomförandet av etthuvudförsök med en för svenska vägtrafi-

kanter representativ bedömarpanel. Den vid förförsöket

använda bedömningsmetoden är med vissa smärre ändringar mycket

lämplig att anVända även_vid huvudförsöket.
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HUVUDFÖRSÖK

Huvudförsökets uppläggning

Huvudförsöket var till sin uppläggning i princip identiskt med

förförsöket. I detalj skilde sig dock huvudförsöket från förför-

>söket i följande avseenden.

Ii§_99ä_plâ2§

Undersökningen genomfördes under tjällossningsperioden 1975 på

samma vägavsnitt som förförsöket med i huvudsak samma provsträc-

kor.

§§§§E§EiQEêQQ_QEE_P§Q§EêEEQ§åEÅQEêä

Bedömningarna utfördes under sex olika betingelser i fyra fordon.

De sex betingelserna var:

1. Passagerare i tvåaxlad lastbil, Scania L76, 42-160, 1966
_ (fig 14)

2. Passagerare i buss, bakre delen, Volvo B58-6OT, 1971 (fig 15)

3. Passagerare i treaxlad lastbil, Volvo NB88-44, 1970 (fig 16)

4. Passagerare i personbil, 70 km/h, Volvo 144, 1974 (fig 17)

5. Passagerare i buss, främre delen, Volvo B58-60T, 1971

6. Passagerare i personbil, 90 km/h, Volvo 144, 1974

Samtliga bedömningar utfördes sålunda i passagerarposition. För-

försöket hade nämligen visat att någon signifikant skillnad mel-

lan bedömningar utförda av förare och bedömningar utförda av pas-

sagerare inte förelåg. Av praktiska skäl och för att säkerställa

att bilarna hela tiden kördes på samma sätt utnyttjades därför

speciellt instruerade förare vid samtliga bedömningar. Bedömning-

arna enligt betingelse 1-5 genomfördes vid 70 km/h och med syste-

matisk variation av betingelsernas ordningsföljd. Bedömning I

enligt betingelse 6 genomfördes vid 90 km/h och utanför den syste-

matiska variationen av ordningsföljden.
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Fig 14. Scania-Vabis L76 42-160, 1966
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F19 15. Volvo B58-60T, 1971
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Fig 17. Volvo 144, 1974
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åséêmêäpêgsl

Bedömarpanelen bestod av 40 personer i åldrarna 18-70 år. Försöks-

personerna kan betecknas såsom vanliga vägtrafikanter med olika

bakgrund. Cirka en tredjedel av försökspersonerna kom från en

storstadsregion, en tredjedel från annan tätort och en tredjedel

från landsbygd;

åsêêmêägppgi§§_l

Uppgiften var här endast att bedöma obehagsupplevelsen i en

niogradig skala.

åséêmêryppgifä_å

Denna bedömaruppgift var densamma som vid förförsöket med det

tillägget att försökspersonerna skulle bedöma vilken obehagsnivå

1 tim, 2,5 tim, 4 tim

och 8 tim. Under förförsöket efterfrågades endast obehagsnivån

de ansåg sig uthärda under 16 min, 25 min,

för 1 tim.

Procedur

Samma procedur som vid förförsöket användes vartill kom att en

noggrann kontroll av träning, vilopauser och matpaus genomfördes.

Försökspersonerna hade en mindre paus mellan varje betingelse

och fick ett lätt mål mat och vila i en halv timme efter att hal-

va försöket genomförts. Bedömarprotokollen insamlades och kontrol-

lerades efter varje betingelse. Ofullständigt ifyllda formulär

kompletterades innan bedömningarna fortsattes.

Resultat

överensstämmelse mellan olika bedömare

Den använda bedömningsmetoden.visade sig vara mycket lämplig vid

försök av denna typdärigenom att den erhållna variationen mellan

olika bedömare och hos enskilda bedömare var relativt låg vid

huvudförsöket om än inte lika låg som vid förförsöket. Reliabi-

liteten (tillförlitligheten) beräknad för varje betingelse totalt

för samtliga bedömare är för båda lastbilarna och bakre delen i

bussen 0,98 och för personbil 70 och 90 km/h samt främre delen
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i bussen 0,99 (Winer 1970). Dessa siffror kan tolkas så att om

en ny bedömarpanel slumpmässigt dras ur samma population som den

\verkliga panelen skulle medelvärdena av denna nya panels bedöm-

ningar av samma 20 provsträckor under samma betingelser ha en

korrelation till de vid de genomförda bedömningarna erhållna

medelvärdena av 0,98 respektive 0,99. Den verkliga bedömarpanelen

representerade kanske inte i ordets verkliga bemärkelse ett helt

slumpmässigt urval men kan sålunda betraktas såsom ekvivalent

med ett sådant.

Någon signifikant skillnad (Ferguson 1966, t-prövning) erhölls

inte heller mellan de olika grupperna i panelen. Dessa grupper

redovisas därför inte separat.

EQEQQE§E§_P§EY§§l§§_äêE_§§§§EEiEE§E

Resultaten visar mycket hög överensstämmelse mellan bedömningarna

oberoende av fordonstyp. Sträcka nr 2 har sålunda i samtliga

fordon bedömts som sämst medan sträcka 20 likaledes i samtliga

fordon bedömts som bäst. Även rangordningen av övriga sträckor

är i huvudsak den samma oberoende av fordonstyp. Se även fig 18

där de 20 sträckorna har placerats i rangordning från bästa till

sämsta sträcka enligt medelvärdet av samtliga bedömningar. I

figuren har med olika tecken markerats medelvärdet av obehags-

bedömningen för varje sträcka och fordon.

§Y§E§E§§EêEE§l§§_@§ll§Q_§§§§@§l29êE-9§ä-E§E§êEâ

Jämförelse mellan medelvärdet av samtliga bedömningar för varje

enskild mätsträcka och utförda jämnhetsmätningar Visar att över-

ensstämmelsen mellan bedömningar och mätdata är god för tre av

de fyra jämnhetsmätarna. Figur 19 visar sambandet mellan bedöm-

ningsmedelvärden och mätdata för GM-profilometern (GM), PCA-

mätaren (TRAP), CHLOE-profilometern (TRAC) och stötmätaren (STÖT).

Som synes samvarierar TRAP- och TRAC-värdena mycket bra med er-

hållna bedömningsmedelvärden medan motsvarande samvariation hos

STÖT-värdena är dålig. GM-värdena samvarierar i huvudsak bra med

bedömningsmedelvärdena men avviker för några få sträckor. För

sträcka nr 9 där skillnaden mellan bedömning och GM-data ärStörst

beror detta av allt att döma på att denna vägsträcka hade god

jämnhet i hjulspåren där alla fordon körde, såväl bedömar- som
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mätfordon, men med ett mycket skrovligt parti mellan hjulspåren

(se fig 20). Genom att GM-profilometerns mäthjul går i ett spår

mellan bärhjulens spår uppmättes därför denna väg såsom mycket

dålig medan den av bedömarna upplevdes såsom mycket bra. En

närmare analys av vägprofil och komfortVärde för de olika

sträckorna avslöjade förekomsten av enstaka tämligen högfrek-

venta ojämnheter med stor amplitud på de sträckor där GM-data

och bedömning divergerade, i synnerhet vardetta fallet för

sträcka 9. Av detta skäl genomfördes nya utvärderingar av samt-

liga sträckor varvid en lågpassfiltrering av vägprofilen utfördes

innan den inmatades i den matematiska fordonsmodellen. Två låg-

passfilter provades medbrytfrekvensen 10 respektive 5 Hz. Resul-

taten från dessa utvärderingar har betecknats GMlO respektive

GM5 medan beteckningen GM står för utvärdering med ofiltrerad

' vägprofil. Tabell 1 visar produktmomentkorrelationen mellan be-

dömningar och mätdata där då TRAPl och TRAP2 står förPCA-mätarens

två mätområden. TRAP2 som är det större mätområdet visar som vän-

tat, eftersom mycket stora ojämnheter förekom på vissa mätsträc-

kor, bättre korrelation med bedömningarna än TRAPl som genom sitt

snävare mätområde inte förmår mäta de större ojämnheterna. Korreê

lationen mellan bedömningar och komfortvärde enligt GM, GMlO och

GM5 var enligt tabellen 0,77, 0,82 respektive 0,86.

 

GM GMlO GM5 TRAPl TRAP2 TRAC STÖT

 

  

 

0,77 '0,82 0,86 0,74 0,88 0,86 0,43

 

  

 

  

Tabell 1. Produktmomentkorrelationen mellan medelvärdet av

samtliga bedömningar och mätdata. Sträcka 1-20.

För att göra en rättvisare jämförelse mellan de olika jämnhets-

mätarna beräknades även produktmomentkorrelationen för samtliga

mätsträckor utom nr 9. Resultatet som presenteras i tabell 2 vi-

sar att GM, GMlO och GM5 då är helt ekvivalenta.

 

GM GMlO GM5

 

  

 

 

0,91 0,91 0,90

 

Tabell 2. Produktmomentkorrelationen mellan medelvärdet av samt-

liga bedömningar och mätdata från GM-profilometern.
Sträcka 1-8 och 10-20.
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E9§§92§§§_ä§22§§l§e_fê:_ä§§§mgi99_êy_§99eBEêäsl_Qä§ä§9§Qiyå_få:

elikê_yê9222êä

I bedömaruppgift 2 ingick att i den obehagsskala som använts vid

obehagsbedömningen av de 20 vägsträckorna markera vad som ansågs

vara acceptabel obehagsnivå för eur0pavägar, riksvägar samt pri-

mära och sekundära länsvägar.

Tabell 3 visar medelvärde och spridning för de olika bedömnings-

betingelserna och vägtyperna. För europavägar och riksvägar er-

hölls en signifikant skillnad på 5 % nivå mellan bedömningsmedel-

Värdena. Motsvarande skillnader för primära och sekundära läns-

vägar var däremot inte signifikant. Tabellenvdsar även att inte

'ens den jämnaste av de 20 sträckorna vid färd i buss eller last-

bil ansågs ha en för europavägar erforderlig jämnhetsstandard.

Det bör dock observeras att överensstämmelsen mellan bedömningar-

na inte är så stor vid denna bedömning Vilket framgår av i tabel-

len angivna standardavvikelser.

 

Vägtyp

Primär Sekundär
Fordonstyp Europaväg Riksväg länsväg länsväg

M S M S M S M S

 

Lastbil

Buss

Personbil

2-ax1 -0,03 2,4 2,4 2,2 4,6 2,5 6,6 2,9

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

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

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

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

    

90 km/h 1,13 1,6 3,3 1,7 5,3 1,9 7,1 2,1

  

   

 
 

F 2,97 2,59 1,02 0,67

 

M==medelvärde

S==standardavvikelse

Tabell 3; Medelvärde och standardavvikelse för acceptabel obe-
hagsnivå för olika vägtyper och fordon samt F-värde för
envägs variansanalys med df 5/228. Signifikanta skill-

nader på 5% nivå har erhållits för eur0pavägar och
riksvägar.
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E9§§9222§_äs§y§§lse_:är_äséêssi29_s2_§99s92s§s1_9§shêgêsizå

_yi§_91itâ_bs§§;9hs§§2i2åsr

Bedömaruppgift 2 innefattade även angivande av var i obehagsska-

lan vägar med 70 km/h respektive 90 km/h som högsta tillåtna

hastighet skulle placeras. Resultaten visar att för lastbil och

buss accepteras en ojämnhet motsvarande bedömningsvärdena 4 ä 5

för en väg med 70 km/h som högsta tillåtna hastighet medan en

ojämnhet motsvarande 6 ä 7 kunde accepteras i personbil. För en

väg med 90 km/h som högsta tillåtna hastighet krävs i lastbil

bättre jämnhet än vad som fanns representerat bland de 20 sträc-

korna. I bakre delen av bussen var en ojämnhet ungefär motsvaran-

de den jämnaste av de 20 sträckorna (obehagsvärde ungefär lika

med 1) acceptabel för 90 km/h medan man i bussens främre del kun-

de acceptera en ojämnhet motsvarande bedömningen 2. I personbil

accepterades ungefär 2,5. Se även tabell 4 som anger medelvärde

och standardavvikelse för de olika bedömningarna. Överensstäm-

melsen mellan bedömarna är sålunda här något sämre än vid inpla-

ceringen av olika vägtyper i bedömningsskalan.

 

Högsta tillåtna
hastighet

Fordonstyp 70 km/h 90 km/h

M S M S 

2-ax1 4,5 3,0 0,7 3,0

Lastbil

3uax1 5,0 3,3 0,9 2,4

fram 5,1 2,5 2,1 2,5

Buss

bak 5,1 3,1 1,3 2,2

70 km/h 7,1 2,6 3,7 3,2

Personbil

90 km/h 6,5 2,8 3,4 2,8

 

   

 

  

M==medelvärde

S==standardavvikelse

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för acceptabel obe-
hagsnivå för vägar med 70 km/h reSpektive 90 km/h
som högsta tillåtna hastighet enligt bedömning i
olika fordon.
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EQE§92s2§_§§§y§§l§s-äêr-ês§§mg;99-32-329sssêaêäiésä

-I Syfte att skapa en möjlighet till jämförelse med komfortnormen

ISO 2631 ingick i bedömaruppgift 2 även att i den obehagsskala

som använts vid Obehagsbedömningen av de 20 vägsträckorna markera

var en jämnhetsstandard som ansågs uthärdlig (acceptabel) under

16 min, 25 min, 1 tim, 2,5 tim, 4 tim respektive 8 tim skulle

ligga.

För samtliga dessas k acceptanstider erhölls en signifikant

skillnad på 5% nivå mellan de olika fordonen. Det visade sig att

jämnhetSkraven var betydligt större vid färd i lastbil eller i

bussens bakre del än vid övriga betingelser. Inte ens den jäm-

naste av de 20 vägsträckorna ansågs vidare vara acceptabel i

8.timmar vid färd i buss eller lastbil. Överensstämmelsen mellan

bedömarna är ungefär densamma som vid inplaceringen av olika

vägtyper i obehagsskalan.v

Tabell 5 visar medelvärde och spridning för de olika bedömnings-

betingelserna och acceptanstiderna.

 

Acceptanstid

Fordonstyp 16 min 1 tim 2,5 tim 4 tim 8 tim
 

2-axl 8,1 2,3 6,6-2,5 4,7 2,1 3,1 2,221g32,1 0,032,2

Lastbil

3-ax1 8,2 2,0 6,7 1,9 4,7 1,8 3,0 1,51,3 1,9 -0261,9

fram 8,0 2,0 6,6 1,9 4,6 1,8 3,0 1,61,81,7 -0,031,9
âuês bak 8,6 1,8 7,3 1,7 5,5'1,6 3,9 1,72,21,6 0,851,8

70 km/h 10,0 2,0 8,6 2,2 6,7 2,1 5,3 1,9 3,6 2,1 2,22,3
Personbil

90 km/h 9,3 2,1 8,1 1,8 6,3 1,7 4,8 1,63,3 1,4 146.1,5

  

 

     

F 5,81 6,53 9,45 11,99

 

 

   

  

 

M==medelvärde

S==standardavvikelse

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för acceptabel obe-
hagsnivå vid olika exponeringstider och fordon samt
F-värde för envägs variansanalys med df 5/228. Signi-
fikanta skillnader på 5% nivå har erhållits för samt-
'1iga acceptanstider.
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Mêfêäsêsäeraêâ_sspssêsazêsiyiEs:

Det är intressant att jämföra viddenna undersökning erhållna

resultat med resultat från andra jämnhetsmätningar utförda på

olika vägtyper. Den enda mätningen av nämnvärd omfattning som

Veterligen utförts på någon av de fyra tidigare behandlade väg-

typerna är mätning_med PGA-mätaren på E4. I samband med jämn-

hetsmätningarna på riksväg 90 utfördes under transporten med

PGA-mätaren mätningar av E4 mellan Stockholm och Härnösand.

Mätningen tillgick i princip så att vägen indelades i sträckor

med längden 300 m varvid jämnheten uppmättes på varannan sträcka.

= Ogynnsamma väderförhållanden medförde att mätningarna till viss

del omöjliggjordes. Totalt erhölls dock på detta avsnitt av E4

558 TRAP-värden, dvs jämnhetsvärden uppmätta med PGA-mätaren.

Figur 21 som är baserad på bedömnings- och mätresultat från riks-

väg 90, visar sambandet mellan medelvärdet av samtliga bedöm-

ningar för varje sträcka och med PGA-mätaren uppmätta TRAP-värden.

Med hjälp av detta diagram har de 558 TRAP-värdena från E4 om-

vandlats till bedömningsvärden. Figur 22 visar hur de 558 del-

sträckorna av E4 är fördelade över bedömningsskalan (de Ofyllda

staplarna). De streckade staplarna visar hur de 20 mätsträckorna

på riksväg 90 fördelar sig över samma skala. Det visar sig att

provsträckorna på riksväg 90 i huvudsak täcker samma jämnhets-

spektrum som de uppmätta provsträckorna på E4. Det framgår

också vid jämförelse mellan tabell 3 och figur 22 att endast 56

av de 558 sträckorna, dvs 10%, har en jämnhet som anses accep-

tabel vid färd med lastbil eller buss.

Qêmahs2§m§222§9§_9ålitl;gäs2_l§§liêäili2§2l

Den genomförda undersökningen har visat att tre av de fyra stu-

derade mätfordonen har god korrelation till subjektiva bedömning-

ar av obehagsupplevelse vid färd på ojämn väg (se tabell 1 och

2). Det kan sålunda fastslås att dessa jämnhetsmätare mäter

vägojämnheter på ett sådant sätt att det utifrån erhållna mät-

data är möjligt att förutsäga människans upplevelse av obehag

vid färd i bil på ojämn väg.

För de tre mätfordon som uppvisade god överensstämmelse med

bedömningarna har en reliabilitetskontroll genomförts. Ur två

serier TRAP2-värden har beräknats reliabilitetskoefficienten
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F19 21. Sambandet bedömt obehag (samtliga bedömningar)

jämnhet uppmätt.med PGA-mätaren
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153

v E E4 Steckholm-Härnösand

[I] RV 90
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F19 22. E4 sträckan Stockholm-Härnösand. Med PGA-mätaren
uppmätta TRAP-Värden överförda till niogradig be-
dömningsskala. I figuren har även inlagts bedöm-
ningsmedelvärden från riksväg 90.
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0,98. Med GM-profilometern har genomförts tre mätserier och

reliabiliteten beräknad på körning 1 och 2 är 0,95. Körning 2

g och 3 gav 0,97 medan körning 1 och 3 gav reliabiliteten 0,96. Ur

tvâ serier TRAC-värden har slutligen reliabiliteten beräknats

till 0,99. Dessa reliabilitetskoefficienter Visar sålunda att

samtliga tre jämnhetsmätare mäter vägojämnheter på ett reprodu-

cerbart sätt.

Resultatsammanställning

§§29§Qé§_yêri§äls§

l. Jämförande bedömning av obehag vid färd på 20 vägsträckor
av varierande jämnhetsgrad

2. Bedömning av aggeptanstid, dvs den tid som människan ut-
v härdar en viss grad av ojämnhet

3. Bedömning av erforderlig_kgmfgrt på olika typer av vägar
(eurOpavägar, riksvägar, primära och sekundära länsvägar)

Oberoende variabler

Signifikanta skillnader

    

Obehag Acceptanstid Erf.komf.

14 Fbrdonstyp (personbil, lastbil, buss) nej ja ja

2. Hastighet (70 km/h, 90 km/h) nej ja ja ,

3. Aktivitet (förare, passagerare) nej (ja)l) (ja)l)

4. Bedömarpanel (män, kvinnor) nej nej nej

" (storstad, stad, landsbygd) nej (nej)l) (nej)l)

l):Hmrfå:üksöhqusmmü'ixmmje
cmxmpzñhredüülamkaavsäüert
remniat

§§§§m2229_§y_92§ä§9

Bedömningen av upplevelse av obehag vid färd på ojämn väg bygger

på en helhetsupplevelse av vibrationen. Indirekta metoder tyder

dock på att vertikalrörelser har en dominerande betydelse för

upplevelsen medan buller och synintryck har relativt liten in-

verkan. Sid- och nickrörelsens betydelse är osäker eftersom I

sådana rörelser inte förefaller att förekomma isolerat utan all-

tid i samband med vertikalrörelser varvid inverkan aynde senare

synes undertrycka upplevelsen av sid- och nickrörelserna.
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'§êEäêE§_§§§§@Qi99_:-9êEÅQEQQQ

Följande korrelationer mellan bedömning och jämnhetsmätning har

erhållits: GM-profilometern 0,91, PGA-mätare 0,88, CHLOE-pro-

filcmetern 0,86, Stötmätare 0,43..

åäwäêgé;§§§§m2i99-:_I§9_§Eâaéêäé_2§âl

Det visar sig att vägtrafikanter accepterar vid jämna vägar

längre exponeringstid för vägojämnheter än vad man enligt ISO

gräns för bevarande av komfort har anledning att vänta sig. Vid

ojämnare vägar närmar sig emellertid den bedömda acceptanstiden

till ISO:s gräns. Detta beror sannolikt på att "beredskapsef-

fekter" har Spelat in vid etablerandet av ISO-standarden se

.sid 65.
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61.

DISKUSSION

I de två genomförda försöken har en rad frågor av stort intresse

i komfortsammanhang belysts. I det följande kommer de olika del-

resultaten att diSkuteras.

Bedömningar'

 

Den vid bedömningen av upplevt obehag använda metoden är en s k

kategoriskattningsmetod med av försökspersonerna valda förank-

ringsstimuli. Resultatet visar att överensstämmelsennmüdju1för-

sökspersonerna var mycket hög. Den skillnad som finns kompense-

ras av det stora antalet försökspersoner. Om samma försök skulle_

upprepas med en lika stor bedömarpanel slumpmässigt vald ur

samma population är sannolikheten mycket nära lika med 1 (ett)

'att resultatet av dessa bedömningar skulle bli identiska med här

presenterade resultat.

Ett problem i detta sammanhang är dock att analysen i förför-

söket avvad som låg till grund för den totala obehagsupplevelsen

misslyckades pçya att uppgiften att dels bedöma den totala

obehagsupplevelsen och dels bedöma olika informationskällors

relativa betydelse var för svår. Detta beror troligen på att

försökspersonerna får information om Vägojämnheter från ett

antal olika sinnen och att dessa informationer vägs ih0p på ett

icke medvetet sätt till en totalupplevelse av ojämnheterna.

Tankegångarna bakom detta är hämtade från Gibson (1969). Han

menar att sinnena förser oss med en mångfald förnimmelser men

att detta inte är detsamma som att varsebli. Man "upptäcker

information" genom att söka den via sinnena, men den bild man

gör sig är en helhetsbild som är relevant för det ändamål som

utlöst informationssökningen. Man vet var man är, vart man är

på väg och i vilket läge kr0ppen befinner:xüg.Däremot är man

inte medveten om att denna vetskap är en syntes av informationer

från balansorgan, muskler, leder, hud, ögon och öron. Gibson

menar att en uppdelning av information utifrån dessa informa-

tionskällor är vilseledande och föreslår följande klassifika-

tion som är knuten till ändamålet med informationen.

l. Kroppsställningssystemet

2. Det_orienterande-undersökandê systemet

3._Förflyttningssystemet
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4. Behovssystemet

5. Det verkställande systemet

6. Det expressiva systemet

7 Det semantiska systemet

-Komplexiteten i upplevelsen av vägojämnheter visas av att med

undantag av de båda sistnämnda systemen är alla dessa system

involverade i denna upplevelse.

Den använda bedömningsmetoden fungerade enligt ovan mycket

bra och de obehagsbedömningar som gjorts kan sägas spegla

en helhetsupplevelse av vägojämnheternas inverkan på komforten.

Vissa försök gjordes emellertid att på indirekt väg studera

inverkan av olika komfortnedsättande faktorer. Sålunda uppmättes

bullret i samtliga bedömningsfordon. Bullret visade sig dock

mera beroende av motorvarvtalet än vägojämnheterna och något

samband mellan buller och vägojämnhet kunde inte konstateras.

Den visuella informationen om vägens jämnhet synes inte heller

ha påverkat bedömningarna. En mätsträcka med två jämna hjulspår

med mycket ojämn yta mellan hjulspåren såg ojämn ut men bedömdes

som relativt jämn. Bedömningen var sålunda uppenbarligen endast

grundad på upplevelsen av den ojämnhet som förelåg i bilens

hjulspår. Vid samtliga bedömningar utom vid bedömning i bakre

delen av bussen kunde visuell information om vägens jämnhet

inhämtats men resultaten från dessa bedömningar skiljer sig

inte från övriga bedömningar.

Sid- och nickrörelsens betydelse är osäker eftersom sådana

rörelser inte förefaller att förekomma isolerat utan vanligen

i samband med vertikalrörelser varvid inverkan av dessa troligen

undertrycker upplevelsen av sid- och nickrörelser (Thiery, 1972).

Förutom ovannämnda uppgift att bedöma det upplevda obehaget

vid färd på ojämn väg förelades försökspersonerna även uppgiften

att i den använda obehagsskalan markera acceptabel obehagsupp-

levelse vid färd på eur0pavägar, riksvägar, primära och sekun-

V dära länsvägar samt vägar med den högsta tillåtna hastigheten

70 km/h resp 90 km/h. Vidare skulle anges vilken högsta obehags-

nivå som kunde accepteras vid några olika tidsrymder av expone-

ring för vibration.
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Bedömningsuppgifter av denna typ är mycket krävande och ett

antal faktorer kan antas påverka bedömningarna, t ex tidigare

erfarenheter,_föreställningar om vad resultaten skall användas

till och om åtföljande eventuella åtgärder kan komma att åter-

Vverka på bedömaren genom nya restriktioner eller skattepålagor.

Något försök att eliminera den eventuella inverkan av ovannämnda

och liknande faktorer har inte gjorts vid denna undersökning men

eftersom antalet bedömare var relativt stort och de valts så I

att deras föreställningar, förväntningar och erfarenheter kun-

de antas vara tämligen olikartade bör.även dessa bedömnings-

resultat kunna tillmätas ett tillfredsställande mått av till-

-förlitlighet. För att vinna säkrare informationer om människans

krav och värderingar i_dessa stycken fordras en mycket om-

fattande undersökning där t ex krav på vägstandard knyts till

ökade kostnader för trafikanten.

Resultaten visar emellertid att försökspersonerna klarade även

denna uppgift relativt väl även om spridningen här är större

än vid de direkta obehagsbedömningarna. Skillnaden mellan olika

grupper av försökspersoner var sålunda inte signifikant och

resultaten överensstämmer i stort med resultat från tidigare.

forskning.

överensstämmelSe'med'ISO'Standard 2631

En internationell standard som specificerar gränsvärden för

helkrOppsvibrationer har framtagits av Internationella standardi-

seringsorganisationen och presenterats som ISO standard 2631.

Tre olika gränser för människans exponering för helkropps-

vibrationer anges i standarden

l Gränsen för bevarande av komfort

Gränsen för bevarande av arbetsförmåga

Gränsen för bevarande av hälsa och säkerhet

I tidigare rapporter, se t ex Arnberg (1973), har användningen

av ISO standard 2631 kritiserats. I huvudsak har kritiken

varit riktad mot att standarden inte prövats under realistiska'

förhållanden. Standarden bygger nämligen väsentligen på

simulatorförsök, där försökspersoner har utsatts för olika
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07

Gräns för bevarande av arbetsförmåga

Personbil 70 km/h

\\Personbil 90 km/h

Gräns för bevarande av
komfort

K (rms)

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

tanstid vid färd i personbil vid hastigheten 70 resp

90 km/h
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diskreta sinusfrekvenser med Olika amplituder. Försöksperso-

nerna kan därvid medhjälp av kroppsmuskulaturen spänna sig

och därigenom minska verkan av vibrationerna. Man talar här-

vid om s k "beredskapseffekt". Vägojämnheter ger upphov till

slumpmässiga vibrationer vars verkan inte kan mildras genom

"beredskapseffekten" annat än genom en allmän muskelspänning

vars mildrande verkan är olika för olika frekvenser i det

aktuella frekvenSSpektrat. Slumpmässiga vibrationer bör där-

för enligt hYpotesen om "beredskapseffekten" upplevas såsom

obehagligare än vibrationer med en enda diskret frekvens.

Resultaten visar att för jämnare vägar där betydelsen av en

eventuell "beredskapseffekt" rimligen bör vara mindre på-

fallande överensstämmer bedömningen av acceptabel exponerings-

tid mycket bra med ISO-standardens gräns för bevarande av

arbetsförmågan (se fig 23). Vid ojämnare vägar däremot där

"beredskapseffekten" vid diskreta frekvenser bör ha större

betydelse Visar det sig att bedömarpanelen i medeltal inte

anser sig kunna acceptera lika långa exponeringstider

som anges av gränsen för bevarande av arbetsförmågan. Här

närmar man sig i stället gränsen för bevarande av komfort.

Uttryckt i siffror accepteras vid färd i Volvo 144 med has-

tigheten 70 km/h på en väg med K-värdet 1,5 en exponeringstid

av ungefär 12 tim, vilket mycket nära sammanfallet med gränsen

för bevarande av arbetsförmågan. Vid värd på en väg med K-

värdet 0,5 accepteras en exponeringstid av ungefär 0,7 tim

medan gränsen för bevarande av arbetsförmågan ligger vid

ca 2,7 tim och gränsen för bevarande av komfort vid ca 0,3 tim.

Den uppställda hypotesen om "beredskapseffekten" har sålunda

besannats av de experimentella resultaten.

Med beaktande av "beredskapseffekten" visar sig sålunda överens-

stämmelsen mellan bedömningsresultaten och ISO standard 2631

vara utomordentligt god. Det bör dock här anmärkas att de i

figur 23 angivna gränserna för bevarande av arbetsförmåga^

resp komfort tagits fram med hjälp av den matematiska modellen

med användande av data för en annan personbil än Volvo 144.

Denna avvikelse kan emellertid inte påverka det principiella

resultatet, möjligen något förskjuta gränskurvorna uppåt

eller nedåt i figur 23.
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Mätsträckornas representativitet

-När förförsöket hade genomförts och den goda korrelationen

mellan bedömningen och vissa mätdata hade konstaterats uppkom

frågan om de jämnhetstyper som förekommit på de 20 mätsträckorna

kunde anses.representativa för det svenska vägnätet i dess hel-

het. I syfte att söka belysa denna fråga genomfördes i samband

med tranSporten av PGA-mätaren och stötmätaren från Stockholm

till Sollefteå inför denlünrpresenterade mätningen även jämnhets-

mätning av E4 sträckan Stockholm-Härnösandl Avsikten var att

jämföra dessa mätningar med varandra och med mätningarna på

rikSväg 90. Om TRAP- och STöT-värden samvarierade vid mätningarna

på riksväg 90 kunde eventuella skillnader vid mätningarna på E4

tänkas indikera förekomsten av någon ojämnhetstyp som inte

existerade på riksväg 90. Eftersom emellertid STÖT-värdena var

dåligt korrelerade_till TRAP-värdena vid mätningarna på riksväg

90 bortföll denna möjlighet att studera den eventuella föree

komsten av nya ojämnhetstyper.

Jämförelse med TRAP-värden från E4 sträckan.St0ckholm-Härnösand

antyder dock att de mätsträckor som använts vid bedömningarna

på riksväg 90 uppvisar ett för åtminstone asfalterade vägar repa.

resentativt spektrum av ojämnhetsnivåer.

Vid diskussioner med bedömarpanelerna i såväl förförsöket

som huvudförsöket framkom vidare att mätsträckorna uppfattades

såsom relativt representativa för vägnätet, dock att vissa typer

av ojämnheter saknades t ex sådana med en enhetlig dominerande

låg frekvens som vid en viss kombination av hastighet och axel-

avstånd ger upphov till kraftiga vertikalrörelser hos bilkaros-

seriet. Sådana speciella och mycket sällsynta typer av ojämn-

heter kunde dock av praktiska skäl inte beaktas 1 här aktuellt

sammanhang. Inte heller ojämnhet av typ "tvättbräda" fanns

representerad i undersökningen beroende på att denna ojämnhets-

typ uteslutande torde förekomma på grusvägar medan föreliggande

undersökning endast utnyttjade asfalterade vägar.
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La Barre, Forbes och Andrews (1970) har genom jämnhetsmätningar

på ett stort antal vägar i England, Frankrike, Belgien och

Västtyskland visat att vägarna är relativt lika med avseende på

frekvensinnehåll. De visar också att om en väg är ojämnare än

någon annan vid någon viss våglängd eller frekvens så gäller

detta för Vägarnas hela våglängds- eller frekvensområde.

Det sagda antyder att de vid bedömningarna på riksväg 90 före-

kommande ojämnhetstyperna torde vara relativt representativa för

åtminstone asfalterade vägar. Sannolikheten för att, vid an-

vändande av t ex PGA-mätaren som normanknuten jämnhetsmätare,

någon vägsträcka skall framstå som bättre eller sämre än vad

den ur komfortsynpunkt verkligen är förefaller vara mycket liten.

Jämförelse mellan mätfordon

Vägverkets intresse för jämnhetsmätning och jämnhetsmätare kan

sägas vara koncentrerat till följande tre mätningsuppgifter:

a) studera tilltagande ojämnhet hos nylagda beläggningar

b) inventera jämnhetsstandard på ett större vägnät, t ex vid

beläggningsinventering

c) undersöka om en viss vägsträcka håller en viss, tidigare

fastställd, standard.

De tre jämnhetsmätarna GM, PCA och CHLOE kan anses såsom jäm-

bördiga såväl ifråga om att ge mätresultat med god överens-

stämmelse med subjektiva bedömningar som ifråga om reliabilitet

eller tillförlitlighet vid mätning. Ett val av lämplig jämnhets-

mätare för ovan angivna mätningsuppgifter får därför grundas på

kännedom om mättekniska begränsningar och praktiska synpunkter

på mätförfarande och utvärderingsmetod.

§M:EEQ§il9m§E§EE

Generellt kan sägas beträffande GM-profilometern att den är en

komplicerad och följaktligen dyrbar mätapparat som kräver till-

gång till högt kvalificerad mätteknisk personal. Mäthastigheten

är hög men erhållna mätresultat måste sedan bearbetas i hybrid-

dator för att det sökta komfortvärdet skall kunna erhållas.
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Detta utvärderingsarbete i laboratorium är visserligen med nu

utvecklad teknik tämligen enkelt utfört men förutsätter att den

med mätfordonet upptagna och på magnetband lagrade vägprofilen

överlämnas till VTI för utvärdering. Sammanfattningsvis kan sägas

att GM-profilometern i princip är en jämnhetmätare avsedd för

forskningsändamål och att den inte annat än i speciella fall

är lämpad att fullgöra de nämnda mätningsuppgifterna. Däremot

är den genom att den ger mätdata som är direkt jämförbara med

ISO standard 2631 väl lämpad för mätningsuppgifter i samband med

fastläggande av under c) ovan nämnd jämnhetsstandard.

PGA-mätaren

PGA-mätaren är en ur mätteknisk synpunkt avsevärt enklare appa-

rat men då mätresultatet påverkas av tillståndet hos vissa for-

donsdetaljer fordras att mätaren med vissa tidsmellanrum, minst

en gång per halvår, kalibreras med CHLOE-profilometern. Eftersom

såväl PGA-mätaren som CHLOE-profilometerniüxnusvid VTI innebär

kalibreringsbehovet inget problem om de under a-c angivna mät-

ningsuppgifterna utföres av VTI på Vägverkets uppdrag. Om däremot

ett antal PGA-mätare skall byggas och fördelas över landet torde

dock kalibreringsbehovet medföra vissa praktiska problem eftersom

endast ett exemplar av CHLOE-profilometern finns i landet, näm-

ligen den vid VTI. Det ligger en allvarlig fara i att använda'

ett mätinstrument utan tillgång till erforderlig kalibrerings-

utrustning. Följden kan bli att mätningar utföres och mätresul-

taten användes trots att de är helt felaktiga. Om emellertid

mätningarna utföres av VTI eller om i annat fall kalibrerings-

problemet på ett eller annat sätt kan lösas med rimlig kostnads-

uppoffring, vilket beror av antalet PGA-mätare och dessas geo-

grafiska spridning, synes dock PGA-mätaren vara Väl ägnad att

lösa de angivna mätningsuppgifterna med reservation för att PCA-

mätaren lika litet som övriga här behandlade jämnhetsmätare kan _

mäta de.långvågiga sättningar som torde utgöra en del av de jämn-

hetsförändringar som är aktuella under a) ovan. Med PGA-mätaren

erhållna primära mätdata lagras på hålremsa som sedan måste sän-

das till datacentral, lämpligen Vägverkets egen datacentral, för

vidare bearbetning. Denna process torde i det fall Vägverket

handhar mätningarna med flera PGA-mätare avsevärt kunna påskyndas

om vägförvaltningarna eller byggnadsdistrikten förses med ter-

minal till Vägverkets datacentral.
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§§§9§:959§219m§2§22

CHLOE-profilometerns allvarligaste begränsning är den låga mät-

ningshastigheten som medför låg produktionstakt av mätdata.

Vid mätning vid tät trafik föreligger även en icke försumbar

hindereffekt med åtföljande risk för trafikolycka. Den låga mät-

ningshastigheten gör att CHLOE-profilometern är klart olämplig

vid inventering av jämnhetsstandard på ett större vägnät. Att

studera tilltagande ojämnhet hos nylagda beläggningar är möj-

ligt såvida det inte är fråga om långvågiga sättningar och endast

vid tämligen begränsade mätningsuppgifter. Undersökning av om en

viss Vägsträcka håller en Viss, tidigare fastställd standard

är likaledes praktiskt möjlig endast vid mätningsuppgifter av

begränsat omfång. Beträffande utvärdering av primärdata erhållna

med CHLOE-profilometern gäller liksomvid PGA-mätaren att dessa

på hålremsa lagrade data måste insändas till datacentral för

vidare bearbetning.

§Eê§mä2ê:§_§z§§§m_xøl

Stötmätaren system TøI kan på grund av den dåliga korrelationen

till bedömningsresultaten inte rekommenderas. Denna dåliga över-

ensstämmelse Visade sig redan Vid förförsöket. Korrelationskoef-

ficienten mellan samtliga bedömningar och mätresultat vid mätning

i 70 km/h var då 0,41. Detta otillfredsställande resultat antogs

bero på en, efter mätningarnas avslutande, konstaterad tempera-

turberoende drift i registreringsutrustningen. Trots att denna

och andra svagheter i utrustningen enligt uppgift skulle vara

tillrättade erhölls vid huvudförsöket inte bättre korrelations-

koefficient än 0,43, dvs samma storleksordning som vid förför-

söket.

Stötmätarens i jämförelse med övriga här studerade mätapparater

lägre korrelation till bedömningarna kan tänkas bero på att de

vid denna mätare använda metoderna för datainsamling och -bear-

betning sämre efterliknar(Mälprocessluxsmänniskan som leder till

hennes uppfattning om komfort än vad fallet är med de andra jämn-

hetsmätarna. GM-profilometern registrerar sålunda kontinuerligt

Vägprofilen som sedan i sin helhet ligger till grund för beräk-

ningen av komfortvärdet. PGA-mätaren registrerar likaledes hela

mätsträckan om än i form av en klassning av bakaxelns relativ-
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rörelse i sex klasser. CHLOE-profilometern registrerar mätvärdet

var 15:e om vilket ger 130 registreringar på den sträcka en bil

passerar på en sekund vid hastigheten 70 km/h. Stötmätaren slut-

ligen mäter-visserligen kontinuerligt bakaxelns vertikalaccele-

ration men mätsträckan indelas i ett antal konsekutiva avsnitt

med längden 7,56 m och STöT-värdet för mätsträckan utgöres av

medelvärdet av maXimiaccelerationen för varje sådant avsnitt.

Det med stötmätaren erhållna STÖT-värdet är sålunda baserat på

en mycket liten del-av den tillgängliga jämnhetsinformationen.

Registreringshastigheten är endast 2 a 3 registreringar per

sekund vid mäthastigheten 70 km/h.

Människans upplevelse av obehag vid färd på ojämn väg kan tänkas

vara beroende av någon form av minneSpåverkad integration av all

information överstigande perceptionströskeln vilket i så falli

företer vissa likheter med funktionssättet hos den RMS-bildare

som utgör sista länken i den kedja som ger GM-profilometerns

K-värde.

Slutsatser

Av de studerade jämnhetsmätarna är PGA-mätaren den av här stude-

rade jämnhetsmätare för Vägverkets mätningar mest lämpade. En

absolut förutsättning är dock att det regelbundet återkommande

kalibreringsbehovet beaktas.

PGA-mätaren som konstruerades under sextiotalet bygger på samma

mätprincip som den äldre "Road Roughness Indicator" eller

"bumpmetern" som den ibland kallas i Sverige. Bumpmetern består

av en enhjulig släpvagn där hjulet är upphängt i släpvagnens

chassi medelst två enbladiga bladfjädrar och två stötdämpare.

Hjulaxelns vertikala rörelser relativt släpvagnschassiet summeras

och registreras på ett räkneverk. Vidare mätes och registreras

mätsträckans längd med hjälp av en varvräknare på mäthjulet.

-Vägens ojämnhet uttryckes i form av kvoten mellan summan av

hjulaxelns vertikalrörelser och mätsträckan (cm/km). Detta värde

är beroende av mätningshastigheten och den vanligaste hastighe-

ten är 20 miles/h (32 km/h).' 3

Då bumpmetern konstruerades lades stor vikt vid att åstad-

komma en hjulupphängning med så vitt möjligt miljö- och
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slitageoberoende fjädrings- och dämpningsegenskaper med minsta

möjliga hysteres. Några sådana överväganden ligger knappast

bakom konstruktionen av bakaxelupphängningen på en personbil

varför bumpmetern ur mätteknisk synpunkt bör vara en bättre

konstruktion än PGA-mätaren. Bumpmeterns enda mäthjul har vidare

mindre massa än bakaxeln på en personbil varför bumpmetern

'bör vara bättre än PGA-mätaren vad gäller mätning av kortvågiga

Vägojämnheter t ex vid grusvägar. Även bumpmetern behöver givet-

vis kalibreras men det är pçga det färre antalet för slitage

'utsatta delar troligt att detta inte behöver ske lika ofta som

fallet är med'PCA-mätaren. Denna fråga måste emellertid närmare

utredas.

Bumpmeterns registeringsmetod är av tämligen enkelt slag och det

är obekant hur en jämförelse mellan mätdata från bumpmetern och

bedömningsvärden utfaller. Det bör emellertid vara mycket enkelt

att förse bumpmetern med den typ avregistreringsutrustning som

PGA-mätaren har. Denna hybrid av bumpmetern och PGA-mätaren bör

bli föremål för närmare utredning om bumpmetern skall användas

för de inledningsvis nämnda mätuppgifterna.

I samband med överläggningen med representanter för Vägverkets

kontor för vägbyggnadsteknik rörande det fortsatta samarbetet'

uppkom tanken att förse den vid VTI utvecklade friktionsmätaren

BVll med möjlighet till jämnhetsmätning. Förutsättningarna för

att realisera denna jämnhetsmätare med arbetsnamnet BVll J bör

närmare studeras med tanke på den beläggningsinventering som

skall genomföras inom en nära framtid.

åêmmêsâêztalgg

PGA-mätaren är av här studerade jämnhetsmätare den för Vägverkets

behov bäst lämpade.

Bumpmetern kompletterad med PCA-mätarens registreringssystem kan

vara ett bättre alternativ.

Utrustning av BVll för jämnhetsmätning är tänkbar och bör närma-

re utredas.
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Acceptabel obehagsnivå uttryckt i mätdata

Korrelationen mellan bedömningar och mätdata erhållna med GM-

profilometern, PCA-mätaren och CHLOE-profilometern är som nämnts

mycket god. Detta resultat får dock.först något värde om mätdata

kan knytas till någon standard för vilken ojämnhet människan

accepterar. Trots att spridningen var tämligen stor vid bedöm-

ningen av acceptabel obehagsnivå för olika vägtyper är det ändå

tänkbart att använda dessa resultat som underlag för en prelimi-

när standard. Tabell 6 visar tabell 3 (avsnitt 9.2.4) överförd

från bedömningsvärden till TRAP2-skalan. Denna överföring har

skett med hjälp av samband av den typ som visas i fig 24. Detta

samband har tagits fram med hjälp av de bedömningSmedelvärden

som erhållits vid bedömning i 2-ax1ad lastbil och mätdata från

PGA-mätaren. Motsvarande samband har framtagits för samtliga

sex bedömningsbetingelser.

 

Vägtyper

Primär ' Sekundär
FordonStyp Europaväg Riksväg länsväg länsväg

M s .M 8 M 8 M 8

  

2-axl 3,39 0,56 2,82 0,52 2,32 0,59 1,85 0,68

Lastbil

3-axl 3,34 0,44 2,79 0,44 2,22 0,54 1,71 0,65'

fram 3,26 0,44 2,75 0,40 2,22 0,45 1,73 0,55
Buss

bak 3,38 0,48 2,77 0,48 2,14 0,55 1,71 0,70

70 km/h 3,01 0,48 2,38 0,53 1,85 0,58 1,32 0,60
Personbil

90 km/h 3,01 0,42 2,45 0,44 1,93 0,48 1,47 0,54

 

 

  

 

 

  

 

 

M==medelvärde

S=á3pridning

Tabell 6. Acceptabel ojämnhet vid olika vägtyper uttryckti
TRAP2-ska1an.
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  TRAP 2

F19 24. Bedömt Obehag vid färd i tvåaxlad lastbil som funktion
av med PGA-mätaren uppmätt jämnhetsvärde
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En provisorisk jämnhetsnorm baserad på komfortupplevelsen i

lastbil och buss leder till följande minimikrav för de fyra

 

    

vägtyperna.

Vägtyp V . _TRAP2évärde

EurOpaväg . _' 3,3

Riksväg 2,8

' Primär länsväg 2,2

Sekundär länsväg 1,8

 

Tabell 7. Jämnhetskrav på olika vägtyper vid färd i lastbil
' och buss.

Om normen i stället baseras på komfortupplevelsen i personbilar

fås följande minimikrav.

    

Vägtyp TRAPZ-Värdei

EurOpaväg 3,0

Riksväg 2,4

Primär länsväg 1,9

Sekundär länsväg 1,4

 

 

Tabell 8. Jämnhetskrav på olika vägtyper vid färd i personbil.

Här yppar sig ett intressant tillfälle till jämförelse med resul-

tat som framkommit inom ramen för STINA-projektet och som redo-

visas i Nordisk utredningsserie 1975:11-12. Komfortbedömningar

har utförts av personer från de nordiska länderna på 14 VägSträc-

kor i trakten av Arlanda. Jämnheten har vidare uppmätts på

dessa sträckor med hjälp av CHLOE-profilometern. Med från AASHO-

försöken känd metod har en formel för ett nordiskt PSI-värde'

framtagits. Detta värde kallas även NIT eller NTI.

Man har funnit att gränsen för acceptabel jämnhet går vid

NIT (eller NTI)==2. Detta gäller såsom ett nordiskt genomsnitt

som även visar sig sammanfalla med det för Sverige gällande.

I STINA-rapporten redovisas beräkningen av NIT-värdet för samt-

liga 14 sträckor. Dessa värden har här omräknats till TRAC-värden
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Fig 25. Sambandet mellan inom STINA-projektet använt NIT-Värde
och därur beräknat TRAC-Värde
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TRAP 2

Fig 26. Sambandet mellan på riksväg 90 uppmätta TRAC- och
TRAPZ-Värden
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Resultatet framgår av fig 25 där även regressionslinjen har

Vinritats. Korrelationskoefficienten är 0,93. AV figuren framgår

att NIT==2 motsvarar ett på detta sätt framräknat TRAC-värde==

1,7. Om Vidare med utnyttjande av mätresultaten från riksväg 90

sambandet mellan TRAC och TRAP2 uppritas fås figur 26. Korrela-

tionskoefficienten är här 0,91. TRAC==l,7 motsvaras som framgår

av figuren av TRAP2==2,35.

Det visar sig sålunda att den inom STINA-projektet funna accep-

tansgränsen för vägojämnhet sammanfaller med vad som vid bedöm-

ningarna på riksväg 90 funnits vara acceptansgränsen för färd

med personbil på riksväg. Det kan härvid påpekas att bedömningar-

na inom STINA-projektet utfördes i personbil och på Vägar som

huvudsakligen var av riksvägsnatur.

'Komfort-prestation-hastighetsanpassning

Målsättningen för här presenterad undersökning har varit att

finna objektiva mätmetoder som gör det möjligt att uttrycka

jämnheten i ett komfortmått och med utgångspunkt härifrån

lämna underlag för etablerande av en på komfortupplevelsen

grundad jämnhetsnorm samt föreslå till normen knutet lämpligt

mätfordon.

Ett antal med komfortbedömning förenade problem har här liksom

i tidigare rapporter (Arnberg, 1973) diskuterats. Vissa sådana

problem har lösts medan andra kvarstår olösta. Fortsatt arbete

i syfte att förfina bedömningstekniken gör det utan tvivel

möjligt att lösa dessa återstående problem och ger slutligen

ett noggrannare känt samband mellan vägojämnheter och komfort-

upplevelse. Det är emellertidXHHhs;uppfattning att den vinst i

ökat kunnande och därmed i förbättrat underlag för kommande

jämnhetsnormer som skulle kunna erhållas inte står i försvarligt

förhållande till de ytterligare nedlagda kostnaderna. Här presen-

terade resultat står enligt VTI mening på entillräckligt

stabil grund för att kunna tjäna som underlag för en på komfort-

upplevelsen baserad provisorisk jämnhetsnorm. Uppmärksamheten

bör därför nu i stället riktas mot hur vägojämnheter påverkar

vägtrafikantens beteende uttryckt i prestationsförmåga, väg-

val och hastighetsanpassning. Med kännedom om hur vägojämn-
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heter påverkar fordonsförares prestationsförmåga och därmed

trafiksäkerheten samt val av väg och hastighet utifrån jämnhets-

nivå kan en på såVäl upplevelse.som beteende grundad jämnhets-

standard etableras.

Med utgångspunkt från en preliminär på komfortupplevelsen grun-

dad jämnhetsnorm kan hastighetsanpassning och vägval relativt

lätt studeras. Lämplig metod synes vara att mäta jämnhet, res-

tid och trafikmängd på ett antal vägar med dålig jämnhetsnivå

samt på alternativa vägar till dessa. Därefter förbättras jämn-

heten på lämpligt sätt varefter samma mätningar ånyo genomföres

på dessa vägar samt på alternativvägarna vars jämnhetsnivå bör

vara såvittmöjligt konstant.

Prestationsförmågans beroende av vägojämnheter studeras i simu-

lator genom att utsätta försökspersoner för syntetiska Vägojämn-

heter som svarar mot olika komfortnivåer. Två typer av presta-

tionSnedsättning kan urskiljas. Dels en direkt störning av in-

formation (syn, hörsel) eller av manövrering (ratt, gas- och

bromspedal) och dels en indirekt inverkan bestående i av trött-

het förorsakad allmän prestationsnedsättning.

För att uppnå en helhetsbild av vägojämnhetens betydelse för

säkerhet, komfort, transportekonomi, vägbyggande och Vägunder-

håll måste emellertid ytterligare ett antal faktorer studeras

och beaktas. Sålunda bör vägojämnhetens inverkan på fordonens

möjlighet att utnyttja tillgänglig friktion utredas liksom väg-

ojämnhetens betydelse för slitage och skador på väg, fordon

_ och transporterat gods.

När samtliga här nämnda faktorer studerats och existerande

samband fastställts kan en på en samhällelig helhetssyn baserad

jämnhetsstandard etableras.
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FÖRSLAG

I avvaktan på att vägojämnheternas övriga effekter närmare

-belyses etableras en på komfortupplevelsen grundad provisorisk

jämnhetsnorm.

Gränsvärden för acceptabel jämnhet baseras på utförda bedöm-

ningar av acceptabelt obehag vid färd på vägar av olika typ.

Såsom till normen knuten jämnhetsmätare väljes PGA-mätaren;
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