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Förord
Denna rapport utgör redovisning av en delundersökning inom projektet
“Vägytemätning – metoder och nödvändig noggrannhet” som har bekostats av
Vägverket (VV) och Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Projekt-
ledare inom VTI har varit Georg Magnusson, som också deltog i denna under-
sökning, dels som diskussionspartner under planeringsfasen, men dels också som
frivillig försöksperson under genomförandet. Ansvaret för hur undersökningen
genomfördes, och hur den nu också har rapporterats, ligger dock helt och hållet på
undertecknad författare.

Linköping, oktober 2001

Sven Dahlstedt
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Bedömd vägojämnhet på vägar med låga IRI-värden

av Sven Dahlstedt
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
581 95  Linköping

Sammanfattning
I denna undersökning, som är en relativt fristående del i ett projekt rörande
metoder och noggrannhet vid mätning av vägars longitudinella jämnhet, stu-
derades upplevelsen av vägojämnheter på vägar med låga IRI-värden. Med
utgångspunkt från tillgängliga data studerades även effekten av slump-
mässiga mätfel i IRI-mätningarna på det beräknade sambandet med upplevd
ojämnhet.

Undersökningen genomfördes som ett skattningsförsök där ett 20-tal bedömare
fick åka med som passagerare i dels personbil, dels lastbil. Bedömningar av
ojämnhet gjordes på 45 delsträckor längs en rutt på ca 6 mil. De flesta av
delsträckorna hade IRI-värden mellan 0,5 och 3, och sedan fanns där ytterligare
ett tiotal sträckor med allt högre IRI. Referenssträckan, som vid instruktionen till
bedömarna gavs det godtyckliga indexvärdet 100, hade en ojämnhetsnivå ovanför
bedömningsintervallet, närmare bestämt IRI=6,24.

De viktigare resultaten av undersökningen var följande:
- Den upplevda ojämnheten verkar vara en linjär funktion av IRI-värdena

inom det studerade ojämnhetsintervallet.
- Känsligheten hos bedömarna, eller deras överensstämmelse sinsemellan,

verkar vara större i personbil än i lastbil eftersom osäkerheten i medel-
bedömningarna är märkbart större i lastbil.

- För helt jämna vägar (IRI≈0) finns det indikationer i data som tyder på att i
lastbil är det inte längre väggenererade vibrationer som är huvudorsaken
till ojämnhetsupplevelsen.

- För några delsträckor med kanske något annorlunda frekvenssamman-
sättning av ojämnheterna visade sig IRI korrelera ganska dåligt med den
upplevda ojämnheten.

- Trots den mycket goda överensstämmelsen mellan IRI och upplevd
ojämnhet räknat över hela bedömargruppen så visade det sig att många
enskilda bedömare hade ännu starkare samband mellan sina bedömningar
och vägprofilbeskrivning i RMS-värden.

- Simuleringarna av slumpmässiga mätfel i IRI-värdena visade att inom det
studerade intervallet, och med det relativt stora antalet värden (45), så kan
slumpfel åtminstone inom +/- 0,2 IRI-enheter betraktas som betydelselösa.
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Estimations of road roughness on roads with low IRI-values

by Sven Dahlstedt
National Swedish Road and Transport Research Institute
SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary
The reported investigation is one part of a project concerning methods for
measurement of the longitudinal roughness of roads and the necessary
accuracy. In this study the main focus was on the subjective experience of
roughness on roads with low IRI-values, i.e. fairly good roads. Using the
available roughness data it was also studied how much a random error,
added to the IRI-values, would influence the calculated correlations with the
subjective estimates.

The investigation was carried out as a magnitude estimation experiment, in which
some 20 observers made their estimates while travelling as passengers first in a
car, and later in a lorry. The roughness estimates were made on 45 sections along
a 60 km route. Most of the stretches had an IRI roughness between 0,5 and 3,0,
and furthermore there were some IRI-values outside this range up to IRI=5,5. The
section which was used as the reference had an even higher roughness, IRI= 6,24.
During the training phase the observers were instructed that this section had the
subjective roughness magnitude 100, and that all subsequent estimates should be
related to this figure.

The main results of the study were as follows:
- Subjective roughness seems to be a linear function of roughness according

to IRI within the studied roughness range.
- The reliability of the observers, and the agreement between them, seems

better in the car than in the lorry, since the confidence intervals for the
average ratings are much bigger in the lorry.

- For the very smooth sections (IRI almost =0) there are indications that in
the lorry the experienced roughness was probably caused by other vibra-
tion sources than the road surface.

- For some road sections with a “non-typical” spectral composition of the
road roughness it was found that the correlation between IRI and subjec-
tive roughness decreased considerably.

- In spite of the general good agreement between IRI and subjective
roughness for the whole group of observers, it was found that for several
of them there were even stronger correlations between the subjective
ratings and road profile expressed in RMS units.

- The simulations of random errors added to the IRI-values showed that,
within the studied range and with the fairly large number of observations
(45), random measurement errors up to at least ± 0,2 IRI-units can be
considered insignificant.
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1 En bakgrundsbeskrivning om vägojämnheter –
mätning och upplevelse

Redan de gamla grekerna kan misstänkas ha haft problem med sin vägstandard.
God tillgång på sjöfartsleder kan ha bidragit till ett minskat intresse för land-
transporter. Man kan ju fråga sig varför den förste maratonlöparen (490 f.Kr)
sprang fyra mil istället för att rida, eller åka med häst och vagn. Och man kan ju
också undra om vägarnas och vägtrafikanternas skyddspatron Hermes hade vingar
på fötterna för att inte riskera att vricka foten på de förmodligen ganska ojämna
och steniga vägarna (Lay, 1992). I Sverige, många år senare, lär Linné under sina
många och långa resor haft synpunkter på vägstandarden inom vissa delar av
landet. Huruvida han också gjorde någon systematisering eller kvantifiering av
vägens ojämnheter förtäljer dock inte historien.

Ytterligare några år senare hade man dock kommit så långt i den tekniska
utvecklingen att man började att mäta upp mer eller mindre exakt hur jämn/ojämn
en väg var. Med hjälp av allt mer sofistikerad mekanik utvecklades apparatur,
först släpvagnsmonterad och senare fordonsmonterad, som mätte vägojämnheter
genom att registrera ett hjuls rörelser i vertikalled. Några av exemplen från denna
utveckling var den s.k. CHLOE-profilometern och PCA-mätaren, vilka båda har
använts i Sverige.

Ju fler sådana mätanordningar som kom i bruk, desto svårare visade det sig att
kunna jämföra mätresultat från en apparatur med andra resultat – ibland även att
jämföra resultat från en dag till en annan erhållna med samma apparatur. Detta
ledde till att man småningom satte igång omfattande försök för att jämföra och
kalibrera olika mätutrustningar mot varandra, bl.a. inom det amerikanska
NCHRP-programmet (Gillespie m.fl., 1980). Vid denna tid hade man också blivit
allt mer medveten om de transport-, fordons- och samhällsekonomiska kostna-
derna av alltför dåliga vägar. Detta gjorde att behovet av ett internationellt
standardiserat och accepterat mätetal för vägkvalitet blev allt mer uttalat.

Världsbanken, som med biståndspengar finansierade många, och stora, väg-
byggnadsprojekt, hade ett speciellt intresse att kunna mäta och jämföra väg-
kvaliteter både inom och mellan länder. Detta behov ledde till att ett stort projekt
för att ta fram en ny vägojämnhetsnorm – The International Road Roughness
Experiment – genomfördes i Brasilien i början av 1980-talet. Resultatet av detta
arbete blev den allt mer allmänt accepterade standardbeskrivningen av vägojämn-
heter – International Roughness Index – eller i dagligt tal enbart IRI.

Detta index anger hur mycket en fjärdedels bil (ett hjul med vidhängande
massa) rör sig i vertikalled pga. vägens ojämnheter vid en färd i längsled över en
given sträcka. Den relativt enkla fjädringsmodellen innehåller så få parametrar att
den ger en förståelig och beräkningsbar, och samtidigt tillförlitlig, beskrivning av
hur en vägs ojämnheter fortplantas in i en sådan “idealbil” uttryckt som summerad
vertikalrörelse (uttryckt i lämplig enhet, m eller mm) per färdsträcka (i km eller
m). I beräkningsmodellen finns dock inget utrymme för egenskaper hos de åkande
eller de stolar dessa kan sitta i, varför IRI-värden inte direkt kan översättas till hur
ojämn en väg faktiskt känns.

Måttet på en vägs ojämnhet har dock sällan ett värde i sig självt. I de allra
flesta fall vill man utifrån denna typ av vägbeskrivning kunna dra slutsatser om
hur vägen är att åka på – om den är framkomlig med enbart jeepar och terräng-
fordon, om det finns risk att skada bilen (eller de åkande), om det är aktuellt med
reparationer eller underhåll, eller om vägen rent av kan anses som bekväm att
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färdas på. Många undersökningar genomfördes också för att studera sambanden
mellan vägens jämnhet/ojämnhet och den upplevda vägstandarden eller reskom-
forten. I Sverige studerades t.ex. samband mellan bedömd och uppmätt vägojämn-
het i ett par försöksserier på 1970-talet, först för asfaltvägar (Magnusson och
Arnberg, 1976) senare även på grusvägar (Magnusson, Arnberg och Pettersson,
1977).

I USA hade man redan på 1960-talet börjat att utifrån vägprofiler beräkna en
vägs “körbarhet” (serviceability) uttryckt i PSI (Present Serviceability Index). De
som verkar ha initierat ett mera systematiskt utvecklingsarbete för att relatera upp-
levd standard till fysikaliskt uppmätt vägkvalitet var Carey och Irick (1960) i
samband med de amerikanska AASHO-försöken. Som första punkt i sin motive-
ring för detta användarinriktade sätt att arbeta citerar de att “highways are for the
comfort and convenience of the travelling public” (Op cit., sid. 41, rad 2) och
konstaterar vidare att mått och beskrivningar av skador, hål och gropar i vägbanan
kan vara intressanta i sig, men att det är trafikanternas upplevelse av dessa brister
som borde vara viktigast.

Olika delstater fortsatte sedan att utveckla mått och metoder för att ange en
vägs upplevda standard eller jämnhet/ojämnhet. Två av de mera ambitiösa följ-
ande försöken att konstruera psykofysiskt adekvata skalor för att beskriva sam-
banden mellan upplevelse och fysikalisk stimulering resulterade i vad som kom
att kallas The Weaver-AASHO Scale (Weaver and Clark, 1977) resp. The
Holbrook Scale (Holbrook, 1969). Dessa och andra metoder resulterade i antal
olika mått och begrepp för att beskriva hur en väg upplevdes, som t.ex. MPR
(Mean Panel Rating), PSR (Pavement Serviceability Rating), SI (Serviceability
Index), RQI (Ride Quality Index) och NR (Need Repairs).

I en omfattande försöksserie gjorde Janoff och medarbetare ett försök att uti-
från tidigare metoder och erfarenheter utveckla en mera generell metodik för att
beskriva upplevd vägkvalitet (rideability, uttryckt som ride number, RN) som
funktion av fysikaliskt uppmätt ojämnhet (Nick and Janoff, 1983; Janoff et al,
1985; Janoff, 1988). Efter en översikt över både skattningsmetoder och olika tek-
niker för ojämnhetsbestämning gjordes ett antal egna försök där både skattnings-
metoder och mätmetoder jämfördes mot varandra. Slutsatserna var att, åtminstone
för vissa våglängdsområden, gick det att få någorlunda samstämmiga be-
dömningar med flera av de studerade skattningsteknikerna med utgångspunkt från
flera av de olika uppmätningsmetoderna. Avsikten verkar sedan ha varit att
utveckla en generell algoritm för omräkning av profildata till subjektiv rideability
eller till bedömt reparationsbehov.

Janoffs projekt pågick ungefär samtidigt som IRI höll på att etableras som
norm för beskrivning av vägojämnheter, men IRI nämns aldrig i rapporteringen.
Enligt Sayers och Karamihas (1996) hade inte Janoff publicerat någon färdig
“ready-to-run” metod åtta år efter att försöksserien slutrapporterats. Möjligen kan
den obefintliga knytningen till IRI vara en orsak till att Janoffs metodik förlorade i
aktualitet, medan utvecklingen av IRI-tillämpningar fortsatte vid UMTRI
(Paterson, 1986; Sayers and Karamihas, 1996). Vid olika jämförelser mellan
bedömningar och uppmätta vägprofiler konstaterade man att IRI-värden kan an-
vändas för att predicera upplevd vägojämnhet, men poängterade samtidigt att
uppmätt och upplevd “körbarhet” (rideability) är skilda begrepp och även att vissa
vägmätningstekniker kan ge avvikande värden.

Problemen att beskriva och bestämma vägkvalitet förefaller vara helt univer-
sella, varför det inte är särskilt förvånande att de har studerats även i Australien.
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Cairney och medarbetare (1989) gjorde en översikt över tidigare arbeten hemma
och utomlands och ägnade en viss uppmärksamhet åt bedömningsprocedurer,
bedömaregenskaper och erforderliga stickprovsstorlekar. De rapporterar att väg-
och trafiktekniker inte verkar ge bedömningar som skiljer sig från andra bilisters,
men att man funnit signifikanta effekter av ålder och körerfarenhet – dvs. unga
förare är mindre känsliga eller mer toleranta än äldre. De återrapporterar också
några tidigare resultat, som visar att det verkar krävas relativt små grupper (ca 15
personer) för att ge rimligt tillförlitliga medelbedömningar av “serviceability”.
Men samtidigt påpekar de att det krävs mycket stora bedömargrupper för att fast-
ställa en acceptansgräns med rimlig noggrannhet om bedömningarna endast görs
binärt “godkänt/underkänt".

I Cairney et al (1989) är huvudfrågan “vägbanebedömningar” för bestämning
av någon form av funktionalitetsmått. Det framgår aldrig explicit att bedömning-
arna skall avse endast ojämnhet, utan det verkar tas som självklart att (väg-)o-
jämnhet är den viktigaste komponenten men att även “variables other than rough-
ness” kan vara betydelsefulla. En liknande oklarhet när det gäller nyckelbe-
greppen kan sägas gälla samtliga ovan refererade titlar, oavsett om nyckel-
begreppet var “rideability”, “serviceability”, “tolerability”, komfort eller “dis-
komfort”. Hur mycket av dessa komplexa bedömningar som utgörs av själva den
upplevda ojämnheten enbart, verkar ha rönt relativt litet intresse.

Länge verkade det som om det främsta motivet för vägmätningar och väg-
bedömningar var att fastställa kriterier för lägsta acceptabel standard eller behov
av lagning. Med utvecklingen av dels massbilismen med dess krav på dräglig
resestandard och dels väguppmätningsteknologin med bättre sensorer, datalag-
rings- och databearbetningsresurser har dock alltmer intresse kommit att riktas
mot den andra änden av detta kontinuum som omfattar hela skalan alltifrån vägar
som är så ojämna att ingen åker där frivilligt till vägar som är så jämna att
orundheter i hjulen blir en märkbar vibrationskälla. Med den nya inriktningen
ändras frågorna från “Hur dålig är vägen?” till “Hur bra kan eller skall vägen
vara?”.
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2 Avvägningen kvalitet-kostnad, undersökningens
syfte

Med modern teknologi kan även ganska omfattande vägnät mätas upp, beskrivas
och kvalitetsbestämmas relativt enkelt. För en person, eller myndighet, som är an-
svarig för vägstandarden kan det därför vara lockande att bestämma att alla vägar
ska ha en viss minimijämnhet, och sedan beställa en kontrollmätning för att se hur
riktvärdena stämmer. Tyvärr är dock inte jämnhet gratis. Att bygga nya vägar så
att de blir helt jämna blir dyrare än om vissa ojämnheter tillåts, och att reparera
gamla vägar så fort skador och slitage börjar ge utslag i IRI-värden kan ge mycket
stora utgifter i en underhållsbudget.

För Vägverket kan det handla om mycket stora belopp om gränserna för maxi-
mal eller acceptabel ojämnhet sätts allt för strikt. Men samtidigt, och trots en an-
strängd budget, strävar varje väghållare med självaktning efter att erbjuda “sina”
trafikanter så bra vägar som möjligt. Detta motsatsförhållande hade lett fram till
frågor om t.ex. kraven på vägteknisk kravspecifikation och mätningsprecision i
förhållande till bilisternas känslighet, eller vid vilka jämnhetsnivåer som bilister
inte längre känner skillnad mellan en jämn väg och en som är ännu jämnare. För
att bättre kunna avgöra hur (o-)jämnhetsbeskrivningar för relativt bra vägar skall
tolkas och vägas mot andra aspekter genomfördes den föreliggande undersök-
ningen. Dess syfte var att :
- beskriva sambandet mellan uppmätt vägojämnhet (i IRI-enheter) och upplevd

ojämnhet (i subjektiva upplevelseenheter) för vägar med relativt bra standard
(dvs. låga IRI-värden), och

- belysa hur bristande noggrannhet i väguppmätningen kan påverka de beräkna-
de sambanden med upplevd ojämnhet.
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3 Undersökningsmetod
3.1 Provsträckor
Inom den grupp på VTI, som arbetar med vägytemätning och vägbeskrivning med
s.k. RST-bilar, har med åren en ansenlig erfarenhet av och databas över vägarna i
Linköpingstrakten byggts upp. Mot denna bakgrund gjordes först några
provkörningar av några tänkbara provvägar. Detta ledde till en preliminär inrikt-
ning på rv 34 utanför Linköping, där en detaljerad uppmätning genomfördes på
vägavsnitt längs, och i anslutning till, rv 34. Från dessa data gjordes sedan urvalet
av teststräckor för bedömningsförsöket. Målsättningen härvid var att inom en en-
timmas körsträcka hitta minst ett 30-tal 100-meters sektioner med homogen
ojämnhetskaraktär, belägna på raksträcka och någorlunda jämnt fördelade mellan
ca IRI=0 och IRI=5 (mm/m). Ytterligare krav var att det fick inte förekomma någ-
ra punktvisa skador, iögonfallande lagningar eller markanta tvärfall.

Delsträckans ojämnhet (IRI)
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Figur 1  Bedömningssträckorna fördelade efter jämnhet.

Efter flera provkörningar och kontrollmätningar valdes slutligen de provsträckor
som finns listade i bilaga 1 och 2. Sammanlagt blev det en slinga på ca 60 km med
45 provsträckor samt en referenssträcka, vilken passerades två gånger. I figur 1
redovisas hur sträckorna var fördelade efter ojämnhet. Som torde framgå var det
relativt lätt att hitta sträckor med IRI-värden strax under 1 upp till cirka 3. Där-
emot var det avsevärt svårare att hitta bra bedömningssträckor med IRI mellan 3
och 5. Eftersom undersökningens tonvikt skulle ligga vid bedömningen av relativt
jämna vägar, dvs. låga IRI-värden, ansågs detta inte utgöra någon direkt nackdel.

 3.2 Bedömningsuppgiften
I motsats till de flesta tidigare bedömningar av vägojämnheter begränsades denna
gång uppgiften till att så renodlat som möjligt avgöra hur jämn/ojämn vägen upp-
levdes. Mot bakgrund av såväl egna tidigare erfarenhet av komplexa skattningar
(t.ex. Dahlstedt, 1986 eller 1996) och de översikter som gjorts över just ojämn-
hetsbedömningar (Nick and Janoff, 1983; Cairney et al, 1989) valdes att göra
skattningarna med en magnitudskattningsmetod (se t.ex. Engen, 1971). Försöks-
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personerna instruerades att en fullständigt slät vägsträcka skulle ges ojämnhets-
bedömningen 0 (noll) och den sträcka som användes som referenssträcka skulle
definitionsmässigt ha upplevelsevärdet 100. Bedömningen av alla teststräckorna
skulle sedan göras i förhållande till dessa givna värden. (Instruktionen till försöks-
personerna återfinns i bilaga 3).

Innan själva försökskörningen kördes en träningsslinga på ett par km, vilken
började med samma referenssträcka som i försöket. Under träningspasset upp-
manades försökspersonerna att koncentrera sig dels på att bilda sig en referensram
för hur ojämna olika delsträckor kändes, dels att kvantifiera dessa upplevelser.

Försökspersonernas rapportering av sina bedömningar gjordes med några få
undantag grafiskt. Detta innebär att försökspersonen som åkte som passagerare,
för varje passerad teststräcka, själv gjorde en markering på en 145 mm lång linje
där referensvärdena 0 och 100 fanns markerade vid 0 resp. 120 mm. En ojämn-
hetsbedömning på “50” skulle alltså rapporteras med en markering mitt på linjen,
“25” skulle markeras vid ¼ av linjen räknat från 0-an, osv. Avsikten var att de
gjorda markeringarna sedan skulle avläsas och registreras med hjälp av digitali-
seringsteknik, men problem med både hård- och mjukvara gjorde att avläsningen
fick göras manuellt med hjälp av en millimetergraderad linjal och sedan knappas
in i dator. I några fall (4) gjordes bedömningarna genom att försökspersonen
istället redovisade sin bedömning i siffror.

3.3 Fordon
Lustigt nog verkar det som om det mesta av den hittills genomförda vägojämn-
hetsforskningen har gjorts i personbilar. I Cairneys litteraturstudie (Cairney et al,
1989) nämns visserligen att det känns annorlunda att åka lastbil än personbil, men
inga slutsatser dras av detta konstaterande. Flera forskare har jämfört ojämnhets-
upplevelsen i olika personbilar och de flesta drar slutsatsen att skillnaderna är
försumbara, även om t.ex. Loizos och medarbetare (1994) säger sig ha fått signi-
fikanta skillnader mellan två “typiska” grekiska bilar, och Quinn (1983) efter en
mer analytisk studie påpekar att bilar med olika fjädringsegenskaper kan ge helt
skilda ojämnhetsupplevelser.

I den nu föreliggande undersökningen bestämdes från början att ojämnhets-
upplevelsen i såväl personbil som lastbil skulle studeras. För valet av personbil
gällde att bilen skulle vara någorlunda representativ för den svenska fordons-
parken – inte alltför komfortabel, men inte heller för obekväm när det gällde sitt-
komforten. Praktiska aspekter bidrog dessutom till att en befintlig Volvo 245
valdes som försöksbil. För att försöka betona kontrasten mellan personbil och
lastbil valdes en lastbil med relativt “gammaldags” mekanisk bladfjädring. En
sådan hyrdes in från ett lokalt åkeri och kunde disponeras under hela försöks-
serien. Viktigare data för de båda bilarna har sammanfattats i tabell 1.
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Tabell 1  Data för de båda fordonen som användes för bedömning av vägojämn-
heter.

Personbil Lastbil
Fabrikat, typ Volvo 245 Scania 94
Årsmodell 1983 1999
Hjulbas 2,64 m 4,30 m
Tjänstevikt 1400 kg 7,8 ton
Totalvikt 1930 kg 18 ton
Last 1 pass + 60kg 1 passagerare
Däck (fram) Mich MXT, 185/80 R14 Bridgestone M758, 295/80 R 22,5

För att minimera effekten av förarens körstil och för att bidra till att bedöm-
ningarna gjordes i samma körspår, kördes respektive fordon huvudsakligen av
samma förare. I några fall var det dock nödvändigt att ersätta den ordinarie föra-
ren, vilket kan ha påverkat likformigheten i körningarna.

3.4 Försökspersoner
Totalt deltog 22 personer som bedömare i försöket. Alla utom en var VTI-an-
ställda, med varierande erfarenhet av vägkvalitetsbestämning (vilket förmodligen
inte påverkar bedömningen enligt Janoff (1985)), vid någorlunda mogen ålder
(fördelaktigt enl. Nick och Janoff (1983)), cirka två tredjedelar män och en tredje-
del kvinnor (relevant enl. Loizos et al (1994), irrelevant enligt Cairney (1989))
och samtliga med god egen körvana. Endast en av bedömarna hade tidigare er-
farenhet av magnitudskattningstekniken.

Alla genomförde bedömningarna i både personbil och lastbil. I samtliga fall
gjordes den första körningen i personbil, då också bedömningsinstruktionen gicks
igenom. Vid lastbilskörningen hade försökspersonerna tillgång till instruktionen,
men mera som reserv om någon ville kontrollera någon detalj. Intervallet mellan
första och andra körningen varierade mellan någon dag till drygt en vecka, varför
de flesta verkade komma ihåg procedurerna. Träningsrundan, för att bygga upp
referensramen, genomfördes dock på samma sätt med både personbil och lastbil.

3.5 Bearbetningar, analyser
Som redan nämnts avlästes försökspersonernas grafiska registreringar manuellt
med en upplösning på bråkdelar av en millimeter. De erhållna avstånden konver-
terades till numeriska magnitudskattningar mellan 0 och 100, som fördes in på ett
Excel-blad. I några fall hade markeringar gjorts långt ut i marginalen, vilket skulle
innebära att en sträcka hade upplevts som mer ojämn än referenssträckan och
vilket alltså gav numeriska värden över 100.

Metodiken att bara presentera en referens i början av bedömningsserien har den
uppenbara risken att bedömarna under försökets gång får en allt osäkrare minnes-
bild av referensen och successivt övergår till att jämföra en aktuell sträcka med
tidigare, men mera näraliggande sträckor. För att kunna kompensera för den syste-
matiska förskjutning som därvid kan misstänkas, fick försökspersonerna som av-
slutning bedöma referenssträckan som om den var en av alla de övriga test-
sträckorna. Parantetiskt kan nämnas att cirka en tredjedel av bedömarna verkade
ha ökat sin “känslighet” så att referenssträckan gavs skattningar över 100, medan
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de andra hade blivit mera “avtrubbade” så att den avslutande bedömningen istället
blev mindre än 100.

Skillnaden mellan varje bedömares slutbedömning och det nominella referens-
värdet “100” togs som utgångspunkt för korrigering av resp. persons bedöm-
ningar. Under antagande att bedömarnas glidande referens hade varit någorlunda
linjär under försöket gjordes korrektionen proportionell mot varje teststräckas
ordningstal i försöksserien. Till första bedömningen gjordes ingen korrektion, till
den andra adderades eller subtraherades en fyrtiofemtedel av skillnaden, för den
tredje var korrektionen två fyrtiofemtedelar osv. till full korrektion för den sista
bedömningen. Alla resultat och vidare beräkningar är baserade på dessa korri-
gerade bedömningsvärden.

Under försökets genomförande stördes bedömningsprocesserna ibland av
arbeten som pågick längs vägrenen på rv 34. I sådana fall kunde inga menings-
fulla bedömningar göras på vissa av teststräckorna. Inga försök gjordes att kom-
pensera detta bortfall av data, vilket innebär att för några av sträckorna är resul-
taten baserade på endast 21, och i ett fall 20, försökspersoners bedömningar.

Eftersom magnitudskattningsdata verkar kunna betraktas som en intervallskala
(Stevens, 1975) gjordes alla vidare beräkningar och analyser med konventionella
parametriska statistiska metoder såsom aritmetiska medelvärdesberäkningar och
produktmomentkorrelationer. Huvuddelen av resultaten är sammanfattande beräk-
ningar över samtliga 22 försökspersoner, men i några fall gjordes även indivi-
duella analyser, vilket tydligt framgår av resultatpresentationen. Eftersom hela
undersökningen är deskriptiv till sin karaktär har inga statistiska signifikans-
prövningar gjorts.

I den del av undersökningen som gällde effekten av slumpmässiga mätfel i IRI-
bestämningarna manipulerades data på så sätt att ett värde från en slumptals-
fördelning med känd variationsvidd adderades till varje ursprungligt IRI-värde.
Därefter gjordes tidigare korrelationsberäkningar om med de “nya” IRI-värdena i
kombination med oförändrade bedömningsdata, varefter de nya korrelationerna
jämfördes med de ursprungliga.
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4 Resultat
4.1 Översikt
I figur 2 och 3 redovisas samtliga erhållna bedömningar i personbil respektive
lastbil prickade mot IRI-värdet för den sträcka där bedömningen gjordes, och i
figurerna 4 och 5 återfinns de något mera överskådliga medelbedömningarna
prickade mot respektive teststräckas IRI. Både för rådata och medelvärden gjordes
“minstakvadrat”-anpassningar av olika funktioner.

IRI

Be
dö

m
ni

ng
 (P

-e
nh

et
er

)

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

Figur 2  Vägojämnhet i personbil bedömd av 22 personer för 45 olika teststräckor
i förhållande till en referenssträcka med IRI=6,24 (r=0,735).
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Figur 3  Vägojämnhet i lastbil bedömd av 22 personer för 45 olika teststräckor i
förhållande till en referenssträcka med IRI=6,24 (r=0,773).
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Figur 4  Genomsnittsbedömningar beräknat över 22 personer för upplevd ojämn-
het hos 45 olika vägsträckor i personbil (r=0,961).
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Figur 5  Genomsnittsbedömningar beräknat över 22 personer för upplevd ojämn-
het hos 45 olika vägsträckor i lastbil (r=0,968).

Trots att man enligt t.ex. Stevens (1975) hade kunnat vänta sig att en potens-
funktion skulle ge bästa anpassning, visade det sig att linjära funktioner gav
marginellt bättre resultat. De regressionslinjer som då också beräknades finns in-
ritade i figurerna men några regressionsekvationer presenteras ej eftersom de er-
hållna regressionskoefficienterna endast gäller numeriskt för en referenssträcka
med IRI=6,24. Däremot kan konstateras att i både personbil och lastbil blir den
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predicerade bedömningen för en fullständigt slät vägsträcka (dvs. IRI=0) räknat
över alla bedömarna något för stor.

Korrelationerna mellan ojämnhet enligt IRI och ojämnhet enligt bedömarna
uppgår till 0,735 resp. 0,773 i figurerna 2 och 3, där det ganska tydligt framgår att
det fanns en viss variation i bedömningarna. När det mesta av denna variation
elimineras genom medelvärdesbildning som i figurerna 4 och 5 ökar korrelations-
koefficienterna avsevärt till 0,961 i personbil resp. 0,968 i lastbil, vilket också
torde framgå av figurerna. Vid IRI-värden alldeles över 2,5 är dock avvikelserna
ganska markanta, vilket kommenteras närmare i avsnitt 4.4 nedan.

4.2 Låga IRI
Eftersom undersökningens huvudsyfte gällde upplevelsen av ojämnhet på relativt
jämna vägavsnitt gjordes en särskild analys av resultaten för teststräckor med IRI-
värden mindre än 2,5. För varje IRI-intervall på 0,2 enheter beräknades medel-
värde och 95% konfidensintervall. Anledningen till att intervallbredden sattes till
0,2 var främst att en finare uppdelning hade givit ett antal intervall utan några data
alls i figurerna 6 och 7. Som resultaten nu är beräknade och redovisade kan det
avläsas ovanför stapeln hur många delsträckors bedömningar som ingår i varje
intervall, storleken på medelbedömningen i varje IRI-intervall, och var den
“sanna” medelbedömningen ligger med 95% sannolikhet. Resultaten i personbil
redovisas i figur 6, och från lastbil i figur 7.
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Figur 6  Medelbedömningar och 95% konfidensintervall för klassindelade del-
sträckor med IRI-värden under 2,5. Resultat från personbil, 22 bedömningar per
delsträcka, antal delsträckor i varje klass enligt siffran över stapeln.
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Figur 7  Medelbedömningar och 95% konfidensintervall för klassindelade del-
sträckor med IRI-värden under 2,5. Resultat från lastbil, 22 bedömningar per del-
sträcka, antal delsträckor i varje klass enligt siffran över stapeln.

Som framgår av figurerna så överlappar närliggande IRI-klassers konfidens-
intervall alltid varandra varför det är rimligt att dra slutsatsen att en skillnad på 0,2
IRI-enheter inte kan urskiljas av bedömargrupper på cirka 20 personer. I personbil
verkar det som om IRI-intervallen bör skilja med cirka 0,8 enheter för att medel-
bedömningarnas konfidensintervall inte skall överlappa. I lastbil, där medel-
värdesskillnaderna är något mindre och osäkerheten i bedömningarna (= konfi-
densintervallen) något större, verkar det krävas IRI-differenser på mer än 1,5 en-
heter för att medelbedömningar från 20-personersgrupper skall kunna särskiljas

4.3 Individuella skillnader
Som redan torde ha framgått av figurerna 2 och 3 så varierade bedömningarna
avsevärt mellan de olika personerna. I viss utsträckning kan dessa skillnader bero
på att försöksfordonen inte kunde köras på exakt samma sätt vid alla körningar,
men annars torde främsta orsaken vara olikheter mellan försökspersonerna. För att
beskriva de individuella bedömarnas prestation och därigenom även erhålla en typ
av reliabilitetsbestämning gjordes ett antal särskilda beräkningar.

Tabell 2  Storleken på regressionskonstanter för 22 personers bedömning av väg-
ojämnhet som funktion av ojämnhet enligt IRI i personbil resp lastbil.

Konstantens storlek Personbil Lastbil
<0 6 5
0-5 5 5
5-10 3 1
10-15 3 6
>15 5 5
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Tabell 3  Storleksordning på korrelationskoefficienter mellan resp. försöksper-
sons bedömning i personbil och lastbil och den faktiska ojämnheten enligt IRI.

Korrelation I personbil I lastbil
<0,7 1 -

0,7–0,8 3 2
0,8–0,9 11 7

>0,9 7 13

För varje person beräknades regression och korrelation mellan IRI och ojämn-
hetsbedömningar i personbil resp. lastbil över alla 45 teststräckorna. Från regres-
sionsekvationerna togs regressionskonstanten som en indikation på hur väl per-
sonen varit “kalibrerad” för att bedöma en helt slät väg med en “nolla”, (dvs. den
referens de aldrig prövat utan endast fick föreställa sig) – en konstant nära noll
innebar att bedömaren var “välkalibrerad”, en negativ konstant innebär att väg-
sträckor med mätbara IRI-värden redan upplevdes som helt släta, och en positiv
konstant innebär att bedömaren hade sin subjektiva nollpunkt långt till vänster om
IRI-skalans faktiska nollpunkt. Korrelationskoefficienterna togs som indikation på
hur konsekvent resp. person varit i sin egen bedömningsstrategi. Resultaten har
sammanfattats i tabellerna 2 och 3 ovan.

När det gäller regressionerna i tabell 2 så verkar det som om flera av be-
dömarna har haft litet egna uppfattningar om när en väg egentligen skall anses
som helt slät. Korrelationerna i tabell 3 torde i stort sett kunna betraktas som
acceptabla eller t.o.m. bra. Eftersom lastbilskörningen alltid genomfördes efter
personbilskörningen kan möjligen skillnaden mellan fordonstyperna tolkas som
att bedömarna hade behövt något mera träning innan första försökspasset. En an-
nan tolkning är att de olika ojämnheterna faktiskt var lättare att urskilja i lastbilen.

4.4 Några speciella teststräckor
Som redan påpekats var det ett par delsträckor med IRI-värden mellan 2,5 och 3
som gav ganska markant avvikande bedömningar från den i övrigt relativt goda
anpassningen till regressionslinjerna i figur 4 och 5. Eftersom avvikelserna var
likartade i personbil och lastbil verkade det misstänkt att två delsträckor med
nästan samma IRI skulle ge så olika bedömningar. Sträckorna identifierades som
delsträcka 14 med IRI=2,65 och delsträcka 23 med IRI = 2,58.

Flera analyser gjordes för att försöka förklara de erhållna resultaten. Först
kontrollerades givetvis att IRI-beräkningarna var korrekta. Flera kontroller
genomfördes för de två sträckorna men gav resultat som stämde på andra
decimalen, varför andra förklaringar måste sökas. För att mera i detalj kunna rela-
tera vägbanans, eller egentligen vägprofilens, egenskaper gjordes dels grafiska
beskrivningar (som blev något svåröverskådliga), dels beräkningar av vägens
ojämnhetsegenskaper i form av RMS-värden för olika våglängdsområden. Alla
teststräckor beskrevs i RMS-värden för våglängderna 1–2 m, 2–5 m, 5–20 m och
20–50m, vilka benämndes RMS1 till RMS4. Vid en färdhastighet av 70 km/h
motsvarar dessa våglängder vertikala vibrationsfrekvenser på 10–20 Hz, 4–10Hz,
1–4 Hz respektive 0,4–1 Hz. Det är tveksamt om de allra längsta våglängderna
(lägsta frekvenserna) bidrar särskilt mycket till ojämnhetsupplevelsen i den
aktuella bedömningssituationen, varför intresset främst riktades mot RMS1–3. Det
visade sig då att sträckorna 14 och 23 inte var helt jämförbara, varken med var-
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andra eller med andra sträckor med IRI mellan 2,0 och 2,5. Dessa resultat har
sammanfattats i figur 8.
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Figur 8  IRI och RMS-värden för teststräckorna 14 och 23 samt sammanfattning
av de Närmast Föregående teststräckorna med IRI mellan 2,0 och 2,5. RMS1 =
10-20 Hz, RMS2= 4-10 Hz, RMS3 = 1-4 Hz.

Som framgår av figuren verkar sträckorna 14 och 23 avvika på var sitt sätt från de
närmast jämförbara teststräckorna. Sträcka 23 (långstreckad i figuren) verkar ge
förhållandevis litet av de mera högfrekventa ojämnheterna, men relativt mycket av
frekvenserna 1–4 Hz. För sträcka 14 (gulfärgad i figuren) är det tvärtom, dvs.
mycket av de högre frekvenserna men förhållandevis litet låga frekvenser. Efter-
som detta stämmer relativt väl med människans känslighet för vertikala hel-
kroppsvibrationer enligt t.ex. Griffin (1990) torde detta vara anledningen till att
två sträckor med nästan identiska IRI-värden ändå kan upplevas som mycket
olika.

4.5 Jämförelser IRI – RMS
När RMS-analyserna av alla teststräckor enligt avsnitt 4.4 väl genomförts gjordes
även några beräkningar för att studera om kombinationer av IRI och RMS skulle
kunna bidra till en bättre förklaringsgrad (dvs. starkare samband) för ojämnhets-
bedömningarna, särskilt för de bedömare som hade de lägsta korrelationerna
mellan IRI och subjektiv ojämnhet.

Först prövades med en stegvis multipel regressionsanalys för att se i vilken
ordning de olika oberoendevariablerna IRI och RMS 1–4 skulle falla ut för de
olika personerna. En automatisk varning i statistikprogrammet (StatSoft, 1997 )
utlöstes dock och informerade om multikollinearitetsproblem (Höga interkorrela-
tioner mellan oberoendevariablerna) vilket kunde göra resultaten osäkra eller
otolkbara. Istället prövades att beräkna de enkla korrelationerna mellan varje
persons bedömningar och de tillgängliga ojämnhetsbeskrivningarna i form av IRI
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eller RMS1, RMS2, RMS3 eller RMS4. Resultaten har sammanfattats i tabell 4
nedan.

Som framgår av tabellen verkar det inte helt självklart att IRI alltid ger den
bästa prediktionen av hur ojämn en väg upplevs. Närmare bestämt så är det, trots
de starka sambanden med gruppmedelvärdena i figurerna 4 och 5, inte ens för
hälften av försökspersonerna som IRI ger den högsta korrelationen med den upp-
levda ojämnheten. För de sex fall då de individuella korrelationerna mellan IRI
och bedömd ojämnhet låg under 0,80 (jämför tabell 3) erhålls i fem fall högre
korrelationer med RMS än med IRI – en genomsnittlig ökning från r=0,743 till
r=0,778. Tyvärr är det dock olika RMS-intervall som ger högsta korrelationen för
olika personer, varför det inte kan sägas att något särskilt RMS-område skulle
vara ett alternativ till IRI.

Tabell 4  Antal personer med högsta korrelation mellan upplevd ojämnhet och
ojämnhet enligt IRI eller olika RMS-intervall i personbil respektive lastbil, samt
medelvärden av de högsta korrelationerna.

Mätprincip Frekvens-
område (Hz)

Antal högsta korrelationer och deras medelvärde

i personbil i lastbil
IRI ~0–20+ 9 0,87 8 0,92

RMS1 10–20 4 0,93 1 0,84
RMS2 4–10 8 0,86 9 0,91
RMS3 1–4 1 0,91 4 0,91
RMS4 0,4–1 0 - 0 -

Att döma av resultaten i tabell 4 så förefaller det vara en majoritet av försöks-
personerna som snarare har baserat sina bedömningar på upplevelsen av be-
gränsade frekvensområden än på en integrerad helhetsupplevelse så som IRI-
värdena beskriver. För det aktuella försöksfallet verkar den upplevda ojämnheten
motsvaras praktiskt taget lika bra av RMS-värden för frekvenser mellan 4 och
10 Hz, som av IRI-värden. Det bör dock påpekas dels att i många fall är skillna-
derna mellan de högsta korrelationerna så små att de kan betraktas som slump-
mässiga, dels att för flera personer är det inte samma RMS-intervall som givit de
starkaste sambanden i personbil som i lastbil.

4.6 Personbil - lastbil
Det genomförda försöket hade inte planerats för att direkt illustrera hur ojämn-
heter upplevs i det ena eller andra fordonet. Det måste också betonas att trots att
referenssträckan med IRI = 6,24 gavs samma numeriska värde (=100) vid kör-
ningarna med båda fordonen så kan det inte på något vis antagas att den upplevda
ojämnheten är av samma storleksordning. Det kan också påpekas att “P-en-
heterna” på Y-axeln i figurerna 2, 4 och 6 inte motsvaras av “L-enheterna” i
figurerna 3, 5 och 7, trots att de är ritade i samma skala.

Några observationer kan också noteras som illustration till att vägojämnheterna
upplevs olika i de två fordonen. Det visade sig t ex att några av delsträckorna be-
dömdes ganska markant olika i personbil resp. lastbil. I personbil var det främst
sträckorna 41, 42 och 44 som ofta gavs förhållandevis höga ojämnhetsbedöm-
ningar, och i lastbil hände detta för sträckorna 13 och 14. Några uppenbara för-
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klaringar till dessa effekter, av t.ex. vissa våglängdssammansättningar som i av-
snitt 4.4 ovan, har dock inte hittats.

En annan skillnad mellan de båda fordonen kan urskiljas vid en jämförelse av
figurerna 6 och 7. Trots att ekvationen för upplevd ojämnhet som funktion av
fysikaliskt beskriven ojämnhet egentligen inte är definierad för IRI-värden mindre
än ca 0,5 kan det ändå spekulationsvis vara intressant att extrapolera funktionen
nedåt mot IRI=0. Det visar sig då att i personbil kommer IRI nära noll också att ge
genomsnittsbedömningar som ligger nära noll. I lastbil däremot kommer sträckor
som är helt släta ändå att erhålla bedömningar kring ca 15 subjektiva bedöm-
ningsenheter. Att förklara denna effekt ligger utanför den nu presenterade under-
sökningen och torde lämpligen tas som ämne för en ny undersökning om väg-
ojämnheter.

4.7 Osäkerhet i IRI-värdet
Avslutningsvis gjordes också några beräkningar för att illustrera hur mycket
slumpmässiga mätfel vid bestämningen av IRI-värden kan påverka det beräknade
sambandet med upplevd ojämnhet. Detta gjordes genom att låta datorn generera
slumptal av en viss storleksordning och addera dessa till de uppmätta IRI-värdena
innan korrelationerna beräknades.

Som ett exempel prövades att på de data som redovisas i figur 3 lägga till ett
slumpfel till alla IRI-värden. Värden från rektangulära slumpfördelningar inom
intervallen +/- 0,1 och +/- 0,2 provades. Grafiskt innebar detta att de vertikala
“pärlbanden” vid t ex IRI=4,89 och 5,60 kom att spridas ut i sidled mellan IRI=
4,79 och 4,99 respektive 5,50 och 5,70 för det mindre intervallet, och mellan IRI=
4,69 och 5,09 respektive 5,40 och 5,80 för +/- 0,2. Likaså upplöstes den tidigare
så skarpa gränsen nedåt vid IRI=0,51 och blev betydligt mera obestämd. Men
numeriskt hade dessa visuella effekter knappt något märkbart inflytande. Den
tidigare korrelationen på 0,773 ändrades till 0,771 vid den mindre transforma-
tionen och ytterligare till 0,769 vid påverkan av en slumpfaktor +/- 0,2.

Inte heller påverkades prediktionens medelfel, som är ett annat sätt att uttrycka
tillförlitligheten i ett sambandsmått, märkbart av de vidtagna manipulationerna.
Utgångsvärdet 15,69 ökade först till 15,71 och sedan till 15,79 för de största mani-
pulationerna.

Liknande provberäkningar gjordes också för enskilda försökspersoners bedöm-
ningar och med likartade resultat. Korrelationskoefficienterna förändrades oftast
bara i tredje siffran, ibland t o m till ett högre värde, och som resultat av de
mycket små förändringarna av korrelationernas storlek så förändrades inte heller
prediktionens medelfel nämnvärt.

Dessa resultat måste dock tolkas med beaktande av att referensvärdet vid ur-
sprungliga IRI = 6,24 fanns med som en ganska solid förankring i ytterkanten av
det numeriska intervall som behandlades, och att även vid de individuella fallen
kunde beräkningarna göras på så många som 45 datapar. Med färre observationer
och utan något förankrande extremvärde torde inverkan av slumpmässiga mätfel
kunna bli större.
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5 Sammanfattande kommentarer
5.1 Några metodsynpunkter
Som ett allmänt omdöme verkar det som om den tillämpade magnitudskattnings-
metoden har fungerat tillfredsställande. De ofrånkomliga successiva minnesfelen
verkar för de flesta av bedömarna inte ha givit så stora effekter att det hade blivit
några större skillnader i resultaten även om korrektionen (enligt avsnitt 3.5) inte
genomförts. Vad som emellertid är en påtaglig nackdel är att metoden inte ger
möjligheter till direkta jämförelser av ojämnhetsupplevelserna i olika fordon.
Detta var inte heller ett huvudsyfte för försöket, men i efterhand – när det är för
sent – känns det som om det hade varit väldigt värdefullt om denna aspekt hade
vägt tyngre vid metodvalet.

En annan metodaspekt, som kan vara värd att kommentera och beakta vid
eventuella fortsatta försök, gäller den antydan till träningseffekter som återfinns i
tabell 3. Om det är så att den något bättre precisionen i lastbilsbedömningarna
(högre korrelationskoefficienter) beror på den ökade rutinen försökspersonerna
hunnit få, så har detta flera implikationer. För de föreliggande personbilsresultaten
innebär det att dessa egentligen är underskattningar av de “sanna” resultat som
kunnat erhållas från “fullärda” bedömare. I praktiken spelar dock denna aspekt
mindre betydelse eftersom de erhållna resultaten ändå ger en tillräckligt noggrann
beskrivning av hur vägojämnheter upplevs i personbil. För andra försök, kanske
sådana med syfte att signifikanstesta skillnader i upplevd ojämnhet, är dock denna
aspekt synnerligen viktig.

Ett helt annat metodresultat, som kan ha vissa praktiska, förenklande, kon-
sekvenser, gäller mätnoggrannheten vid bestämning av IRI-värden. De simule-
ringar som gjordes med de tillgängliga värdena visade att slumpmässiga mätfel
inte har några nämnvärda effekter på sambanden med upplevd ojämnhet även om
slumpfelens storlek kan uppgå till ca 20% av det faktiska mätvärdet vid IRI kring
1, till ca 6,5% av det faktiska värdet vid IRI=3, eller till 4% av det faktiska värdet
vid IRI=5.

5.2 Sambandet mellan uppmätt och upplevd vägojämnhet
Som redan konstaterats i första resultatavsnittet (4.1) verkar det föreligga linjära
samband på gruppnivå mellan uppmätt och upplevd ojämnhet inom den studerade
variationsvidden. Detta kan förefalla något oväntat då relationen mellan stimu-
lering och upplevelse oftast har visats beskrivas bäst av krökta förlopp i form av
potensfunktioner. Exponenten kan visserligen variera inom ganska vida gränser,
subjektiv vikt har t.ex. en exponent på 1,5–1,9 och upplevd ljusstyrka ca 0,35
(Björkman och Ekman, 1962). Ett specialfall av potensfunktion erhålls dock om
exponenten råkar vara exakt 1, då potensfunktionen blir en rät linje. Nästan som
på beställning visar det sig att Griffin (1990), i sin omfattande översikt över de
flesta områden som berör vibrationer, redovisar att exponenten för upplevelse av
vertikala vibrationer ligger just i närheten av 1,0.

Icke desto mindre kvarstår resultaten från lastbilsbedömningarna i figur 7,
vilka ger ett intryck av att ojämnhetsupplevelserna börjar plana ut vid IRI-värden
under ca 1,5. Om denna tendens inte endast är en ren tillfällighet så leder den
dock till att även fullständigt släta vägar kommer att ges bedömningar som tyder
på en fullt märkbar ojämnhetsupplevelse. Varifrån härrör den ojämnheten? Upp-
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levelsen av vägojämnheter och kanske även andra vertikala vibrationer i lastbilar
och andra tunga fordon förefaller värda några ytterligare forskningsinsatser.

5.3 Jämnhet/ojämnhet – Komfort/obehag
För undvikande av alla missförstånd kan det vara befogat att kommentera några
viktiga, och nära relaterade begrepp. Den genomförda, och här rapporterade,
undersökningen gällde explicit ojämnhet, främst upplevd men i viss mån även
uppmätt sådan. Förhoppningsvis har inget o ramlat bort någonstans i texten, för
jämnhet (särskilt den subjektiva) kan inte självklart tolkas som en enkel omvänd-
ning eller invertering av ojämnhet.

Vad gäller de ännu mera komplexa fenomenen komfort och obehag så torde det
inte råda några tvivel om att de är starkt beroende av ojämnheten (uppmätt eller
upplevd), men sambanden torde vara beroende av ett antal andra faktorer, därför
svårare att beskriva, och dessutom förmodligen avsevärt mera ickelinjära än de
här redovisade sambanden. Det finns därför all anledning att vara försiktig med
extrapoleringar från ojämnhet till någon av de näraliggande variablerna.

5.4 Kriteriefrågor
En näraliggande, och ganska angelägen, fråga gäller om, eller hur, de erhållna
resultaten kan utnyttjas för formuleringen av kriterier för vägars standard. En
sådan fråga ligger egentligen helt utanför en undersökning som denna, som endast
syftade till att beskriva relationen mellan fysiskt uppmätt ojämnhet och subjektivt
upplevd ojämnhet. Hade resultatet blivit ett helt annat, t.ex. indikerande att be-
dömare inte förmår särskilja ojämnheter under kanske IRI=2, så hade det varit
mycket enklare. Nu blev emellertid resultatet snarast det motsatta. Åtminstone i
personbilar förefaller det som om grupper av bedömare kan skilja mellan ojämn-
hetsnivåer så långt ned på IRI-skalan som undersökningen omfattade (IRI≈0,5).

Resultaten tyder alltså på att bedömare/bilister kan skilja mellan ojämnhets-
nivåer som egentligen inte längre är särskilt ojämna, men resultaten säger ingen-
ting om (den subjektiva) betydelsen av denna förmåga. För att belysa var en lämp-
lig gränsdragning kan göras mellan “bra” och “dåliga” vägar krävs några ytter-
ligare försök, t.ex.:

- för att jämföra olika typer av fordon på en gemensam skala så att det kan
avgöras vilket/ vilka fordon som skall vara gränssättande,

- för att beskriva/bestämma sambanden mellan åkkomfort och både objektiv
och subjektiv vägojämnhet,

- och kanske även några undersökningar för att fastställa vilken fysikalisk
ojämnhetsbeskrivning (IRI, RMS eller kanske någon annan) som ger den
bästa prediktionen av bilisternas subjektiva upplevelser av ojämnhet,
jämnhet, åkkomfort, “vägstandard” eller andra förmodat väsentliga väg-
egenskaper.
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Översikt, bedömningssträckor

    Delsträcka nr      Avstånd i km från start           Medel IRI              StandavvIRI
1 1,7 3,25 0,82
2 3,0 2,04 0,72
3 4,1 5,60 1,87
4 5,1 2,78 0,86
5 7,5 1,62 0,34
6 8,7 0,95 0,08
7 9,6 0,82 0,18
8 10,8 1,26 0,22
9 12,0 1,39 0,21

10 13,7 1,09 0,17
11 14,9 1,21 0,48
12 16,0 1,55 0,56
13 17,0 2,30 0,68
14 19,1 2,65 1,77
15 20,2 1,80 0,40
16 21,5 1,15 0,24
17 22,7 1,75 0,38
18 24,1 1,96 0,54
19 25,2 1,05 0,29
20 26,3 1,36 0,36
21 27,3 1,12 0,15
22 28,5 1,01 0,19
23 30,1 2,58 0,64
24 31,8 0,67 0,14
25 33,2 1,50 0,42
26 34,6 0,64 0,15
27 36,4 1,17 0,31
28 37,5 2,00 0,61
29 38,9 1,02 0,27
30 40,0 0,51 0,10
31 41,5 0,56 0,07
32 42,6 1,46 0,21
33 43,6 1,31 0,22
34 44,9 0,79 0,08
35 46,5 0,62 0,15
36 48,1 0,89 0,20
37 49,2 0,72 0,16
38 50,2 1,67 0,42
39 51,2 1,91 0,55
40 52,3 2,14 0,79
41 54,2 2,99 0,70
42 55,2 4,89 2,22
43 56,4 1,86 0,53
44 58,1 4,02 0,70
45 59,1 3,45 0,72

               Ref                           0,7 / 59,5 6,24 2,70
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RMS-värden för delsträckorna i försöket

(RMS1: Våglängd 1–2 m, frekvens 10–20 Hz vid 70 km/tim; RMS2: Våglängd 2–5 m, frekvens
4–10 Hz; RMS3: Våglängd 5–20 m, frekvens 1–4 Hz; RMS4: Våglängd 20–50 m, frekvens 0,4–1
Hz vid 70 km/tim)

Sträcka IRI RMS1 RMS2 RMS3 RMS4
1 3,25 0,43 1,06 3,87 1,69
2 2,04 0,37 0,75 1,82 10,63
3 5,6 0,53 1,55 6,59 15,29
4 2,78 0,32 0,60 3,96 31,07
5 1,62 0,16 0,33 1,58 4,91
6 0,95 0,12 0,24 0,83 3,21
7 0,82 0,12 0,28 0,92 4,90
8 1,26 0,15 0,39 1,01 4,10
9 1,39 0,15 0,35 1,36 3,62
10 1,09 0,11 0,26 1,00 3,69
11 1,21 0,14 0,30 1,15 4,49
12 1,55 0,14 0,35 1,67 4,30
13 2,3 0,35 0,88 2,09 9,32
14 2,65 0,56 1,13 1,89 4,41
15 1,8 0,29 0,73 1,78 7,64
16 1,15 0,13 0,29 1,08 6,22
17 1,75 0,20 0,49 1,55 4,75
18 1,96 0,13 0,35 2,15 7,19
19 1,05 0,12 0,25 0,92 4,68
20 1,36 0,15 0,25 1,51 5,08
21 1,12 0,15 0,29 1,00 3,96
22 1,00 0,12 0,29 0,79 4,16
23 2,58 0,12 0,33 2,91 7,47
24 0,67 0,12 0,18 0,49 2,58
25 1,5 0,15 0,36 1,70 6,63
26 0,64 0,11 0,15 0,48 3,70
27 1,17 0,19 0,38 0,84 2,89
28 2,00 0,16 0,33 2,06 8,90
29 1,02 0,13 0,22 1,06 2,58
30 0,51 0,08 0,13 0,32 3,97
31 0,56 0,09 0,12 0,44 2,13
32 1,46 0,18 0,29 1,28 4,56
33 1,31 0,18 0,33 1,27 7,08
34 0,79 0,14 0,22 0,53 4,57
35 0,62 0,11 0,16 0,36 1,92
36 0,89 0,14 0,23 0,76 2,09
37 0,72 0,11 0,19 0,58 3,81
38 1,67 0,17 0,38 1,64 6,25
39 1,91 0,14 0,32 2,01 6,38
40 2,14 0,12 0,28 2,38 5,96
41 2,99 0,39 0,81 3,63 15,53
42 4,89 0,43 1,37 6,42 24,78
43 1,86 0,23 0,53 2,13 12,49
44 4,02 0,40 1,04 6,05 9,74
45 3,45 0,49 0,90 5,32 8,30

Ref. 6,24 0,78 2,21 6,61 25,91
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Instruktion – Vägytebedömning

Med hjälp av modern teknologi kan man idag mäta upp och
kvalitetsgradera vägytor med en sådan precision och noggrannhet att
människans urskiljningsförmåga vida överträffas. Frågan blir då till
slut om de vägbyggnadstekniska kraven också överstiger vad som
bilförare eller passagerare kan känna skillnad på. Din uppgift idag är
att hjälpa oss att ta reda på hur en riktigt jämn väg känns, och även att
beskriva hur ojämn en mera skrovlig och guppig väg känns.

Vi kommer att köra en sväng på vägarna söder om Linköping, och
litet då och då kommer vi att be dig att bedöma hur ojämn vägen är på
den delsträcka vi just åker på.

Vi kommer att börja med att åka på en provsträcka, som har en
ojämnhet som motsvarar vad som är den maximala ojämnheten på de
vägsträckor som ska bedömas. Denna ojämnhet säger vi är 100%. Ett
annat jämförelsevärde, som du dock inte får känna på utan bara tänka
dig, är ojämnheten hos en väg som är jämn och slät som ett
dansbanegolv. En sådan sträcka, där man alltså inte kan känna några
ojämnheter alls, skall förstås ha ojämnhetsbedömningen 0%.

Alla delsträckor, som du skall bedöma, är 100 meter och de skall
bedömas i förhållande till dessa två utgångsvärden. Det innebär att om
en sträcka känns hälften så ojämn som den maximalt ojämna, så bör
den få en bedömning kring 50%; om ojämnheten är knappt märkbar
bör bedömningen bli låg – kanske bara några få procent – ; om
ojämnheten är mera kraftig bör också din bedömning bli högre. Om du
någon gång tycker att ojämnheten är kraftigare än på referenssträckan
med värdet 100, så bör du givetvis ge en bedömning som är större än
100% – t.ex. 200 om ojämnheten känns dubbelt så kraftig, eller
kanske värden som 105 – 110 om teststräckan bara känns en aning
mera ojämn än referenssträckan.

Du avger dina bedömningar genom att rita ett kort men tydligt lodrätt
streck tvärs över den horisontella ledlinjen på raden för resp. del-
sträcka. De vertikala hjälplinjerna är inritade för att markera läget för
25%, 50% resp. 75% i förhållande till 0% och 100% bedömningar.
Om du vill ange bedömningar som är större än 100% får du utnyttja
marginalen. Om marginalen är för smal så får du skriva din bedöm-
ning med siffror.
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Du bör också anstränga dig att skilja mellan alla de olika
teststräckorna. Använd inte bara jämna 10-tal i dina bedömningar utan
även ental, eller t.o.m. decimaler. Om du t.ex. gett bedömningen 62%
till en sträcka och sedan tycker att en annan sträcka är en liten, liten
aning mera ojämn så kan du alltså ge den en bedömning på 63%, eller
kanske även 62,5 om du tycker skillnaden är riktigt hårfin och du
klarar att dra strecket så noggrant.

Strax före varje bedömningssträcka kommer försöksledaren att säga
till att det snart är dags för en bedömning. Då skall du sätta dig tillrätta
så att du sitter normalt, bekvämt och framåtvänd och avbryta alla
aktiviteter som samtal, radiolyssnande eller annat som kan störa din
koncentration. Sedan säger försöksledaren “Börja … NU”. Då ska du
koncentrera dig på att känna efter hur jämn eller ojämn vägen känns
just då, i just den stol du sitter i. Blunda gärna, eller titta upp i himlen
för att inte störas av synintryck. När försöksledaren efter några sekun-
der säger “Slut”, så gör du en helhetsbedömning av hur sträckan
kändes i förhållande till referensvärdena 0% och 100% och gör din
markering. I några fall är det ganska korta avstånd mellan test-
sträckorna så du bör avge din bedömning snabbt och spontant. Om en
sträcka är obedömbar på grund av t.ex. vägarbeten, så kryssar du över
ledlinjen tydligt.

Det finns inget som är rätt eller fel i dessa bedömningar. Din känsla av
hur en vägsträcka känns är vår sanning, om du bara anstränger dig och
ger dina uppriktiga bedömningar.

Innan vi börjar det riktiga testet, så kommer vi att köra några
träningssträckor så att du hinner vänja dig vid uppgiften och
procedurerna. Några frågor nu?
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