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Trafikanternas krav på vägars tillstånd – en körsimulatorstudie 
av Anita Ihs, Jan Andersson, Katja Kircher och Anne Bolling 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Vägverket följer idag regelmässigt upp de statliga vägarnas tillstånd med hjälp av 
vägytemätningar. Man genomför också årligen enkäter bland privatbilister och yrkes-
förare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med drift och under-
håll av de statliga vägarna. I korthet kan sägas att överensstämmelsen mellan de 
objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man 
använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god.  

Flera delstudier har genomförts för att dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor 
om vägars tillstånd för att få så bra subjektiva data som möjligt, dels ge uppslag till 
vilka objektiva data man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan 
subjektiva och objektiva data skall bli bättre. De olika delstudierna är en litteraturstudie, 
en fokusgruppsstudie, en enkätstudie samt en körsimulatorstudie.  

Föreliggande rapport är en redogörelse för körsimulatorstudien. 

Simulatorstudien var uppdelad i två experiment. I det första experimentet testades 
betydelsen av utseende (det visuella intrycket), ljud (det auditiva intrycket) och 
vibrationer/skakningar (det taktila intrycket) på en spårig väg samt på en lappad väg. 
Analyserna baserades dels på kördata och dels på försökspersonernas skattningar av hur 
komfortabel respektive hur säker vägytan var att köra på. 

Slutsatsen från det första experimentet är att enbart det visuella påverkar inte hastighet, 
dock sidoläge. Ljud påverkar varians i hastighet och vibration påverkar varians i 
sidoläge, dock påverkar vibration och ljud även hastigheten i interaktion med det 
visuella. 

Resultaten av försökspersonernas skattningar av komfort och säkerhet visar på ett 
tydligt mönster där utseende, ljud och vibrationer/skakningar var för sig och på ett 
summerande sätt påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet och komfort.  

En tolkning av detta är att det är möjligt att minimera effekten av lappningar under 
förutsättning att åtgärden utförts på ett noggrant sätt så skarvar och ojämnheter undviks 
samt att texturen och färgen på lapparnas beläggning ligger så nära den övriga 
beläggningens som möjligt. 

Generellt kan man alltså dra slutsatsen att man så långt möjligt bör tillse att vägytan har 
en så homogen färg som möjligt, är lågbullrande och har jämn bullernivå samt är så 
jämn som möjligt för att trafikanterna ska uppleva den som komfortabel och säker. 

Det går dock inte entydigt att säga om det visuella (utseende), det auditiva (ljud) eller 
det taktila(vibrationer/skakning) intrycket har störst betydelse. Detta varierar beroende 
på typ av vägyteskada. 

I det andra experimentet ingick åtta vägytor med olika vägytetillstånd/-egenskaper 
enligt följande:  

V1 = Lappad väg 

V2 = Spårig väg 
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V3 = Spårig väg med vatten 

V4 = Väg med grov struktur, röd 

V5 = Ojämn väg 1- medel skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 

V6 = Väg med sprickor i höger spår 

V7 = Väg med sprickor i höger spår och kantdeformationer 

V8 = Ojämn väg 2- mycket skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer). 

De åtta olika vägytorna grupperade sig i 3 olika grupper både när det gäller skattad komfort 
och säkerhet, dock ej på exakt samma sätt (se tabell nedan). Grupp 1 upplevs som mest 
komfortabel/säker och grupp 3 som minst komfortabel/säker. 

 
 …komfortabel …säker 

Grupp 1 Mest… V1, V2, V6 V1, V2, V4, V6 

Grupp 2 V4 V5, V7, V8 

Grupp 3 Minst… V3, V5, V7, V8 V3 

 

Båda experimenten och dess skattningar av upplevd komfort och säkerhet under själva 
körningen i simulatorn har på ett entydigt sätt redogjort för hur olika aspekter av intryck 
i form av visuell, auditiv och taktil information var och en bidrar till en försämrad 
upplevelse av komfort och säkerhet. Dessutom påvisar studien att det existerar stora och 
entydiga skillnader mellan olika typer av vägytor. Slutligen visar båda experimenten att 
det existerar en nära relation mellan upplevd komfort och upplevd säkerhet. Dock är 
inte relationen så stor att de är uttryck för samma sak, dvs. har man en hög upplevelse 
av säkerhet påverkar det förarens upplevelse av komfort, men inte helt. 

Några slutsatser avseende kompletterande vägtillståndsmått för att fånga trafikanternas 
upplevelse av komfort och säkerhet är följande: 

• Vägytor med vattenfyllda spår upplevs som både mer okomfortabla och osäkra 
att köra på än vägytor med torra spår. Detta innebär att tillståndsmåttet spår som 
används idag inte är tillräckligt för att fånga trafikantens upplevelse av vägytan. 
Det är ännu viktigare med ett tillståndsmått som beskriver var vattensamlingar 
kan uppstå vid nederbörd. 

• En ojämn vägyta upplevs som mer okomfortabel och osäker än en torr spårig 
vägyta. Jämnhetsmåttet IRI bör dock kompletteras med ett mått som fångar upp 
kantdeformationer. Detta eftersom krängningar som uppstår pga. av kant-
deformationer upplevs som både okomfortabla och osäkra 

• Eftersom ljudet/bullret är en viktig faktor för trafikantens komfortupplevelse bör 
det finnas ett tillståndsmått som indikerar bullernivå. Detta tillståndsmått utgörs 
sannolikt av ett eller flera för buller relevanta texturmått (exempelvis medel-
profildjupet, MPD). 
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Road users’ requirements on road surface condition – A driving simulator study. 
by Anita Ihs, Jan Andersson, Katja Kircher and Anne Bolling 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Swedish Road Administration (SRA) routinely assesses the condition of the state’s 
roads with the help of surface condition measurements. The SRA also conducts annual 
surveys among private motorists and professional drivers to find out how satisfied or 
dissatisfied road users are with the operation and maintenance of the state's roads. In 
short, the correlation between the objective measurements, carried out to assess the road 
surface condition (or rather, the condition indicators used) – and the road users’ 
opinions is not particularly good. 

Several sub-studies have been carried out to provide ideas on how to get the best 
possible subjective data from road condition questions. The sub-studies also gave 
impetus to which future objective data should be gathered to help improve the 
correlation between subjective and objective data. The sub-studies included: a literature 
study, a focus group study, a questionnaire study, and a driving simulator study. 

This report gives an account of the driving simulator study. 

The simulator study was divided into two experiments. In the first experiment, the 
influence of appearance, sound/noise, and vibrations were investigated on both a rutted 
road surface and a patched road surface. The analyses were based on driving data as 
well as on the drivers’ assessments of how comfortable and safe the road surface was to 
drive on. 

The conclusion from the first experiment is that the visual impression does not by itself 
have an influence on speed. However, it does have an influence on lateral position. 
Sound/noise has an influence on speed variation and vibrations have an influence on 
variance in lateral position. Finally, vibration and sound – interacted with visual 
impression – have an influence on speed. 

The results of the drivers’ assessments of comfort and safety reveal a distinct pattern. 
Visual appearance, sound, and vibrations/jolts – individually and collectively – have an 
influence on the subjective experience of safety and comfort. 

One interpretation of this is that it is possible to minimise the effect of patching provided that 
the work has been carried out properly (so that joints and irregularities/unevenness are 
avoided) and the texture and colour of the patches are as close to that of the surrounding 
pavement as possible. 

The general conclusion is that one should, as far as possible, ensure that the road surface is 
homogeneous in colour, is low-noise, has even noise level, and is as even as possible, in 
order for road users to experience it as comfortable and safe. 

However, it is not possible to say whether visual appearance, sound/noise, or vibrations have 
the greatest influence. This varies depending on the type of road surface defect. 

In the second experiment, eight road surfaces with different road surface 
conditions/properties were included:  

V1 = Patched road 
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V2 = Road with ruts 

V3 = Ruts with water 

V4 = Road with rough texture and red colour 

V5 = Uneven road 1- medium vibrations (ruts, patches, cracks, edge deformations) 

V6 = Road with cracks in the right wheel track 

V7 = Road with cracks in the right wheel track and edge deformations 

V8 = Uneven road 2- larger vibrations (ruts, patches, cracks, edge deformations). 

The eight road surface types were grouped according to estimated comfort and safety. Group 
1 being the most comfortable/safe and group 3 being the least comfortable/safe. Results, in 
the table below, show the differences in the groupings. 

 
 …comfort …safety 
Group 1 Most… V1, V2, V6 V1, V2, V4, V6 
Group 2 V4 V5, V7, V8 
Group 3 Least… V3, V5, V7, V8 V3 

 

Both experiments and the estimates of perceived comfort and safety during the driving 
in the simulator have, in an unambiguous way, shown how different aspects of 
impressions – in the form of visual appearance, sound, and vibrations – contribute to a 
negative perception of comfort and safety. Furthermore, the study indicates that there 
are large and unambiguous differences between different types of road surfaces. Finally, 
both experiments show that there is a close relation between perceived comfort and 
perceived safety, however, the relationship is not so strong it could be said that they are 
expressions for the same thing, i.e. a high perceived safety influences the driver’s 
perceived comfort although not completely.  

A few conclusions concerning complementary road condition indicators to capture the 
road users perceived comfort and safety are: 

• Road surfaces with ruts that are filled with water are perceived as being more 
uncomfortable and unsafe to drive on than dry road surfaces with ruts. This 
implies that monitoring rut depth, as is done today, is not sufficient to capture 
the road users’ perception of the road surface. It is more important to have road 
condition indicators that describe where pools of water may occur during 
precipitation. 

• An uneven road surface is perceived as being more uncomfortable than a dry 
road surface with ruts. The indicator of unevenness, IRI, should be 
complemented by a road condition indicator that captures edge deformation. The 
reason is that the lateral roll caused by edge deformations is perceived as being 
very uncomfortable and unsafe.  

• Since sound/noise is an important factor for the road users’ perceived comfort, 
there should be a road condition indicator for noise level. This indicator is most 
likely to be a texture indicator that is relevant for noise (for example mean 
profile depth, MPD). 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Vägverket följer idag regelmässigt upp de statliga vägarnas tillstånd med hjälp av 
vägytemätningar. I huvudsak är det spårdjup (mm) och ojämnheter i längsled uttryckt i 
måttet IRI (International Roughnness Index, mm/m) som ligger till grund för bedöm-
ningen av vägytans tillstånd. Det man generellt kan säga är att baserat på dessa mät-
ningar så har tillståndet på vägarna varken avsevärt förbättrats eller försämrats över 
åren. Trenden ser dock lite olika ut i Vägverkets olika regioner. 

Samtidigt genomför Vägverket årligen enkäter bland privatbilister och yrkesförare för 
att ta reda på hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med drift och underhåll av de 
statliga vägarna. Undersökningen ”Trafikantbetyg” genomförs vår och höst (se 
Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007). På hösten avser den vägarnas tillstånd 
under sommaren, dvs. ungefär vid den tid på året då också vägarnas spårdjup och IRI 
mäts. Man frågar dels vad trafikanterna anser om skötsel och underhåll av vägarna 
allmänt sett men också mer specifikt om deras åsikter vad gäller spårbildning och 
ojämnheter, dvs. de faktorer som följs upp med mätningar. Resultatet av enkäterna kan i 
korthet sammanfattas enligt följande: Yrkesförare är nöjda i mindre utsträckning än 
privatbilister. Trafikanterna verkar vara mest nöjda med de nationella vägarna och minst 
nöjda med kategorin övriga statliga vägar. Den generella tendensen, med undantag för 
senaste året, är att andelen nöjda trafikanter sjunker. 

Slutsatsen av ovanstående är att överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som 
görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder) och trafikan-
ternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god. Det finns därför anledning att gå 
vidare och undersöka denna diskrepans. 

Det i denna rapport redovisade arbetet är genomfört inom ramen för projekt 
”Trafikanternas krav på vägars tillstånd” som finansieras av Vägverket.  

Projektets syfte är dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor om vägars tillstånd 
för att få så bra subjektiva data som möjligt, dels ge uppslag till vilka objektiva data 
man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan subjektiva och objektiva 
data skall bli bättre.  

Projektet har följande två delsyften: 

1.  Att öka förståelsen för vilka krav, behov och förväntningar trafikanterna har på 
vägars tillstånd (inklusive vilka faktorer som påverkar dessa) samt utforma frågor 
som ger goda subjektiva mätdata. 

2. Att bestämma vilka objektiva mått som behövs för att beskriva vägens tillstånd så 
att man bättre fångar upp de egenskaper/faktorer som påverkar trafikanternas 
upplevelse/bedömning av vägen. Detta leder till ett bättre utnyttjande av all mätdata 
som idag samlas in (ex. tre längsprofiler) och uppslag till vilka objektiva mätdata 
som behövs samlas in i framtiden. 

Projektet har genomförts i tre fristående etapper: 

1. Litteraturstudie (Ihs, 2007) 

2. Fokusgruppsstudie (Loukopoulos, 2008) + enkätstudie: Trafikanters krav, behov 
och förväntningar (Eriksson, 2009) 
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3. Körsimulatorstudie: Mått på vägars tillstånd. Inverkan av vägytans tillstånd på 
trakfikantens upplevelse av säkerhet och komfort samt trafikantens beteende. 

Denna rapport är en redogörelse för körsimulatorstudien i etapp 3. 

Av den inledningsvis genomförda litteraturstudien framgår att alltfler väghållare är 
angelägna om att ta reda på hur väl de lyckas tillgodose trafikanternas önskemål vad 
gäller olika aspekter på vägnätet (Ihs, 2007). I många länder genomför väghållarna mer 
eller mindre regelbundet undersökningar bland trafikanterna för att ta reda på vad de 
tycker och för att följa upp hur åsikterna förändras över tiden 

Huvudsakligen ställs övergripande frågor beträffande väghållarens olika ”ansvars-
områden” rörande skötsel av vägar, sidoanläggningar och kringutrustning. Det är dock 
få som ställer mer detaljerade frågor rörande vägytans tillstånd.  

I en finsk undersökning konstaterade man att korrelationen mellan kundernas belåtenhet 
och uppmätt kvalitet inte var speciellt tydlig utan varierade för de olika undersökta 
variablerna eller saknades helt (Forsblom, 2006). Man konstaterade dock också att det 
inte i praktiken är möjligt att sammanpassa dessa subjektiva och objektiva mätningar 
utan att värdefull information för styrning och utveckling av väghållningen samtidigt 
går förlorad. Rekommendationen var att båda sätten att mäta kvaliteten bör bibehållas 
och den parallella användningen ökas. 

Utöver frågor om trafikanternas tillfredsställelse med hur vägar och vägutrustning sköts 
och underhålls har man i vissa fall ställt prioriteringsfrågor där trafikanten får ta 
ställning till hur de begränsade resurserna bör fördelas på olika typer av drift- och 
underhållsåtgärder.  

Slutligen så har man även i några få fall ställt frågor för att ta reda på trafikanternas 
attityd till ansvarig väghållare. 

Kommunerna i Sverige ställer bland annat frågan ”Är du nöjd eller missnöjd med din 
senaste kontakt med kommunen?”. Det vore intressant att dela in svaren på övriga 
frågor utifrån hur man svarat på denna typ av attitydfrågor och se om de som svarat att 
de är missnöjda överlag anger ”sämre tillstånd” än de som är nöjda. 

Inom fokusgruppsstudien genomfördes sex fokusgruppträffar. Två fokusgrupper bestod 
av personbilsförare, en grupp med yngre och en med äldre deltagare och både kvinnor 
och män, samt två fokusgrupper vardera för bussförare respektive lastbilsförare med 
enbart män. Samtliga deltagare hade erfarenhet av att köra på varierande körsträckor 
såsom landsvägskörning, motorvägar, långa körningar och stadskörning. 

Resultaten från fokusgruppintervjuerna visar att gemensamt för alla deltagare var att en 
bra vägyta skall vara jämn, fin, tyst och helst nyasfalterad samt bred utan några 
överraskande avsmalningar. Dessutom var det viktigt att regnvatten effektivt kunde 
rinna undan. Dåliga vägar definierades mest som motsatsen till hur en bra väg ansågs 
vara. Bilder på ett urval av skador användes som underlag för diskussionerna. Det som 
deltagarna var mest missnöjda med var potthål, spårbildning, ojämnheter, lappningar 
och sprickbildning. Gemensamt för de skador som ansågs vara mest kritiska var att 
förarna försökte undvika dessa skador, antingen genom undanmanöver eller genom att 
till och med välja en annan väg.  

När det gäller språket eller benämningen på de olika skadorna fanns en bra förståelse för 
olika termer och begrepp även om vissa deltagare tenderade att föredra en viss benäm-
ning framför en annan. Ett exempel på benämning av en skada som av professionen 
benämns ”potthål” eller ”slaghål” uttrycktes av deltagarna med ord som tjälskador 
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alternativt tjälskott. Deltagarna förknippade skadorna med olika effekter såsom minskad 
trafiksäkerhet och mindre körkomfort.  

Åsikter som endast framfördes av yrkesförarna var bl.a. missnöjet med vajerräcken och 
problemen med ojämna och svaga vägkanter samt att ha bättre och trevligare rastplatser 
längs vägnätet. 2+1 vägar upplevdes som smala, och svaga vägkanter gjorde att man 
oroade sig över risk för skadad last.  

Deltagarna i fokusgrupperna var väl medvetna om att Vägverket är ansvarigt för 
underhållet av de statliga vägarna och att Vägverket lägger ut delar av verksamheten på 
entreprenad. Det fanns också en stor förståelse för att underhållsbudgeten är begränsad. 
Ett missnöje bland deltagarna var att de ansåg att de ansvariga var för långsamma att 
åtgärda en uppkommen skada och då särskilt när det gällde de små vägarna.  

Syftet med enkätstudien i etapp 2 var att undersöka hur förare uppfattar asfalterade 
vägytor samt vilka krav de har på dessa. Eftersom tidigare studier har visat att yrkes-
förare är mindre nöjda med vägytors skötsel och underhåll än privatbilister och att det 
finns skillnader mellan trafikanter i olika regioner (se Vägverket _ Pilen Affärsutveck-
ling AB, 2007) undersöktes både privatbilister och yrkesförare från olika regioner i 
Sverige; region norr, region sydöst och region väst. Mer specifikt fick förarna bedöma 
sju skador; spårbildning, lappningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, 
ojämna/svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter samt 
två olika typer av struktur på beläggningen; grov och slät textur. Bedömningarna 
gjordes för tre olika vägkategorier; nationella vägar, övriga statliga vägar samt 
kommunala vägar och förarna fick bedöma såväl förekomst som acceptans för dessa 
skador och egenskaper. Dessutom fick förarna ange i vilken utsträckning dessa skador 
och egenskaper har negativa effekter på körningen. Förutom frågor om specifika skador 
och egenskaper ställdes även frågor om förarnas allmänna attityd till olika vägkate-
gorier. 

Bland de skador som studerades uppfattades lappningar och lagningar samt spårbildning 
vara vanligast medan ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter uppfattades 
förekomma mindre ofta. Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var 
lägst för potthål, följt av utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst 
acceptans hade förarna för lappningar och lagningar. Spårbildning vid vått väglag och 
potthål uppfattades i störst utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen 
såsom att det innebär en ökad risk för att en olycka ska inträffa eller att föraren måste 
koncentrera sig mer på körningen. Resultaten visar emellertid på tydliga skillnader 
mellan olika vägkategorier, mellan olika förargrupper och mellan förare i olika regioner. 
Övriga statliga vägar och kommunala vägar uppfattades vara mer drabbade av olika 
skador jämfört med nationella vägar och förarna hade också generellt en mer positiv 
inställning till nationella vägar jämfört med kommunala vägar och framför allt övriga 
statliga vägar. I linje med tidigare studier visar resultaten att yrkesförarna hade en mer 
negativ uppfattning om vägytan jämfört med privatbilisterna. Detta kan vara en följd av 
att yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna som vanligare än privatbilisterna, de 
uppvisade dessutom en lägre acceptans för flera av skadorna och uppmärksammade i 
högre grad de olika negativa konsekvenserna skadorna har på körningen. Att förare i 
region norr hade en mer negativ inställning till vägytor än förare i region sydöst och 
region väst går i linje med att det var dessa förare som i högre grad än andra förare 
ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande samt att de leder till negativa 
konsekvenser på körningen.  
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Ytterligare analyser visar också att förarna hade en mer negativ attityd till olika 
vägkategorier om de ansåg att spårbildning, lappningar, sprickor, enstaka ojämnheter, 
utbredda ojämnheter samt slät textur (för övriga statliga vägar och kommunala vägar 
även potthål) förekommer oftare samt om föraren har en lägre acceptans för spår-
bildning, lappningar och sprickor. Dessutom var framför allt att bo i region norr 
relaterat till en mer negativ inställning till de olika vägkategorierna.  

Resultaten för nationella vägar och övriga statliga vägar jämfördes även med tidigare 
studier av trafikanters bedömningar av vägytor (se Vägverket _ Pilen Affärsutveckling 
AB, 2007). Andelen som i denna studie var nöjda med hur nationella vägar underhålls 
var i stort sett jämförbar med andelen som var nöjda vid mätningen 2007. När det gäller 
övriga statliga vägar var det endast bland privatbilisterna i region väst som andelen 
nöjda förare var på samma nivå som vid mätningen 2007. Bland förare i region norr och 
sydöst var andelen nöjda förare betydligt lägre i denna studie jämfört med mätningen 
2007, däremot var resultaten även från dessa regioner jämförbara med mätningen av 
trafikanters uppfattning som genomfördes 2005.  

 
1.2 Syftet med körsimulatorstudien 
Syftet med körsimulatorstudien är att undersöka hur olika vägyteskador upplevs av 
personbilsförare och hur körningen påverkas. 

Detta ska i första hand ge underlag för huvudprojektets andra syfte, nämligen att 
bestämma vilka objektiva mått som behövs för att beskriva vägens tillstånd så att man 
bättre fångar upp de egenskaper/faktorer som påverkar trafikanternas upplevelse/ 
bedömning av vägen. 

 
1.3 Körsimulatorstudier 
Körsimulatorstudien i etapp 3 har genomförts för att testa ett urval vägytetillstånd/-
egenskaper som bedöms vara av stor vikt för trafikanternas komfort- och säkerhetsupp-
levelse och därmed inverkar på deras bedömning av vägen. 

Körsimulatorn har redan tidigare använts i olika vägprojekt för att studera effekterna av 
alternativa utformningar. Vägutformning i detta sammanhang är inte enbart begränsat 
till förarens visuella intryck av vägen utan omfattar också element som skakningar och 
ljud på grund av vägojämnheter, spår etc.  

I en körsimulator kan den miljö man vill studera stegvis förändras för att på så sätt 
kunna urskilja vilka förändringar som ger upphov till en effekt såsom ändrat förar-
beteende.   

VTI:s körsimulator har tidigare använts framgångsrikt i projekt som studerar spårbild-
ning, räfflor och vägbanereflektorer (Anund, 2005; Anund, 2009; Bolling, 2006; 
Wallman, 2003) 

Då det är så många faktorer utöver vägytans tillstånd som påverkar trafikantens 
komfort- och säkerhetsupplevelse, så krävs vägsträckor som är homogena i allt förutom 
just för de vägyteegenskaper som man vill studera effekten av. Detta kan endast åstad-
kommas i en körsimulator. 

En viktig faktor som påverkar trafikantens upplevelse är fordonstypen. Denna studie 
avser endast personbil, men skulle kunna utvidgas till att även omfatta lastbil i en 
fortsatt studie. 



 

VTI rapport 669 13 

Ett begränsat antal vägyteegenskaper som är vanligt förekommande och som bedömts 
vara av stor betydelse för körkomforten och trafikantens bedömning av vägens tillstånd, 
och som kan beskrivas med specifika vägytemått, väljs ut och testas separat samt i 
realistiska kombinationer. Detta tillvägagångssätt bör möjliggöra en viktning av de olika 
vägyteegenskapernas betydelse. 

Exempel på vägyteegenskaper som bedömts vara aktuella att undersöka är: 

• Spår med och utan vatten 

• Kantdeformationer (krängningar, sidorollning) 

• Vibrationer (höga frekvenser samt enskilda stötar) 

• Vägytans textur (internt buller)  

• Enstaka gupp/sättningar, potthål 

• Beläggningens färg (inkl. lappningar). 

 

Ytterligare en fördel med att genomföra studien i en körsimulator är att information om 
vägytans inverkan på förarbeteendet kan erhållas. I hur hög grad hastighet och sidoläge 
varieras kan exempelvis ge en indikation på olika vägyteegenskapers inverkan på 
trafiksäkerheten. 

För att inhämta förarnas subjektiva upplevelser kombineras simulatorkörningen med 
frågeformulär som förarna får besvara i samband med sin körning.  
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2 Metod och genomförande 
2.1 Introduktion 
Det är i synnerhet tre aspekter av vägytan som har studerats i körsimulatorn. Det är dels 

a vägytans utseende (visuella intrycket) av vägytan med avseende på komfort och 
säkerhet dels  

b hur det vibrerar och skakar i bilen (taktila intrycket) på grund av vägytan men 
också  

c hur det låter (auditiva intrycket) och dess betydelse för upplevelsen av vägytans 
komfort och säkerhet.  

Det innebär att man i experimenten studerar hur det visuella intrycket och det auditiva 
intrycket samt det taktila intrycket i kombination eller var för sig, påverkar en förares 
upplevelse av vägytan med avseende på komfort och säkerhetsskattningar.  

När det gäller dessa skattningar har vi dessutom studerat dessa två begrepp på olika sätt. Dels 
är vi intresserade av komfort- och säkerhetsskattningar kopplade till olika vägytetillstånd/-
egenskaper (spår, lappning, potthål, grov textur etc.) men också till individens mer generella 
inställning till komfort och säkerhet.  

Denna studie är uppdelad i två experiment och totalt 9 olika vägytor har studerats. I avsnitt 
2.2 beskrivs de enskilda vägytorna. I det första experimentet har två av vägytorna nyttjats då 
varje utnyttjad vägyta har 4 olika kombinationer av visuella (utseende), auditiva (ljud) och 
taktila (vibrationer/skakningar). I det andra experimentet var avsikten att studera några typer 
av de vägytor som förekommer på våra vägar idag. Det som var avgörande för valet av 
vägytor var dess förekomst, dvs. att vägytan existerar och i relativt utbredd omfattning. 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av statistiska analyser. Dessa 
analyser är i huvudsak variansanalyser med ett lite olika antal oberoende och beroende 
variabler. Dessa varierar bl.a. mellan experimenten men kommer att förklaras inför 
varje separat analys så att det framgår exakt vilken analys som genomförts. Dessutom är 
de flesta analyser baserade på upprepade mätningar av en och samma person. Detta 
leder till en kraftfullare analys eftersom individens variation beaktas på ett kontrollerat 
sätt. Detta leder till att antalet försökspersoner (32) är fullt tillräckligt för att besvara 
huvudfrågorna i denna simulator studie.  

 

2.2 Beskrivning av hur vägytor återges i simulatorn 
Samtliga 9 vägytor i studien baseras på samma i fält uppmätta längsgående vägprofil. 
Mätningar är utförda med VTI:s Laser RST (Road Surface Tester). För att få en 
realistisk känsla av vägens ojämnhet/jämnhet i körsimulatorn har det dock varit 
nödvändigt att skala ned amplituden på vägprofilen. Olika skalfaktorer har använts på 
de olika vägavsnitten. Experter på vägytemätning har i simulatorn försökt uppskatta det 
IRI-värde som upplevs i körsimulatorn beroende på vilken skalfaktor som använts.  

Skakningar/vibrationer som uppstår pga. ojämnheter såsom spår, kantdeformationer, 
skarvar vid lappningar, har i simulatorn återgetts medhjälp av syntetiska signaler som 
skickats in till fordonsmodellen och där via rörelsesystemet omvandlats till en rörelse.  

I samband med IRI-bedömningen gjordes också en mätning av buller (dBA) i fordonet i 
nivå med förarens huvud.  
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Ljudsystemet i simulatorn består i princip av fyra delar: vägljud, motorljud, vindljud 
och effektljud. I detta projekt används de inbyggda systemen för motorljud och vindljud 
som är baserade på inspelade signaler som mixas ihop beroende på hastighet, motor-
varvtal och last. För vägljudet och effektljuden har dock omfattande modifieringar 
genomförts. 

Vägljudet har istället för att baseras på inspelade signaler genererats via adaptiva filter. 
På detta sätt kan man enkelt byta mellan olika underlag genom att helt enkelt påverka 
parametrarna i filtret. Filterparametrarna styrs också av hastigheten så att övergångar 
kan hanteras i alla hastigheter. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till bilaga 1. 

I tabell 1 nedan redovisas experternas bedömning av IRI (International Roughness 
Index) samt uppmätt buller på de olika vägytorna. 

Bilder från körsimulatorn på vägytorna redovisas i bilaga 2. 

 
Tabell 1  Beskrivning av vibrationer och ljud på de vägytor som ingick i 
körsimulatorexperimenten, samt expertbedömd nivå för IRI. 

Vägyta Skalfaktor (SF) 
vägprofil 

Kompletterande 

skakning, mm  

IRI (mm/m) 

Expertbedömd 

Buller (dBA) 

Referens 0,2  1,6–1,8 63,4 

Lappad 0,2/0,3  Skarvar vid 
lappningar känns 

1,8–2,3 65,0 

Spårig 0,2 utanför spår 
0,3 i spår 

I- och urkörning av 
spår känns något i 
fordonet 

1,8 67,9 

Spårig med 
vatten 

0,2 Känns när man kör 
i och ur vattnet 

1,6/2,0 65,2 

Sprickor 0,4  2,2–2,3 62,9 

Sprickor i höger 
spår + 
kantdeformation 

0,4 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

2,7–2,8 65,2 

Ojämn väg 1 0,2 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

Skarvar vid 
lappningar känns 

2,3–3,6 64,3 

Ojämn väg 2 0,4 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

Skarvar vid 
lappningar känns 

2,3–3,0 64,8 

Väg med grov 
textur 

0,3 ”Buttkicker” som 
ger vibration i sätet 

2,3–2,5 67,4 
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2.3 Mätinstrument 
Totalt användes 4 frågeformulär i denna körsimulatorstudie (se bilaga 3). Ett 
bakgrundsformulär, ett som studerar upplevd komfort och ett som studerar upplevd risk 
samt slutligen ett som studerar upplevd realism och upplevelser av simulatorn.  

Bakgrundsformulär: Formuläret innehöll frågor som beskrev försökspersonens 
erfarenheter som förare och hur de såg på sina egna färdigheter som förare. Syftet med 
formuläret var att studera om någon form av systematisk individvariation med avseende 
på just erfarenhet av bilkörning och upplevd körförmåga kan förklara eventuella 
uppkomna skillnader (med avseende på komfort och riskupplevelse skattning) 
ytterligare.  

Komfortformulär: Det använda formuläret var ursprungligen utvecklat av Myers (2008) 
och innehåller två likvärdiga delare. En del som studerar upplevd komfort under ljusa 
förhållanden och en som studerar komfort under mörka förhållanden. Endast den del 
som studerar komfort under ljusa förhållanden nyttjades eftersom simulatorstudien 
genomfördes under ljusa betingelser. Dock inkluderas en rad specifika frågor med avse-
ende på vägytor. För de vägytor som studerades i studien skapades en unik komfort-
fråga (se bilaga 3 fråga 15–21). Syftet med formuläret i första hand var att studera hur 
upplevd komfort generellt (när försökspersonen sitter i lugn och ro och besvarar en 
enkät) var relaterat till upplevd komfort av specifika vägytor och förarbeteende under 
körning i simulatorn.  

Riskbenägenhetsformulär: Det använda formuläret var ursprungligen utvecklat av 
Weber (2002). Det var inte utvecklat för trafiksituationen eller förarrollen utan för att 
beskriva riskbenägenhet generellt. Endast ett urval av dessa frågor nyttjades för denna 
studie. Urvalet av frågor var godtyckligt men styrdes av en avsikt att välja frågor som 
passade kulturen i Sverige. Syftet med formuläret i första hand var att studera hur 
riskbenägenhet var relaterat till upplevd risk av specifika vägytor och förarbeteende 
under körning i simulatorn.  

Erfarenhet och realism formulär: Efter avslutad körning i simulator besvarade samtliga 
försökspersoner en efterenkät. Enkäten innehöll 10 frågor med syfte att klargöra hur 
försökspersonen upplevde studien och i synnerhet graden av realism i simulatorn. 

Utöver frågeformulären baseras analyserna också på data som samlas in under körning i 
simulatorn:  

Skattning av komfort och säkerhet: I slutet av varje vägavsnitt fick försökspersonerna 
göra en bedömning av vägytan. Två frågor ingick i bedömningen, den ena om komfort 
och den andra om säkerhet. Hypotesen var att det finns ett samband mellan hur man 
upplever komfort och säkerhet men att de inte helt överlappar varandra därför valdes att 
använda båda frågorna. För att inte onödigtvis göra begränsningar beskrevs inte vad 
som avsågs med komfort utan det var upp till varje försöksperson att lägga in sina 
tolkningar. 

Frågorna som ingick i bedömningen var: 

• Hur komfortabel är denna vägyta att köra på? 

• Hur säker upplever du att denna vägyta är?  

 

Försökspersonen fick göra en skattning på en skala från 1 till 7. Där 1 var mycket 
okomfortabel/osäker och 7 var mycket komfortabel/säker. Dessa skattningar är de som 
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skapar det underlag (input) för variansanalyserna när det gäller skattningar. Det kommer 
att framgå med all tydlighet då avsteg görs från denna 7 gradiga skala. 

Kördata: Baserat på uppmätta kördata beräknas fem körbeteendemått: 

• genomsnittshastighet per teststräcka  

• standardavvikelse av hastigheten per teststräcka  

• medelvärdet av den laterala positionen per teststräcka  

• ”standard deviation of lateral position” (SDLP) på varje teststräcka, alltså hur 
mycket föraren ”vinglar” runt sin medelposition 

• ”deviation of lateral position”, ett mått som liknar SDLP. 

 
2.4 Försöksdesign 
Följande moment ingick i körsimulatorstudien och beskrivs mer detaljerat i de 
kommande avsnitten. 

• Frågor före körning 

o Bakgrundsfrågor 

o Komfortfrågor 

o Riskperceptionsfrågor 

• Körning i simulatorn – kördata samt skattning av komfort och säkerhet 

o Experiment 1 
Inverkan av faktorerna utseende (visuellt), ljud (auditivt) och 
vibrationer/skakningar (taktilt) 

o Experiment 2 
Vägavsnitt med olika vägytetillstånd och vägyteegenskaper 

• Frågor efter körning 

o Rangordning av vägar med oliks vägytetillstånd/-egenskaper 

o Bedömning av realism. 

 

Simulatorkörningen var som framgår ovan uppdelad i två experiment. I första experi-
mentet testades vilka intryck som påverkar hur vägytan uppfattas av trafikanten. 
Betydelsen av utseende, ljud och vibrationer testades på en spårig väg och en lappad 
väg. I det andra experimentet ingick 8 vägavsnitt med olika vägytetillstånd för att få en 
rangordning på olika skador/egenskaper. För båda experimenten gällde att försöks-
personerna i slutet av varje vägavsnitt fick göra en bedömning av vägytan. 

Frågorna som ingick i bedömningen var: 

• Hur komfortabel är denna vägyta att köra på? 

• Hur säker upplever du att denna vägyta är?  

 

Försökspersonen fick göra en skattning på en skala från 1 till 7. Där 1 var mycket 
okomfortabel/osäker och 7 var mycket komfortabel/säker.  
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Samtliga vägavsnitt i båda experimenten var 2 km långa med en hastighetsbegränsning 
på 90 km/h. 

 
2.4.1 Experiment 1 
Experiment 1 var ett inomgruppsexperiment. Två vägytor, en spårig och en lappad, som 
varierades med avseende på vibrationer och ljud, studerades. En väg som var slät och 
jämn användes som referensväg. På de båda studerade vägytorna kombinerades ljud och 
vibrationer som framgår av Tabell 2  

Samtliga vägytor skattades, såsom beskrivs ovan, med avseende på komfort och säkerhet. 
Varje vägyta föregicks och efterföljdes av en referensväg som också skattades med avseende 
på komfort och säkerhet.  

Varje vägavsnitt var 2 km lång. 

R = Referensväg 

S = Spårig vägyta  

L = Lappad vägyta 
 
Tabell 2  Vägavsnitten försågs med olika ljud och vibrationer på följande sätt. 

Vägavsnitt Utseende Ljud Vibrationer 

R Referensväg  referensväg  referensväg 

    

L1 Lappad väg referensväg referensväg 

L2 Lappad väg lappad väg referensväg  

L3 Lappad väg referensväg lappad väg 

L4 Lappad väg lappad väg lappad väg 

    

S1 Spårig väg referensväg referensväg 

S2 Spårig väg spårig väg referensväg 

S3 Spårig väg referensväg spårig väg 

S4 Spårig väg spårig väg spårig väg 

 

Experimentet bestod av 16 olika kombinationer av samtliga vägavsnitt där ordningen 
var balanserad. Varje kombination kördes av två försökspersoner. Ett exempel på en 
kombination presenteras nedan: 

 

1: R+L1+R+L2+R+L4+R+L3+R+S3+R+S1+R+S2+R+S4 

Alla 16 kombination finns i Bilaga 4. 
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2.4.2 Experiment 2 
Experiment 2 bestod av 8 vägytor med olika karaktär och vägytorna kombinerades på 
8 olika sätt enligt beskrivning nedan. Precis som i experiment 1 föregicks och efter-
följdes varje vägyta av en referensväg (samma som i experiment 1). Ordningen var inte 
fullständigt balanserad. Varje kombination kördes av 4 försökspersoner. 

R = referensväg  

V1 = L4 = Lappad väg 

V2 = S4 = Spårig väg 

V3 = Spårig väg med vatten 

V4 = Väg med grov textur, röd 

V5 = Ojämn väg 1 medel skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 

V6 = Väg med sprickor i höger spår 

V7 = Väg med sprickor i höger spår och kantdeformationer 

V8 = Ojämn väg 2 mycket skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer). 

 

Varje vägavsnitt var 2 km långt med ljud och vibrationer som motsvarar utseendet på 
vägytan. 

En kombination av vägavsnitt såg ut på följande sätt: 

1: R+V1+R+V7+R+V3+R+V4+R+V5+R+V6+R+V2+R+V8  

 

Åtta balanserade kombinationer, se Bilaga 4, nyttjades i experiment 2 vilket innebär att 
fyra försökspersoner körde varje kombination. 

 
2.5 Procedur 
Försökspersonen fick först en kort muntlig information om VTI:s körsimulator och 
sedan en skriftlig beskrivning av försöket (Bilaga 5). Det gavs då också möjlighet att 
ställa frågor. Därefter fick försökspersonen läsa och skriva under det informerade 
samtycket (Bilaga 6). Försökspersonen fick sedan fylla i ett frågeformulär med frågor 
om bakgrund, körstil, komfort i samband med bilkörning och riskperception (Bilaga 3: 
Frågor före körning). 

När det var gjort gick försökspersonen in i simulatorn. Körningen började med en 
träningssträcka som var lika för alla och som tog ca 10 min att köra. Träningssträckan 
bestod av nio vägavsnitt där försökspersonen fick träna på att köra och göra en 
bedömning av vägytan. För varje vägavsnitt fick försökspersonen svar på de båda 
frågorna:  

1. Hur komfortabel är denna vägyta att köra på?  

2. Hur säker upplever du att denna vägyta är att köra på?  

 

Försökspersonen fick för varje fråga göra en skattning på en skala från 1 till 7. Där 1 var 
mycket okomfortabel/osäker och 7 var mycket komfortabel/säker. Frågorna ställdes 
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under körningen när försökspersonen kört 1 500 meter av vägavsnittet och hade då 
500 meter kvar fram till nästa vägavsnitt. 

Träningsträckan såg ut på följande sätt: 

referens + spårig +referens + lappad + referens + spårig med vatten + referens + ojämn 
väg (lappar, sprickor, kantdeformationer) + referens. 

Alla vägavsnitt hade ljud och vibrationer som motsvarar utseendet hos vägavsnittet. 

Träningen innebar att försökspersonerna vid ett flertal tillfällen fick skatta graden av 
komfort och risk för att kalibrera sin bedömningsskala med avseende på referensvägen. 
Syftet var att detta värde skulle vara någorlunda konstant under studien och inte vara 
beroende av hur andra vägytor upplevdes. 

När träningen och ”kalibrering av baslinje” var klar startade experiment 1 som bestod 
av 17 vägavsnitt, referensvägen och fyra olika varianter av lappad respektive spårig väg, 
enligt beskrivning i avsnitt 2.4.1. För alla 17 vägytor fick försökspersonen göra 
bedömning genom att i slutet av varje vägavsnitt svara på de två frågorna om komfort 
och säkerhet. Experiment 1 tog ca 25 minuter att genomföra. 

Direkt efter att experiment 1 var avslutat startades experiment 2. Detta försök bestod 
också av 17 vägavsnitt, referensvägen och 8 andra vägytor, enligt beskrivning i avsnitt 
2.2 tabell 1 och avsnitt 2.4.2. Även här gjordes bedömningar genom att svara på de båda 
frågorna om komfort och säkerhet. Experiment 2 tog även det ca 25 minuter att genom-
föra. 

Efter körningarna i simulator fick försökspersonen fylla i ett frågeformulär (Bilaga 7: 
Frågor efter körning) där de olika vägytorna skulle rangordnas dels utifrån hur 
komfortabla de upplevdes att köra på, dels hur säkra de upplevdes att köra på. Det var 
också frågor om hur realistisk varje vägyta upplevdes. Till hjälp vid dessa frågor hade 
försökspersonen bilder på de olika vägytorna (Bilaga 2). Slutligen var det en fråga om 
hur försökspersonen mått under simulatorkörningen. 

 
2.6 Försökspersoner 
I försöket ingick 32 försökspersoner 16 män och 16 kvinnor. 

Försöket kördes dagtid och försökspersonerna rekryterades från ett register där de själva 
anmält intresse att delta i simulatorstudier. 

Åldersfördelningen var 26 till 56 år med genomsnittsålder 39 år. Alla hade minst 5 års 
körerfarenhet och körde mellan 535 och 16 000 mil/år (se även Tabell 3) 

Nedan presenteras en beskrivning av de 32 deltagarna. Detta speglar vilka individer och 
grupper som finns representerade i materialet, dvs. avsikten var att studera om det 
existerar variationer i våra svar med avseende på vilka förartyper vårt material 
innehåller. Inget av resultaten föranledde dock vidare analyser av detta material. 
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Tabell 3  Data om försökspersonerna. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. Deviation 

Född (år) 32 47,00 83,00 70,7813 10,20984 

Körkort (när) 32 1 962,00 2 003,00 1 990,2187 11,10575 

Mil (antal per år) 32 350,00 16 000,00 2 679,6875 3 331,27553 

Landsväg (andel) 32 15,00 90,00 60,7813 19,26510 

Stadskörning (andel) 32 10,00 85,00 39,5313 19,27556 

      

 

Dessutom bad vi förarna bedöma sig själva som bilförare utifrån 12 olika aspekter från 
1 till 7 enligt följande exempel: 1 Mycket dålig–7 Mycket Bra. 

 
Tabell 4  Försökspersonernas beskrivning av sig själva som bilförare. 

Aspekt N Minimum Maximum Medelvärde Std. Deviation

1 Dålig–Bra 32 4,00 7,00 5,4063 ,87471

2 Långsam–Snabb 32 3,00 7,00 4,9687 ,96668

3 Ängslig–Lugn 32 4,00 7,00 5,8438 ,84660

4 Försiktig–Risktagande 32 2,00 5,00 3,6563 ,86544

5 Tveksam–Bestämd 32 4,00 7,00 5,4688 ,94985

6 Koncentrerad–Lättdistraherad 32 1,00 6,00 3,2188 1,38504

7 Nervös–Trygg 32 2,00 7,00 5,8125 1,14828

8 Defensiv–Offensiv 32 3,00 7,00 4,5625 1,01401

9 Uppmärksam–Ouppmärksam 32 1,00 7,00 2,9375 1,47970

10 God framförhållning–Impulsiv 32 1,00 7,00 3,0938 1,59352

11 Roligt–Tråkigt 32 1,00 6,00 3,0625 1,45774

12 Så ofta du kan–Endast nödvändigtvis 32 1,00 7,00 3,2500 1,60644

      

 

Baserade på dessa data ser vi att dessa 32 förares egenbedömning ger att de som grupp 
upplever sig som bra som bilförare, samtidigt som de är rätt snabba och mycket lugna. 
Dessutom är de lite försiktiga men ändå bestämda och koncentrerade. Lite offensiva och 
trygga samtidigt som de är uppmärksamma med relativt god framförhållning. De tycker 
dessutom att det är roligt att köra bil och gör det gärna. Det verkar som om vi har en 
utmärkt förargrupp. Dessa data blir först intressanta i ljuset av andra data som t.ex. hur 
de upplever olika typer av vägytor med avseende på komfort och säkerhet eller hur de 
faktiskt kör.  
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Vi gjorde dessutom en analys med avseende på hur män och kvinnor beskrev sig själva 
som förare utifrån de tolv aspekter som redovisas i tabell 4. Den variansanalys som 
genomfördes påvisade att inga skillnader mellan könen var möjlig att identifiera.  

Kvinnorna upplevde sig som lite snabbare än män, och att de upplever bilkörning som 
lite roligare och att de gör det så ofta de kan. Detta var dock inte signifikant. 

Slutsats: Baserat på de aspekter vi studerat finner vi att deltagarna representerar en 
rimlig variation av bilförare och att de resultat vi får fram i de avsedda analyserna är 
giltiga för populationen bilförare i Sverige.  

Det existerar inga skillnader mellan män och kvinnor med avseende på de tolv aspekter 
som beskriver våra deltagare som förare.  
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3 Resultat  
Resultaten nedan härstammar dels från a) uppmätta kördata, som samplades direkt från 
körsimulatorn, dels b) ifrån skattningar som försökspersonerna gav medan de körde. 
Dessutom c) besvarade deltagarna frågor som berör säkerhet och komfort innan simula-
torkörning. Slutligen d) besvarade deltagarna också ett antal frågor efter genomförd 
simulatorkörning. 

Utifrån uppmätta kördata beräknas fem olika körbeteendemått:  

• genomsnittshastighet per teststräcka  

• standardavvikelse av hastigheten per teststräcka  

• medelvärdet av den laterala positionen per teststräcka  

• ”standard deviation of lateral position” (SDLP) på varje delsträcka, alltså hur 
mycket föraren ”vinglar” runt sin medelposition 

• ”deviation of lateral position”, ett mått som liknar SDLP.  

 

Måtten beskrivs i större detalj längre ner. 

Inledningsvis beskrivs data från de olika instrument (frågeformulär) som beskriver 
deltagarna utifrån riskbenägenhet och hur de ser på komfort i trafiksammanhang (3.1). 
Därefter presenteras resultaten från kördata och skattningarna i experiment 1 (3.2) 
respektive experiment 2 (3.3). I båda fallen görs beräkningar som visar om beteendet 
ändrar sig över tid, och om beteendet skiljer sig mellan de olika vägtyperna. Slutligen 
redovisas resultaten av frågeformuläret efter körning (3.4). 

 
3.1 Komfort och riskperception 
Innan deltagarna påbörjade simulatorkörningarna besvarade de frågor om komfort och 
riskperception (se bilaga 3). Frågorna rörande komfort var relaterade till trafiksitua-
tioner och bestod av två delar. Den första delen utgörs av en del av ett instrument 
utvecklat av (Myers, 2008) och bestod av 11 frågor. Den andra delen bestod av 6 frågor 
om vägytor som liknade de som deltagarna skulle få möta under själva experimenten.  

Därefter följde 13 frågor som behandlade riskperception eller benägenhet att ta risker. 
Dessa frågor var utvalda från ett utvecklat instrument av (Weber, 2002) och behandlade 
inte specifikt trafik utan var utvecklade i mer generella termer (se bilaga 3).  
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3.1.1 Komfortinstrumentet  
I Tabell 5 redovisas de värden som instrumentet gav i denna studie.  

 
Tabell 5  Medelvärde och standaravvikelse för frågor om komfort.  
(skala 1 = okomfortabel och 7 = mycket komfortabel). 

Hur komfortabel känner du dig med 
att köra i dagsljus …. N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avv 

och lätt regnväder? 32 3,00 7,00 6,2500 ,84242

och kraftigt regnväder? 32 1,00 7,00 4,4375 1,45774

med snö och is på vägarna? 32 2,00 7,00 4,6250 1,45358

och du blir bländad av solljus? 32 1,00 6,00 4,1250 1,36192

och du hamnar i ett plötsligt 

snöoväder? 

32 2,00 7,00 4,3438 1,51571

på platser du inte kört på tidigare? 32 2,00 7,00 5,2812 1,05446

och följa fartrytmen fast den går 

över hastighetsbegränsningen på 

110 km/h? 

32 2,00 7,00 5,4688 1,43649

och där andra bilar ligger för nära 

bakom dig? 

32 1,00 7,00 3,7188 1,74567

och andra bilar kör om dig på 

olämpliga platser? 

32 1,00 6,00 3,4062 1,38795

och andra förare verkar 

ouppmärksamma i din närhet? 

32 2,00 5,00 3,1875 ,89578

Valid N (listwise) 32     

 

Antalet deltagare och antalet frågor gör att en korrelationsanalys är lämplig då vi är 
intresserade av att studera hur olika aspekter med avseende på komfort är relaterade till 
varandra. Korrelationsmatrisen bifogas som bilaga 8.  

Tolkningen av korrelationsmatrisen är minst sagt problematisk. Inspektionen av 
matrisen ger följande möjliga tolkning. En aspekt, eller faktor, skulle kunna vara väder 
betingelser. Samtliga av de frågor (5 st.) som frågar om hur olika väderbetingelser 
påverkar upplevd komfort samvarierar entydigt. Dessutom har vi två frågor som berör 
själva trafiksituationen på olika sätt hur a) bekant miljön är och b) fartrytm. Slutligen 
har vi en faktor som i synnerhet fokuserar på andra aktörer i trafiken. Dessa tre faktorer 
är rimliga (väderbetingelser, trafiksituationen och andra aktörer) och möjliga utifrån den 
matris som skapats av data. Dock ska den svårighet som existerar med tolkning av 
matrisen inte underskattas. En stor försiktighet med avseende på tolkningar bör iakttas, i 
synnerhet i nyttjandet av dessa faktorer i senare analyser.   
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Komfortskattningar innan experimentet: Tabell 6 nedan visar på hur deltagarna 
innan själva simulatorkörningen skattar hur komfortabla olika vägytor är. Dessa 
skattningar är genomförda utan bilder.  
 
Tabell 6  Försökspersonernas medelvärde och standaravvikelse för olika vägytor innan 
körning i simulatorn. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. Deviation 

Tydliga spårbildningar 32 2,00 7,00 4,0625 1,47970

Tydliga sprickor 32 1,00 7,00 4,3125 1,55413

Lagningar och lappningar 32 1,00 7,00 4,5625 1,41279

Vatten på vägytan 32 2,00 7,00 3,8750 1,31370

Grov textur/struktur 32 2,00 7,00 5,0000 1,36783

Kantdeformationer 32 2,00 7,00 4,4063 1,26642

     

 

Det framgår av resultatet att variationen i medelvärden är liten. I detta fall är grov 
textur/struktur, lappningar och lagningar samt kantdeformationer de mest komfortabla. 
Minst komfortabla är sprickor, spår och sist vatten på vägytan. 

 
3.1.2 Riskbenägenhetsinstrument 
Detta instrument är inte utvecklat för trafiksituationen primärt utan för att beskriva en 
mer generell form av riskbenägenhet. I detta arbete har endast 13 av de frågor som 
utvecklats av (Weber, 2002) inkluderats av två anledningar. För det första, instrumentet 
är utvecklat för en annan kultur och ett flertal av frågorna upplevdes som missvisande 
eller anmärkningsvärda utifrån den vardag vi upplever att svenskar lever i. Detta medför 
att vi inte kan jämföra denna studies data med tidigare studier som nyttjat detta instru-
ment. Det andra skälet var av mer praktiskt karaktär. Instrumentet innehöll betydligt fler 
frågor och skulle ha krävt ytterligare resurser i form av tid, och tiden bedömdes vara 
mer prioriterad än ett ökat antal frågor.  

Tabell 7 nedan redovisar hur deltagarna besvarat de 13 utvalda frågorna som nyttjades i 
denna studie. Skalan på dessa var 1 till 7 där 1 representerar mycket liten sannolikhet 
och där 7 representerar en mycket hög sannolikhet.  
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Tabell 7  Försökspersonernas svar på de 13 utvalda frågorna med avseende på 
risktagning. 

Hur stor är sannolikheten för att du….. 
 N Medelvärde St.D. 

skulle argumentera för din sak med en vän som har en annan åsikt? 32 5,6563 1,18074

skulle be chefen om löneförhöjning? 32 4,7813 1,53947

skulle satsa 500 kronor på ett lotteri? 32 2,7500 1,79605

skulle äta mat dagen efter ”bäst för datum” om maten luktar och ser bra ut? 32 5,5312 1,79577

skulle ge dig ut på en två veckors utlandsresa utan att boka logi? 32 4,6875 1,78592

skulle ignorera ihållande smärta och inte gå till doktorn? 32 4,3750 1,69915

skulle olagligt kopiera en digital skiva eller film? 32 5,3750 1,60141

skulle flytta till en ny stad? 32 4,5937 1,96517

inte skulle använda solkräm när du solar? 32 4,6563 1,55769

inte skulle använda bilbälte? 32 1,6875 1,51205

inte skulle ha brandlarm i din bostad? 32 1,8750 1,69915

skulle pröva på lite farligare sporter (fallskärmshoppning, bergsklättring)? 32 4,4375 1,84806

skulle cykla utan hjälm? 32 5,8750 1,45358

   

 

Positivt att notera ur trafiksäkerhetssynpunkt är att sannolikheten är låg för att försöks-
personerna skulle åka bil utan bilbälte. Dock är sannolikheten hög att de skulle cykla 
utan hjälm.  

För att kunna nyttja dessa data på ett effektivt sätt är det av intresse om det finns ett 
mönster i dessa data. Den korrelationsanalys som genomfördes resulterade i följande 
mönster. 



 

VTI rapport 669 27 

Tabell 8  Resultat av korrelationsanalys. 

 Korrelerar med 
1. skulle argumentera för din sak med en vän som har en annan åsikt? 2, 5, 6, 7,  
2. skulle be chefen om löneförhöjning? 1 
3. skulle satsa 500 kronor på ett lotteri? 4, 11 
4. skulle äta mat dagen efter ”bäst för datum” om maten luktar och ser bra ut? 3 
5. skulle ge dig ut på en två veckors utlandsresa utan att boka logi? 1, 6, 7, 12 
6. skulle ignorera ihållande smärta och inte gå till doktorn? 1, 5, 7, 10 
7. skulle olagligt kopiera en digital skiva eller film? 1, 5, 6, 12 
8. skulle flytta till en ny stad? -11 
9. inte skulle använda solkräm när du solar? -11 
10. inte skulle använda bilbälte? 6 
11. inte skulle ha brandlarm i din bostad? 3, -8, -9 
12. skulle pröva på lite farligare sporter (fallskärmshoppning, bergsklättring)? 5, 7 
13. skulle cykla utan hjälm? Ingen 

 

Tolkningen av denna tabell är vare sig enkel eller entydig. Det verkar dock finnas en 
relation mellan 1, 5, 6, 7, 12, även om 12 hänger lite löst. Dessutom verkar det finnas en 
relation mellan 8, 9, och 11 där höga värden på 8 och 9 ger låga värden på 11. Slutligen 
verkar det finns en relation mellan 3 och 4.  

Tolkningen av vad detta står för är svår, minst sagt. En reduktion av dessa frågor till ett 
fåtal faktorer kan möjligen göras. Dock är det svårt att avgöra vad dessa faktorer står 
för. Vi blir hänvisade till enstaka frågor då vi vill koppla dessa skattningar till 
skattningar om säkerhet och komfort. I bilaga 8 bifogas den kompletta korrelations-
matrisen. Då vidare tolkning är problematisk genomför vi inga vidare analyser eller 
kopplingar till andra data i denna rapport.   

 
3.2 Experiment 1 
3.2.1 Kördata 
Fem olika körbeteendemått beräknades för varje teststräcka (vägavsnitt). Alla mått 
beräknades per delsträcka, dock användes enbart mätpunkter som låg minst 100 m efter 
delsträckans startpunkt och minst 100 m före delsträckans slutpunkt. Detta för att 
renodla data och säkerställa att det visuella intrycket av nästa delsträcka inte kunde 
påverka körbeteendet på föregående delsträcka, liksom intryck från föregående 
delsträcka inte skulle kunna ”hänga kvar” till början på nästa delsträcka.  

Först undersöktes om genomsnittshastigheten ändrade sig över tid för de nio referens-
vägarna som kördes först, mellan alla teststräckorna, och sist. För varje försöksperson 
beräknades genomsnittshastigheten som ett aritmetiskt medelvärde över alla samplings-
punkterna för varje delsträcka. För analyserna användes således ett medelvärde per 
försöksperson per delsträcka. 
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En mer detaljerad analys av tidseffekten redovisas i bilaga 5 för samtliga körbeteende-
mått. 

I Figur 3.1 visas genomsnittshastigheten över alla försökspersoner per referenssträcka 
över tid. Genomsnittshastigheten är betydligt lägre för Referensväg 1 än för de andra 
referensvägarna. Detta beror med stor sannolikhet på att försökspersonerna accelererade 
från stillastående på den första referensvägen, dock ej på de andra referensvägarna. Den 
sträckan som är borttagen ur analysen var tydligen för kort för att undvika att 
accelerationssträckan påverkar resultaten.  

 
Figur 3.1  Genomsnittshastigheten över alla försökspersonerna per referenssträcka 
över tid. OBS: Y-axeln börjar vid 60 km/h istället för 0 km/h för ökad tydlighet. 

 

Slutsatsen av analyserna är att det inte finns några utpräglade tidseffekter för de mått 
som beräknades för referensvägskörningarna. Enbart för medelhastigheten och Lateral 
Position Deviation kunde en kontinuerlig utveckling i samma riktning fastställas, men i 
båda fallen var förändringen liten och signifikanta skillnader fanns enbart mellan de 
första och sista delsträckorna. 

 
Utseende, ljud och vibrationer – samband med körbeteendet 

Eftersom ordningen i vilken testvägytorna kördes var balanserad över försöksperso-
nerna finns ingen risk att en tidsfaktor skulle ha kunnat påverka resultaten. En GLM 
Repeated Measures genomfördes för vart och ett av de fem måtten som beskrevs ovan. 
Tre faktorer varierades på två nivåer var inom försökspersonerna. 
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Första faktorn var hur vägytan såg ut, den ”visuella ytan”. Vägen var antingen lappad 
eller spårig. Nästa faktor var vägens ”ljud”. När försökspersonen kör i simulatorn 
produceras ett ljud som motsvarar ljudupplevelsen under bilkörningen. Ljudet på den 
visuellt spåriga vägen kunde antingen låta som om man körde över en spårig väg eller 
som om man körde över referensvägen. Den spåriga vägen kunde dock aldrig låta som 
om den var lappad. Motsvarande gällde för den lappade vägen. Antingen så lät den som 
en lappad väg, eller så som referensvägen. Nivåerna på faktorn ”ljud” var alltså 
”referensvägsljud” (kodad som ”1” i Tabell 9) eller ljudet som motsvarar utseendet, 
kallad för ”synlig vägyteljud” (kodad som ”2” i Tabell 9). 

Den tredje faktorn, ”vibration”, fungerade analogt till ljudfaktorn. Vägen vibrerade 
antingen som referensvägen (blå linje i Tabell 9) eller som den såg ut (grön linje i 
Tabell 9). 

Ingen väg som såg ut som referensvägen och därmed var klassad ”referensväg” togs 
med i denna analys. Detta för att referensvägen enbart förekom med referensvägsljud 
och referensvägsvibrationer. En separat jämförelse mellan testvägarna och 
referensvägarna kommer att presenteras längre ner. 

Medelhastighet 
Analysen på medelhastighet visade på en signifikant interaktion mellan det visuella 
intrycket och ljud (F(1, 31) = 8.5, p < .05), och mellan det visuella intrycket och 
vibration (F(1, 31) = 4.5, p < .05). Inga andra signifikanta skillnader kunde observeras. I 
genomsnitt, totalt sett, körde försökspersonerna i 90,8 km/h. Som framgår ur Tabell 9 
kör försökspersonerna något fortare på den lappade vägen när den låter som en lappad 
väg, och på den spåriga vägen, när den låter som referensvägen. Likaså kör försöks-
personerna lite fortare på den lappade vägen, när den vibrerar som en lappad väg, och 
på den spåriga vägen, när den vibrerar som referensvägen. Skillnaderna mellan de olika 
genomsnittshastigheterna ligger dock på under 1 km/h. 

Varians i hastighet 
Den genomsnittliga standardavvikelsen i hastighet låg vid 2,78 km/h, totalt sett. 
Analyserna pekade ut en enda signifikant effekt, nämligen huvudeffekten ”ljud”. 
Variansen i körd hastighet ökar när vägarna låter som de ser ut och sjunker när vägen 
låter som referensvägen. Standardavvikelsen ligger på 2,6 km/h när vägen låter som 
referensvägen och på 2,9 km/h när vägen låter som den ser ut (F (1, 31) = 9.3, p < .05). 

Genomsnittlig lateral position 
Figur 3.2 presenterar det genomsnittliga sidoläget för testvägytorna. Jämför man 
sidoläget för referensvägarna så framgår att försökspersonerna håller sig i stort sett till 
sina valda favoritlägen, men att variansen inom personen ökar på testvägytorna.  
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Figur 3.2  Lateralposition för varje testvägyta per försöksperson. Referenslinjen 
markerar vägens mitt. 

 

Som GLM-analysen visar finns en signifikant huvudeffekt av det visuella intrycket. På 
den spåriga vägen ligger man i genomsnitt 4 cm närmare mitten (-1,71) än på den 
lappade vägen (-1,75). Det måste dock beaktas att detta är ett genomsnittsmått. Måttet 
”lateral position-deviation” nedan måste tas hänsyn till för att få ett bättre grepp om hur 
försökspersonerna agerade angående sidoläget. Kör någon person längre till höger och 
en annan längre till vänster så reflekteras detta inte i genomsnittsmåttet, men det ger 
utslag i deviationsmåttet. 

SDLP 
Hur mycket föraren vinglade kring sitt medelsidoläge påverkas signifikant av vibra-
tionerna. Oavsett om vägen var spårig eller lappad så ökade SDLP-värdet när vägen 
vibrerade såsom den såg ut (F(1, 31) = 8.2, p <.05). Det fanns en tendens att detta 
fenomen var ännu starkare på den spåriga vägen än på den lappade vägen (F(1, 31) = 
3.9, p <.10). 

Lateral Position Deviation 
För måttet ”lateral position deviation” fanns enbart en signifikant huvudeffekt, vilket 
var utseendet på vägen (F(1, 31) = 7.6, p <.05). Om vägen var spårig körde försöks-
personerna 23 % längre åt sidan än på den lappade vägen, jämfört med hur de i snitt låg 
på referensvägen.  
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Tabell 9  Plottar av medelvärdena för faktorerna ”visuell yta” (kolumner) ”ljud” 
(x-axel) och vibration (linjerna) för de fem måtten. (Ljud 1 = motsvarande referensväg; 
ljud 2 = motsvarande den visuella ytan; blå linje: motsvarande referensväg; grön linje: 
motsvarande den visuella ytan.) 
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Sammanfattning 
I Tabell 10 finns en sammanställning över vilka faktorer som påverkade vilka mått. Det 
rent visuella intrycket var mest avgörande för laterala mått och påverkade särskilt det 
genomsnittliga sidoläget och hur mycket försökspersonerna la sig vid sidan om sitt 
genomsnittliga favoriserade referensvägssidoläge, beroende på hur vägytan såg ut. 
Ljudet däremot hade enbart en signifikant effekt på hastighetens standardavvikelse, 
alltså hur mycket försökspersonerna varierade sin hastighet och då blev variansen större 
när ljudet motsvarade den visuella vägytan. Vibrationerna å andra sidan påverkade hur 
mycket försökspersonerna vinglade runt det genomsnittliga sidoläget på den aktuella 
delsträckan. 

Det visuella intrycket och ljudet påverkade medelhastigheten interaktivt, då hastigheten 
var något högre på den lappade vägen som lät lappad, och på den spåriga vägen när den 
lät som referensvägen. 

Även det visuella intrycket och vibrationen påverkade medelhastigheten interaktivt, och 
på samma sätt som visuellt-ljud-interaktionen. 
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Slutsats: Enbart det visuella påverkar inte hastighet, dock sidoläge. Ljud påverkar 
varians i hastighet och vibration påverkar varians i sidoläge, dock påverkar vibration 
och ljud även hastigheten i interaktion med det visuella. 

 
Tabell 10  Sammanställning över vilka faktorer som hade signifikanta huvud- eller 
interaktionseffekter på de olika körmåtten. (** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10). 

 medel-
hastighet 

standard-
avvikelse 
hastighet 

medel 
lateralposition

SDLP Lateral 
Position 
Deviation 

visuellt   **  * 

ljud  **    

vibration    **  

visuellt * ljud **     

visuellt * 
vibration 

*   (*)  

ljud * 
vibration 

     

visuellt * ljud 
* vibration 

     

 
Jämförelse lappad väg, spårig väg och referensväg 
Jämförelserna i kapitel 3.2 är enbart mellan den spåriga och den lappade vägen, som 
båda kördes med rätt vibration eller referensvägvibration och med rätt ljud eller 
referensvägljud. Själva referensvägen kördes enbart med referensvägljud och  
-vibration. 

För att jämföra referensvägen, den lappade vägen och den spåriga vägen plockades de 
körningarna där både ljudet och vibrationen överensstämde med den visuella vägytan 
för de två testvägytorna. För referensvägen bildades ett genomsnittsvärde per mått av de 
sju mellersta referensvägkörningarna. Den första referensvägkörningen utelämnades, 
eftersom analyserna i kapitel 3.2 visade att förarna inte hade hunnit komma upp i vanlig 
körhastighet på denna väg. Den sista referensvägkörningen utelämnades också, dels för 
att den var kortare än de andra och för att det inte fanns några Lateral Position Deviation 
mått för denna. 

En GLM Repeated Measures analys räknades för varje mått för faktorn “väg” vars 
nivåer var de tre olika vägtyperna. Som framgår ur Tabell 11 skiljer sig medelhastig-
heten för den spåriga vägen från medelhastigheten för de andra två vägarna. På de 
spåriga delsträckorna kör man i snitt 1,4 km/h saktare än på de andra två vägbanorna.  

En signifikant skillnad mellan referensvägen och den lappade vägen observerades för 
standardavvikelsen av hastighet. Standardavvikelsen var då mindre för referensvägen än 
den lappade vägen, men den spåriga skilde sig inte signifikant från vare sig den lappade 
eller referensvägen. 

För medellateralpositionen och SDLP fanns inga skillnader mellan testvägytorna i 
denna analys. Däremot skilde sig alla tre nivåerna signifikant för Lateral Position 
Deviation. Värdet var lägst för referensvägen, något högre för den lappade vägen och 
låg 60 % över referensvägsnivån för den spåriga vägen. 
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Tabell 11  Bokstäverna anger för vilka vägtyper det finns signifikanta skillnader. Om 
två vägar har samma bokstav för samma mått så är skillnaden inte signifikant, men om 
de inte delar samma bokstav, så är skillnaden signifikant. För sd hastighet t.ex. finns 
det enbart en signifikant skillnad mellan referensvägen och den lappade vägen.  

 referensväg lappad spårig 

medelhastighet a a b 

standardavvikelse 
hastighet 

a b a, b 

medel lateralposition a a a 

SDLP a a a 

Lateral Position 
Deviation 

a b c 

 
Jämförelse testväg och efterföljande referensväg 
Ytterligare en jämförelse gjordes för att fortsätta undersöka dessa effekter. En GLM 
Repeated Measures analys beräknades för faktorerna ”väg” och ”tid”, där ”väg” hade 
åtta olika nivåer, nämligen de åtta olika testvägkombinationerna, och där ”tid” hade två 
nivåer, nämligen själva testvägen och referensvägen som kördes efter testvägen. Denna 
analys kunde inte göras för Deviation Lateral Position måttet, eftersom det inte fanns 
något värde för nionde referensvägen. Eftersom värdena för Referensväg 1 avvek från 
resterande referensvägarna, och eftersom Referensväg 1 alltid var en ”före-testväg” 
sträcka valdes att inte jämföra teststräckorna med referensvägarna som låg före. 

Även om genomsnittshastigheten för de sju mellersta referensvägarna ligger på samma 
nivå som den lappade vägen med ljud ”lappat” och vibration ”lappad” (Väg 4 i Figur 
3.3) framgår ur figuren att hastigheten på referensvägen efter en testväg alltid ligger 
något högre än medelhastigheten på själva teststräckan. Denna skillnad är signifikant 
(F(1, 31) = 13.7, p < .05). Tabell 12 redovisar de 8 olika testvägytornas egenskaper. Det 
framgår i tabellen hur de olika egenskaperna balanserats på ett systematiskt sätt. Det 
framgår också vad testvägyta 1 betyder. 

 
Tabell 12  Tabell över egenskaperna av testvägytorna 1–8. 

 visuellt ljud vibration 

1 lappad referens referens 

2 lappad lappad referens 

3 lappad referens lappad 

4 lappad lappad lappad 

5 spårig referens referens 

6 spårig spårig referens 

7 spårig referens spårig 

8 spårig spårig spårig 
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Figur 3.3  Medelhastighet för varje testväg (blått) och efterföljande referensväg (grönt). 
För egenskaperna av testvägarna se Tabell 12. 
 

Samma analys för standardavvikelsen av hastigheten visar att hastigheten varierar alltid 
mer på testvägen än på efterföljande referensväg. Standardavvikelsen i hastighet är 
oftast lägre när ljudet för testvägarna kommer från referensvägen än när det kommer 
från den visuella vägytan. Standardavvikelsen av hastigheten på den efterföljande 
vägsträckan påverkas något av värdet på delsträckan innan, vilket framgår ur Figur 3.4. 
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Figur 3.4  Medel standardavvikelse för varje testväg (blått) och efterföljande 
referensväg (grönt). För egenskaperna av testvägarna se Tabell 12. 
 

Även om inga signifikanta skillnader observerades för lateral position är det synligt i 
Figur 3.5 att man kör längre till vänster, alltså närmare det motsatta körfältet när 
vägytan var spårig och marginellt längre ut till höger när vägytan var lappad, jämfört 
med referensvägen efter. 
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Figur 3.5  Genomsnittlig lateralposition för varje testväg (blått) och efterföljande 
referensväg (grönt). För egenskaperna av testvägarna se Tabell 12. 
 

För SDLP fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre olika vägtyperna, och det 
framgår även av denna presentation av datat att vibrationerna hade störst effekt på 
SDLP-måttet. 
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Figur 3.6  Genomsnittlig SDLP för varje testväg (blått) och efterföljande referensväg 
(grönt). För egenskaperna av testvägarna se Tabell 12. 
 
3.2.2 Skattningar av komfort och säkerhet 
Referensvägskattningar med avseende på komfort och säkerhet 
Försökspersonerna skattade komfort och säkerhet på 24 teststräckor i rad (8 testvägar 
och 16 referensvägar). Sexton skattningar handlade om referensvägen. Både för komfort 
och för säkerhet beräknades en variansanalys (GLM, ANOVA) med ”upprepade mät-
ningar” på dessa 16 skattningar (2x8) för att undersöka om skattningarna av referens-
vägen förändrades systematiskt över tid eller som en effekt av vilken testvägyta man 
kört på tidigare. 

På en skala från 1 till 7 där 7 var mycket komfortabel/säker låg referensvägen igenom-
snitt på värden mellan 5,6 och 5,9 med en standardavvikelse i närheten av 1,0 för 
komfort. Figur 3.7 nedan påvisar jämnheten av referensvägsskattningar med avseende 
på upplevd komfort. 

Säkerhetsskattningarna för referensvägen låg i snitt mellan 5,8 och 6,1, standardav-
vikelsen var i genomsnitt knappt 1,0. Figur 3.8 nedan påvisar jämnheten av referens-
vägsskattningar med avseende på upplevd komfort. 
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Figur 3.7  Referensvägsskattningar med avseende på upplevd komfort. 
 

 
Figur 3.8  Referensvägsskattningar med avseende på upplevd säkerhet. 
 

Inga signifikanta effekter (2x8 faktoriell inomgruppsdesign) över tid (från den första till 
den sista testvägen), eller före i jämförelse med efter (en testväg) observerades, eller 
slutligen, en interaktion mellan förändringar över tid och före vs efter en testväg. 
Samtliga effekter påvisade ett ps>0.05.  

Slutsats: På grund av detta betraktas skattningarna för testvägytorna som oberoende av 
tidpunkten under testfärden där skattningen gjordes. Dessutom är referensvägen att 
betrakta som stabil, dvs. försökspersonerna har en och samma uppfattning om referens-
vägen oavsett vilken testvägyta de har kört på innan eller efter en referensvägskattning. 

Nästa steg är att studera hur upplevelsen/skattningen av de olika testvägytorna påver-
kades av de tre olika variationerna/kombinationerna som beskrivs i metodavsnittet, dvs. 
vilken effekt olika input i form av auditiva (ljud), visuella (utseende) och taktila 
(vibrationer) signaler påverkar upplevelsen av två olika typer av testvägytor (lappad väg 
och spårig väg).  
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Utseende, ljud och vibrationer – upplevd komfort och säkerhet 
En variansanalytisk ansats nyttjades (Upprepade mätningar) med faktorerna utseende 
(lappad versus spårig), ljud (referensvägljud versus ljud anpassande till den visuella 
ytan) och vibration (referensvägvibration versus vibration anpassande till den visuella 
ytan) beräknades för komfort- och säkerhetsskattningarna. Initialt beräknades denna 
analys för komfortskattningarna. Därefter presenteras samma analys för säkerhetsskatt-
ningarna. 

Figur 3.9 påvisar jämnheten av referenskattningar med avseende på upplevd komfort 
samt de lägre skattningarna totalt för testvägarna och den variation som skattningar på 
testvägarna ger upphov till. 

 

Figur 3.9  Referenskattningar med avseende på upplevd komfort på referensvägen (blå 
punkter) på testvägarna (gröna punkter). 
 

En 2 x 8 faktoriell inomgrupps ANOVA resulterade i 2 signifikanta huvudeffekter och 
en signifikant interaktionseffekt (Figur 3.9). Dels hade vi en huvudeffekt av vägtyp  
(F(1, 31) = 150.1, p < 0.05, Mse =1.6) vilket innebär att referensvägen upplevdes som 
mer komfortabel än de alternativa testvägytorna. Dessutom fann vi en huvudeffekt av 
vägytor (F(7, 217) = 11.25, p < 0.05, Mse = 0.70) vilket innebär att det var en skillnad 
mellan de olika varianterna av vägytor. Slutligen var interaktionseffekten signifikant 
(F(7, 217) = 14.22, p < 0.05, Mse = 0.45) vilket innebär att de olika varianterna av 
vägytor varierade på olika sätt med avseende på upplevd komfort.  

Slutsats: Referensvägen upplevs som mest komfortabel. Dessutom upplevdes lappad 
väg och spårig väg olika. Slutligen varierade upplevelserna av de olika testvägytorna 
olika. För att penetrera detta genomfördes ytterligare en analys.  
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Det gav att ytterligare en ANOVA (2x2x2 faktoriell inomgruppsdesign) genomfördes 
där endast skattningar på de 8 olika varianterna av vägytor studerades. Analysen med 
avseende på komfortskattningar resulterade i en huvudeffekt av typ av vägyta (F(1, 31) 
= 4 49, p < 0.05, Mse = 1.61), vilket innebär att Lappad väg upplevdes som mindre 
komfortabel än Spårig väg. 

Huvudeffekt av ljud (F(1, 31) = 53.5, p < 0.05, Mse = 0.84), dvs. vägytor med ljud från 
den specifika testvägytan upplevdes mindre komfortabla än vägytor med ljudet från 
referensvägytan. 

Slutligen, huvudeffekt av vibration (F(1, 31) = 56.7, p < 0.05, Mse = 0.48), dvs. 
försökspersonerna upplevde vibrationer (från testvägytan) som mindre komfortabla än 
vägytor med vibrationer från referensvägytan.  

Analysen påvisade att det finns två signifikanta tvåvägsinteraktioner och en ickesignifi-
kant tvåvägsinteraktion. Vägyta och ljud interagerar på ett systematiskt sätt (F(1, 31) = 
9.51, p < 0.05, Mse = 0.45). Dessa presenteras utförligare nedan. 

Figur 3.10 nedan påvisar dels att Lappad väg upplevs som mindre komfortabel än spårig väg 
men också att testvägsljudet upplevs som mindre komfortabelt än referensvägljudet. 
Dessutom blir interaktionen synlig i denna figur. Den spåriga vägen med referensvägljud 
upplevs som mer komfortabel än lappad väg med referensvägljud. Detta gäller samtidigt som 
skillnaden mellan spårig och lappad väg med testvägljud inte varierar. 

 
Figur 3.10  Skattningar av komfort på lappad testväg (1) respektive spårig testväg (2) 
med testvägljud (blå linje) respektive referensvägljud (grön linje).   

 

Den andra signifikanta interaktionen påvisar att även vägtyp och vibrationer varierar på 
ett systematiskt sätt (F(1, 31) = 17.53, p < 0.05, Mse = 0.58). Figur 3.11 påvisar i 
synnerhet interaktionen mellan vägtyp och vägvibrationer. Vid vibrationer från referens-
vägen är det marginell variation mellan lappad och spårig väg. Dock är skillnaden stor 
då vibrationer från testvägen nyttjas. Komforten sjunker när vibrationerna från lappad 
väg nyttjas men inte för spårig väg med vibrationer från spårig väg.  
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Figur 3.11  Skattning av komfort på lappad testväg (1) respektive spårig testväg (2) med 
vibrationer från testväg (blå linje) respektive från referensväg (grön linje). 

 

Slutligen resulterade denna analys i en signifikant trevägsinteraktion F(1, 31) = 12.99,  
p < 0.05, Mse = 0.25). Den påvisar vad de två tidigare tvåvägsanalyserna påvisar. 
Denna trevägsinteraktion gestaltas bäst i Figur 3.9. Där ser man att det i huvudsak beror 
på att vibrationerna från spårig väg inte påverkar komforten negativt. Det finns en trolig 
tolkning med avseende på detta. Vid körning på spårig väg undviker föraren spåren och 
undviker därmed effekten av vibrationerna.  

 

Slutsats av komfortskattningar: Dessa analyser resulterar i en relativt entydig bild.  

1. Det visuella intrycket har en betydelse för upplevd komfort. Det innebär att 
referensvägen upplevs som mer komfortabel än vad testvägarna gör.  

2. Det auditiva (ljudet) intrycket har en betydelse för upplevelsen av komfort. Det 
innebär att ljudet från testvägen minskar upplevelsen av komfort, dvs. inte 
enbart det visuella (utseendet) har betydelse för upplevelsen av komfort. 

3. Det taktila (vibrationerna) intrycket har en betydelse för upplevelsen av komfort. 
Det innebär att vibrationerna från testvägen minskar upplevelsen av komfort, 
dvs. inte enbart det visuella (utseendet) och auditiva intrycket har betydelse för 
upplevelsen av komfort. 

4. De olika intrycken (taktila och auditiva) har olika betydelse för upplevd komfort 
för olika testvägar. Upplevelsen av den spåriga vägen påverkas marginellt av 
vibrationer medan den lappade vägar gör det i stor utsträckning. Detta illustreras 
bra av Figur 3.9 (grön linje) där väg 7 är en spårig väg med referensvägljud och 
spårig-väg-vibration, men inte upplevs speciellt okomfortabel som predicerat 
utifrån övriga resultat. Det innebär olika aspekter av en vägyta påverkar 
upplevelsen av olika typer av vägytor i olika stor utsträckning.  
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Säkerhetsskattningar  
Nästa steg i analysen av skattningar är att presentera resultaten av samma analyser som för 
komfort.  

En 2 x 8 faktoriell inomgruppsanalys (ANOVA) resulterade i 2 signifikanta huvud-
effekter och en signifikant interaktionseffekt (Figur 22). Dels observerades en huvud-
effekt av vägtyp (F(1, 31) = 47.11, p < 0.05, Mse =2.53) vilket innebär att referensvägen 
upplevdes som mer säker än de alternativa testvägytorna. Dessutom fann vi en huvud-
effekt av vägytor (F(7, 217) = 4.91, p <0.05, Mse = 0.47) vilket innebär att det var en 
skillnad mellan de olika varianterna av vägytor. Slutligen var interaktionseffekten 
signifikant (F(7, 217) = 3.86, p < 0.05, Mse = 0.42) vilket innebär att de olika varian-
terna av vägytor varierade på olika sätt med avseende på upplevd säkerhet. Figur 3.12 
påvisar ett liknande data mönster för upplevd säkerhet som för upplevd komfort (se 
Figur 3.9) 

 
Figur 3.12  Skattning av säkerhet på referens- (blå linje) respektive testvägarna (grön 
linje). 
 

Slutsats: Referensvägen upplevs som mer säker. Dessutom upplevdes de 8 olika test-
vägarna olika. Slutligen varierade upplevelserna av de olika testvägarna olika. För att 
penetrera detta genomfördes ytterligare en analys. Samma som för komfort ovan. 

Det gav, igen, att ytterligare en ANOVA (2x2x2 faktoriell inomgruppsdesign) genom-
fördes där endast skattningar på de 8 olika varianterna av vägytor studerades. Analysen 
med avseende på säkerhetsskattningar resulterade i en icke signifikant huvudeffekt av 
typ av vägyta (F(1, 31) = 0.54, p > 0.05, Mse = 1.63), vilket innebär att Lappad väg inte 
upplevdes som mindre säker än Spårig väg eller tvärt om. Detta mönster överensstäm-
mer alltså inte med analysen för komfort. 
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En huvudeffekt av ljud observerades (F(1, 31) = 13.47, p < 0.05, Mse = 0.54), dvs. 
vägytor med ljud från den specifika testvägytan upplevdes mindre säkra än vägytor med 
ljudet från referensvägytan. 

Slutligen, en huvudeffekt av vibration observerades (F(1, 31) = 27.58, p < 0.05,  
Mse = 0.53), dvs. vibrationer från testvägarna upplevdes (från testvägytan) som mindre 
säkra än testvägytor med vibrationer från referensvägytan.  

Analysen resulterade även i en signifikanta tvåvägs interaktion och två ickesignifikanta 
två-vägsinteraktioner. Vägyta och vibration interagerar på ett systematiskt sätt  
(F(1, 31) = 5.66, p < 0.05, Mse = 0.36). Det innebär att vibration och vägyta återigen 
ger ett unikt mönster. 

Figur 3.13 påvisar att vibrationerna från den väg man kör på slår olika på upplevd 
säkerhet och att vibrationer från referensväg påverkar marginellt. 

 
Figur 3.13  Skattad säkerhet på lappad (1) respektive spårig (2) testväg samt med 
testvägvibration (blå linje) respektive referensvägvibration (grön linje). 
 

Slutligen resulterade denna analys i trevägsinteraktionstendens F(1, 31) = 3.64,  
p < 0.07, Mse = 0.22). Interaktionstendensen påvisar vad de två tidigare tvåvägs-
analyserna påvisade. Denna trevägsinteraktion gestaltas bäst i Figur 3.12. Där ser man 
att det i huvudsak beror på att vibrationerna från spårig väg inte påverkar den upplevda 
säkerheten lika negativt som för den lappade. Det finns en trolig tolkning med avseende 
på detta. Vid körning på spårig väg undviker föraren spåren och undviker därmed 
effekten av vibrationerna.  

Slutsats av säkerhetstskattningar: Dessa analyser resulterar i en relativt entydig bild. 
I vissa avseenden avviker denna bild av data från den föregående. Dock överensstäm-
mer de flesta aspekterna vilket leder till nästa analys som presenteras efter slutsatserna. 

1. Det visuella intrycket har en betydelse för upplevd säkerhet. Det innebär att 
referensvägytan upplevs som mer säker än vad testvägytorna gör.  
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2. Det auditiva (ljudet) intrycket har en betydelse för upplevelsen av säkerhet. Det 
innebär att ljudet från testvägytan minskar upplevelsen av säkerhet, dvs. inte 
enbart det visuella (utseendet) har betydelse för upplevelsen av säkerhet. 

3. Det taktila (vibrationerna) intrycket har en betydelse för upplevelsen av 
säkerhet. Det innebär att vibrationerna från testvägytan minskar upplevelsen av 
säkerhet, dvs. inte enbart det visuella (utseendet) och taktila intrycket har 
betydelse för upplevelsen av säkerhet. 

4. De olika intrycken (taktila och auditiva) har olika betydelse för upplevd säkerhet 
för olika testvägytor. Spåriga vägar påverkas marginellt av vibrationer men att 
lappade vägar gör det i stor utsträckning. Detta illustreras bra av figur 3.12 (grön 
linje) där väg 7 är en spårig väg med referensvägljud och spårig-väg-vibration 
inte upplevs speciellt osäker som predicerat utifrån övriga resultat. Det innebär 
olika aspekter av en vägyta (ljud, utseende och vibrationer) påverkar olika 
vägytor olika.  

5. Dessutom upplevs inte lappad väg som mer säker än vad en spårig väg gör totalt 
sett. 

6. Mönstret i analysen av komfort och mönstret i analysen av säkerhet är likvärdigt 
(se Figur 3.9 och 3.12). 

 

Korrelationen mellan säkerhetsskattning och komfortskattning, dvs. mellan den 
skattning en deltagare gör för en och samma väg vid ett och ”nästan” samma tillfälle 
resulterade i en tydlig bild. Det innebär att korrelationen mellan upplevd komfort och 
upplevd säkerhet för de 8 olika testvägytorna (med de olika variationerna av spårad och 
lappad väg) resulterade i 8 signifikanta korrelationer. Från ett värde på r = 0.857 till  
r = 0.61. Alla korrelationer var signifikanta även efter en korrektion för multipla test 
(Bonferonni).  

Avslutning Experiment 1: Sammantaget visar resultaten på ett tydligt mönster där 
olika aspekter av intryck på ett tydligt sätt påverkar förarens upplevelse av vägytan. Det 
innebär att utseende, ljud och vibrationer var för sig på ett summerande sätt påverkar 
den subjektiva upplevelsen av säkerhet och komfort. 

 
3.3 Experiment 2 
3.3.1 Kördata 
Undersökning av tids- och inlärningseffekter 
Även i Experiment 2 kördes nio referensvägar och åtta testvägar med samma upplägg 
som för Experiment 1. Körbeteendet för referensvägarna undersöktes över tid, precis 
som för Experiment 1, för att säkerställa att inga tids- och/eller inlärningseffekter skulle 
kunna påverka resultaten från testvägarna. Figur 3.14 syns genomsnittshastigheterna på 
referensvägarna för varje försöksperson. Även här framgår att Referensväg 1 har en 
lägre hastighet än de övriga.  
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Figur 3.14  Genomsnittshastighet per referensväg (linjerna) per försöksperson. 
 

Beräkningen av en GLM Repeated Measures visade att medelhastigheten för 
Referensväg 1 var signifikant lägre än för alla andra referensvägarna (F(8, 1) = 27.9,  
p < .05). Ibland dessa fanns ingen signifikant skillnad. Observationen för standard-
avvikelsen i hastighet var liknande. Värdet var signifikant större för Referensväg 1 än 
för alla andra referensvägarna och de sistnämnda skilde sig inte signifikant från 
varandra. 

Inga signifikanta skillnader hittades för medelvärdet i lateral position, för SDLP eller 
för lateral position deviation. 

Körbeteendet på referensvägarna anses härmed vara lika över tid, förutom på Referens-
väg 1 där försökspersonerna var tvungna att accelerera upp i fart. 

 
Olika vägytor – samband med körbeteendet 
Försökspersonerna körde testvägarna med olika vägytor i balanserad ordning. I 
Experiment 2 var testvägarna inte faktoriserade, utan mellan alla testvägar fanns 
kvalitativa skillnader. I Tabell 13 finns en beskrivning av alla förekommande vägytor. 
Eftersom vägarna inte är faktoriserade som i Experiment 1 kan enbart varje väg för sig 
betraktas. För detta gjordes en analys av testvägarna och efterföljande referensvägarna, 
som för Experiment 1.  
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Tabell 13  Beteckningar och beskrivningar av de olika vägytorna i Experiment 2. (Se 
mer detaljerad beskrivning av vägytorna i avsnitt 2.2 och tabell 1.) 

Testväg 
nummer 

Beskrivning av vägyta 

V1 lappad väg SF 0.2 (motsvarar den lappade vägen i Experiment 1) 

V2 spårig väg SF 0.2 (motsvarar den spåriga vägen i Experiment 1) 

V3 spårig väg med vatten SF 0.2 

V4 väg med grov struktur, röd SF 0.3 

V5 ojämn väg (spår, lappar, sprickor mm) SF 0.2 

V6 väg med sprickor i höger spår SF 0.2 

V7 väg med sprickor i höger spår och sättningar SF 0.2 

V8 ojämn väg (spår lappar, sprickor m.m.) SF 0.4 

 

Som framgår ur kör försökspersonerna alltid fortare på efterföljande referensväg än på 
testvägen. Skillnaden mellan testvägarna och referensvägarna är signifikant (p < .05) 
och ligger i genomsnitt vid 3 km/h. Hastigheten på testväg 3, som var spårig med vatten 
på, var tydligt lägre än på de andra testvägarna. Skillnaden till närmsta genomsnitts-
hastighet låg vid ungefär 2,6 km/h. Genomsnittshastigheten för Testväg 1 (lappad) är 
signifikant högre än för alla andra testvägarna. Skillnaden mellan den lappade och den 
spåriga vägen (Väg 1 och Väg 2 i Studie 2, som motsvarar Väg 4 och Väg 8 i Studie 1) 
låg vid 0,9 km/h i Studie 2 och vid 1,4 km/h i Studie 1. I båda fallen kör försöksper-
sonerna fortare på den lappade än på den spåriga vägen, och skillnaden är signifikant. 
Vilka vägar som skiljer sig signifikant i medelhastighet framgår ur Tabell 14. 
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Figur 3.15  Medelhastighet för varje testväg (blått) och efterföljande referensväg 
(grönt). För beskrivning av testvägarnas vägytor se Tabell 13. 
 

I visas hastighetens standardavvikelse på testvägarna (blått) och efterföljande referens-
vägarna (grönt). Testväg V3 med vatten på avviker signifikant från alla andra vägarna 
och hastighetsvariansen på Testväg V8 som är mycket ojämn skiljer sig signifikant från 
värdet på Testvägarna V6 och V7 (se även Tabell 14).  
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Figur 3.16  Standardavvikelse av hastighet för varje testväg (blått) och efterföljande 
referensväg (grönt). För beskrivning av testvägarnas vägytor se Tabell 13. 
 

På testvägarna körde försökspersonerna i genomsnitt 10 cm närmare mitten än på 
referensvägarna (p <.05), dock finns en stor varians mellan vägarna. Återigen är det 
Testväg V3 som sticker ut. Försökspersonerna ligger i genomsnitt 10–20 cm närmare 
mitten på den våta vägen än på de andra vägarna. 
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Figur 3.17  Genomsnittlig lateral position för varje testväg (blått) och efterföljande 
referensväg (grönt). För beskrivning av testvägarnas vägytor se Tabell 13. 
 



 

VTI rapport 669 51 

 
Figur 3.18  Genomsnittlig SDLP för varje testväg (blått) och efterföljande referensväg 
(grönt). För beskrivning av testvägarnas vägytor se Tabell 13. 
 

Eftersom problematiken att sista referensvägen inte var lika lång som de andra även 
fanns i Experiment 2 kunde ingen tvåfaktoriell GLM-analys göras. Istället minskades 
analysen ner till en jämförelse av de olika testvägarna och ett genomsnittsvärde av de 
mellersta sju referensvägarna, som är nummer 9 i Figur 3.19. Värdet för referensvägs-
genomsnittet är signifikant lägre än på alla testvägarna, men återigen är det Testväg V3 
som avviker mest från de övriga. För denna väg är alltså avvikelsen i sidled från den 
genomsnittliga referensvägspositionen störst. Vilka vägar som är signifikant olika från 
varandra är redogjort för i Tabell 14. 
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Figur 3.19  Genomsnittlig lateral position deviation på de åtta testvägarna (1–8) och 
genomsnittet av referensvägarna 2–7 (9 i diagrammet). 
 
Tabell 14  Siffrorna anger för vilka vägytor det finns signifikanta skillnader. Om två 
vägytor har samma bokstav för samma mått så är skillnaden inte signifikant, men om de 
inte delar samma bokstav, så är skillnaden signifikant. 

 Testvägsnummer 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

hast a b c d, e b, f b, e, f d d, e, f 

sd(hast) a, b a, b c a, b a, b a a b 

lat pos a a, b c b, d a, e d d b, e 

SDLP a, b a, b, c d c a, b a b a, b 

lp dev a b c d, e e d, e b d, e 

 
3.3.2 Skattningar av upplevd komfort och säkerhet 
Komfortskattningar 

Initialt studerades referensvägens skattningar för att avgöra om de varierade på något sätt. 
Analysen (variansanalys) påvisade att skattningar på referensvägen (före och efter varje 
testväg) inte varierade på ett systematiskt sätt (Greenhouse-Geisser korrektion). Vilket 
innebär att deltagarnas uppfattning om referensvägen är likvärdig och stabil. 

Nästa steg var att analysera hur de olika testvägarnas vägytor och referensvägytorna 
upplevdes i förhållande till varandra. 

I Figur 3.20 visas hur mycket mindre komfortabla de olika vägytorna upplevdes än 
referensvägytorna. Dessutom illustreras hur komfortupplevelsen är olika på de 8 olika 
vägytorna. 
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Figur 3.20  Försökspersonernas skattning av komfort på referensvägen (blå punkter) 
respektive testvägarnas olika vägytorna (gröna punkter) För beskrivning av 
testvägarnas vägytor se Tabell 13. 
 

Den första analysen påvisar (2x8 faktoriell inomgruppsanalys) en huvudeffekt av 
vägtyp (F(1, 31) = 227.8, p < 0.05, Mse = 3.66). Vilket innebär att referensvägytan 
upplevdes som betydligt mer komfortabel. 

Vidare var huvudeffekten (av de 8 olika testvägvarianterna) och interaktionseffekten 
(vägtyp x 8 varianter av testvägar) också signifikanta i denna analys. Dock är de helt 
ointressanta eftersom en specifik vägyta samt dess referensvägskattning läggs ihop i 
denna analys. För att studera hur de olika vägtyperna upplevdes gör vi en separat 
ANOVA med endast en oberoende variabel med 8 lägen där vi även eftertestar vilka 
vägytor som påverkar upplevd komfort mest. 

Denna analys resulterade i en signifikant huvudeffekt av vägyta (F(7, 217) = 16.2,  
p < 0.05, Mse = 0.64), vilket endast innebär att de 8 olika vägytorna upplevdes väldigt 
olika. Eftertestningarna (parvisa jämförelser) resulterade i att de 8 olika vägytorna 
klustrade sig i 3 olika grupper.  

Grupp 1 bestod av vägytorna V1,V2 och V6. Dessa påverkade upplevelsen minst med 
avseende på upplevd komfort, dock mer än referensvägytan. 

Grupp 2 bestod av vägyta V4. Denna vägtyp upplevdes som mindre komfortabel än 
vad grupp 1 vägytorna var. Dock var den mer komfortabel än grupp 3. 
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Grupp 3 bestod av vägytorna V3, V5, V7 och V8. Dessa upplevdes som minst 
komfortabla. Dessa var inte signifikant skilda ifrån varandra. 

Slutsats av komfortskattningar: Dessa data är entydiga och genererar följande 
slutsatser: 

1. Vägytorna som studerades i detta experiment upplevs som mindre komfortabla än 
referensvägen 

2. De olika vägytorna varierade med avseende på hur komfortabla de upplevdes. 

3. Vägytorna kan kategoriseras relativt entydig i 3 grupper där Grupp 3 innehåller 
vägytor som upplevs som minst komfortabla. 

 
Säkerhetsskattningar 
På samma sätt som för Experiment 1 studerades även hur säkerhetsskattningarna ser ut 
för de 8 olika vägytorna. Analysen (variansanalys (2x8) med före och efter varje testväg 
på de 8 olika vägytorna) påvisade att skattningar av referensvägen (före och efter varje 
testväg) varierade på ett systematiskt sätt. Det innebär att skattningar efter en testvägyta 
är högre än innan samma testvägyta (F(1, 31) = 5.13, p < 0.05, Mse = 0.04), vilket 
skulle kunna innebära ett problem. Studerar man dock de enskilda värdena för 
skattningarna ser man att de varierar från 6,22 (hög skattning) till 6,41 (hög skattning 
också) så inser man att det i praktiken inte har en funktionell betydelse eftersom 
skattningar på testvägytorna är av en helt annan karaktär.  

Detta innebär att deltagarnas uppfattning om referensvägen är likvärdig och stabil med 
avseende på upplevd säkerhet (se Figur 3.21). 
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Figur 3.21 Försökspersonernas skattning av säkerhet på referensvägarna (blå punkter) 
respektive testvägarnas olika vägytor (gröna punkter) För beskrivning av vägytorna se 
Tabell 13. 
 

Nästa steg var att analysera hur de olika testvägarnas vägytor och referensvägytorna 
upplevdes i förhållande till varandra. 

Den första analysen påvisar (2x8 faktoriell inomgruppsanalys) en huvudeffekt av 
vägtyp (F(1, 31) = 130, p < 0.05, Mse = 4.77). Vilket innebär att referensvägytan 
upplevdes som betydligt mer säker. 

Vidare var huvudeffekten och interaktionseffekten också signifikanta i denna analys på 
samma sätt som tidigare. Dock är de helt ointressanta eftersom en specifik vägyta samt 
dess referensvägskattning läggs ihop i denna analys. För att studera hur de olika 
vägtyperna upplevdes gör vi en separat ANOVA med endast en oberoende variabel med 
8 lägen där vi även eftertestar vilka vägytor som påverkar upplevd komfort mest. 

Denna analys resulterade i en signifikant huvudeffekt av vägyta (F(7, 217) = 42.3,  
p < 0.05, Mse = 0.60), vilket endast innebär att de 8 olika vägytorna upplevdes väldigt 
olika. Eftertestningarna (parvisa jämförelser) resulterade i att de 8 olika vägytorna 
klustrade sig i 3 olika grupper.  

Grupp 1 bestod av vägytorna V1, V2, V4 och V6. Dessa påverkade upplevelsen minst 
med avseende på upplevd säkerhet, dock mer än referensvägytan. Dessa var inte 
signifikant skilda ifrån varandra. 
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Grupp 2 bestod av vägyta V5, V7, och V8. Dessa vägytor upplevdes som mindre säkra 
än vad grupp 1 vägytorna var. Dock var de mer säkra än grupp 3. Dessa 3 vägytor var 
inte signifikant skilda ifrån varandra. 

Grupp 3 bestod av vägyta V3. Denna upplevdes som minst säker.  

Slutsats av säkerhetsskattningar: Dessa data är entydiga och genererar följande 
slutsatser: 

1. Vägytorna som studerades i detta experiment upplevs som mindre säkra än 
referensvägen. 

2. De olika vägytorna varierade med avseende på hur säkra de upplevdes. 

3. Vägytorna kan kategoriseras relativt entydig i 3 grupper där Grupp 3 innehåller 
vägytor som upplevs som minst säkra. 

4. Det var inte exakta samma vägytor som upplevdes som mest eller minst säkra 
respektive komfortabla. 

 

Detta resultat gör det även intressant att studera korrelationen mellan skattningar för de 
olika vägytorna. Denna korrelationsanalys resulterade i 8 intressanta korrelationerna, 
dvs. en för varje vägyta. Samtliga korrelationer var signifikanta vilket innebär att det 
finns en tydlig relation mellan säkerhetsskattning och komfortskattning även här. Lägst 
korrelation är det för vägyta V4 och V5 (r<.60 för bägge) vilket inte är förvånande 
eftersom dessa vägytor bytte gruppering med avseende på komfort och säkerhets-
skattningar (se ovan).  

Avslutning Experiment 2: Sammantaget visar resultaten på ett tydligt mönster där 
olika vägytor på ett tydligt sätt påverkar förarens upplevelse av vägytan. Det innebär att 
vägytans utseende, ljud och vibrationer påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet 
och komfort. 

Avslutning Experiment 1 och 2: Dessa experiment, och dess skattningar av upplevd 
komfort och säkerhet under själva körningen i simulatorn, har på ett entydigt sätt 
redogjort för a) hur olika aspekter av input i form av visuell, auditiv och taktil 
information, var och en, bidrar till en försämrad upplevelse av komfort och säkerhet. 
Dessutom påvisar studien att det existerar stora och entydiga skillnader mellan olika 
typer av vägytor. Slutligen visar bägge experimenten att det existerar en nära relation 
mellan upplevd komfort och upplevd säkerhet. Dock är inte relationen så stor att de är 
uttryck för samma sak, dvs. har man en hög upplevelse av komfort påverkar det förarens 
upplevelse av säkerhet, dock inte helt. Andra faktorer som inte kan problematiseras 
enkelt med hjälp av dessa data påverkar också skattningen. 

 
3.4 Skattningar för de olika vägytorna efter simulatorförsöket  
Efter genomförd simulatorkörning fick deltagarna sätta sig ner och se bilder på 8 av de 
olika vägytorna, inklusive referensvägytan, som de fått köra på i simulatorn. Vägyta V5 
och V8 ser dock identiska ut men har olika nivå på vibrationer och skakningar. 
Försökspersonerna fick ingen information om skaknivå vid rangordningen så det går 
inte att säga om det är V5 eller V8 de har bedömt i efterhand. De var dock inte unika i 
något avseende i de andra resultaten som erhölls under körningen. 
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Försökspersonerna fick rangordna de 8 olika vägytorna utifrån de två aspekter som 
studerats under hela försöket, dvs. upplevd komfort och upplevd säkerhet.  

 
Tabell 15  Deltagarnas rangordning av de 8 olika vägytorna med avseende på komfort. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. Deviation

Referensvägyta  32 3,00 8,00 7,7500 ,95038

V1=Lappad vägyta 32 2,00 8,00 5,8750 1,64120

V2=Spårig vägyta 32 2,00 7,00 4,9063 1,42239

V3=Spårig väg med vatten 32 1,00 7,00 2,1562 1,77999

V4=Väg med grov struktur, röd 32 1,00 8,00 4,8125 2,03894

V5/V8=Ojämn väg 1 (spår, lappar, 
kantdeformationer) 

32 1,00 5,00 2,3438 1,15310

V6 = Väg med sprickor i höger spår 32 1,00 7,00 4,9375 1,45774

V7 = Väg med sprickor i höger spår 
och kantdeformationer 

32 1,00 6,00 3,2813 1,30098

     
 

Tabellen visar att referensvägen fick högst komfortskattning och att referensvägen 
dessutom står i särklass. Den följs av V1, V6, och V2. Dessa tre tillhörde Grupp 1 ovan. 
Därefter följer V4, V7, V5 och V3. Detta innebär att försökspersonerna kategoriserade 
de olika vägytorna på samma sätt som tidigare, dvs. i efterskattningar såväl som i 
skattningar utförda under försökets gång.  

Efter rangordningen av de olika vägytorna fick deltagarna göra samma typ av rangord-
ning med avseende på säkerhet.  

 



 

58 VTI rapport 669  

Tabell 16  Deltagarnas rangordning av de 8 olika vägytorna med avseende på säkerhet. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Referensvägyta  32 6,00 8,00 7,8125 ,47093

V1=Lappad vägyta 32 2,00 7,00 5,9062 1,08834

V2=Spårig vägyta 32 2,00 7,00 3,6250 1,49731

V3=Spårig väg med vatten 32 1,00 5,00 1,2813 ,81258

V4=Väg med grov struktur, röd 32 4,00 8,00 6,8125 ,82060

V5/V8=Ojämn väg (spår, lappar, 
kantdeformationer) 

32 1,00 5,00 3,0938 1,22762

V6 = Väg med sprickor i höger spår 32 1,00 6,00 4,4063 1,16007

V7 = Väg med sprickor i höger spår 
och kantdeformationer 

32 1,00 5,00 3,3750 1,07012

     

 

Tabellen visar att referensvägen fick högst säkerhetsskattning och att referensvägen står 
i särklass. Därefter följer V4, också lite i särklass. Sedan följer en grupp bestående av 
V1, V6, och V2 följd av gruppen V7 ochV5. Slutligen kommer V3 (i särklass). Detta 
innebär att försökspersonerna kategoriserat de olika vägytorna på samma sätt vid 
2 tillfällen, dvs. i efterskattningar såväl som i skattningar utförda under försökets gång. 
Den goda överensstämmelsen mellan skattningstillfällen ökar trovärdigheten i 
skattningar av denna typ. Det innebär också att skattningar under körningen inte är 
nödvändiga om man inte vill koppla enskilda skattningar till t.ex. kördata från samma 
situation och tillfälle (vilket ofta är fallet). 

Slutsats: Deltagare uppvisar en hög reliabilitet mellan skattningstillfällen. De rang-
ordnar vägytorna på exakt samma sätt oavsett om skattningarna är genomförda i 
simulatorn eller efter själva körningen med hjälp av stillbilder. 

Försökspersonerna gjorde även en skattning av komfort innan körning i körsimulatorn 
(se avsnitt 3.1.1). Det går dock inte att göra en direkt jämförelse mellan de två övriga 
skattningarna av komfort, under respektive efter körning, och denna skattning eftersom 
frågorna uttrycks lite olika. I realiteten är nog skillnaden marginell. För det första är 
variationen i medelvärden mycket mindre i skattningar av komfort före körning än vad 
de är under körningen. Dessutom värderas de olika vägytorna till viss del annorlunda i 
dessa skattningar än hur de värderas i de två andra skattningarna. I skattningarna under 
och efter körning upplevdes lappade vägytor, sprickor och spåriga vägytor som mest 
komfortabla. I skattningen före är grov textur/struktur, lappningar och lagningar samt 
kantdeformationer de mest komfortabla. I skattningen under och efter körning var 
därefter grov struktur, kantdeformationer och ojämn väg och slutligen spår med vatten 
minst komfortabla. I skattningen före är ordningen sprickor, spår, och vatten på vägytan 
minst komfortabla.  

Eftersom frågorna har uttrycks på olika sätt är en korrelationsberäkning mindre lyckad i 
detta fall. I skattningarna under och efter körning hade vi en perfekt överlappning vilket 
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ger en hög reliabilitet. Dessa (under och efter) skattningar har också haft en betydligt 
högre variation. Dessa två aspekter gör att bedömningar av vägytan vinner på att 
försöksdeltagarna har en direkt erfarenhet av de vägytor som skattningarna avser.  

Slutsats: Då subjektiva upplevelser av vägytor är av intresse rekommenderas att 
försöksdeltagarna har en tydlig bild av vad det är som de ska bedöma.  

 
3.4.1 Korrelation mellan skattad säkerhet och körbeteende 
Tidigare presenterades att de 8 olika vägytorna upplevdes som mer eller mindre säkra. 
Tidigare såg vi dessutom att hastigheterna på de olika vägytorna varierade. Frågan är nu 
om hastighetssänkningar är relaterade till upplevd säkerhet. För att studera denna 
relation beräknades en korrelation mellan upplevd säkerhet och hastighet på den väg 
som deltagaren bedömt säkerheten på. För varje vägyta beräknades medelvärdet för 
upplevd säkerhet och hastighet.  

Tabell 17 nedan presenterar deskriptiva data. 

 
Tabell 17  Deskriptiv statistik för upplevd säkerhet, variation i sidoläge och hastighet 
för de 8 olika testvägytorna i Experiment 2. 

 
N Minimum 

Maximu
m Mean 

Std. 
Deviation

Upplevd säkerhet   

V1=Lappad vägyta 32 2,00 7,00 4,7812 1,33765

V2=Spårig vägyta 32 2,00 7,00 4,9062 1,53159

V3=Spårig väg med vatten 32 1,00 6,00 2,4687 1,48072

V4=Väg med grov struktur, röd 32 2,00 7,00 5,2187 1,47527

V5=Ojämn väg 1 medel skakning (spår, lappar, 
kantdeformationer) 

32 1,00 7,00 3,5938 1,45601

V6 = Väg med sprickor i höger spår 32 1,00 7,00 4,6250 1,40850
V7 = Väg med sprickor i höger spår och 
kantdeformationer 32 1,00 7,00 3,4063 1,52102

V8= Ojämn väg 2 större skakning (spår, lappar, 
kantdeformationer) 

32 1,00 7,00 3,5312 1,62609

Variation i sidoläge   

V1L 32 ,07 ,20 ,1253 ,03302

V2L 32 ,09 ,78 ,2044 ,15664

V3L 32 ,12 ,89 ,4597 ,17256

V4L 32 ,09 ,25 ,1497 ,04512

V5L 32 ,09 ,30 ,1438 ,04470

V6L 32 ,08 ,65 ,1612 ,09990

V7L 32 ,08 ,79 ,1847 ,14119

V8L 32 ,09 ,44 ,1513 ,06419
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Medelhastighet   

V1H 32 85,90 102,80 92,7031 4,39101

V2H 32 83,50 101,50 91,4406 4,15381

V3H 32 63,60 94,10 83,4938 7,08610

V4H 32 82,70 100,70 88,8063 3,91630

V5H 32 80,00 102,50 90,4813 4,30427

V6H 32 82,00 102,40 89,9313 4,81868

V7H 32 77,00 99,90 88,5531 4,96653

V8H 32 80,60 98,60 89,5344 4,01960

Valid N (listwise) 32     

 

Den korrelationsanalys detta resulterade i med avseende på hastighet och upplevd 
säkerhet gav en signifikant korrelation (r=.72, p <0.05) vilket innebär att deltagaren 
sänkte hastigheten något när vederbörande upplevde en lägre grad av säkerhet. Det är en 
stark korrelation men förklarar inte fullt ut hastighetssänkningen. I statistiska termer 
förklarar upplevd säkerhet ca 50 % av variansen med avseende på hastighet. Det innebär 
att andra aspekter kan förklara ungefär lika mycket men att upplevd säkerhet är en 
central aspekt som är relaterad till val av hastighet. I faktisk hastighet existerar den stora 
skillnaden i hastighet för V3 (spårig med vatten) i jämförelse med de övriga ytorna, det 
vill säga den väg som upplevdes som minst säker (ca 5–7 km/h sänker deltagarna 
hastigheten för denna väg i jämförelse med de övriga testvägytorna). För de övriga 
testvägytorna var inte hastighetssänkningarna speciellt stora i jämförelse med referens-
vägytan. V4 som upplevdes som mest säker hade dock en genomsnittlig hastighet som 
var lägre än vad man kan förvänta sig med avseende på relationen mellan hastighet och 
testvägytor.  

Dessutom studerades hastigheten i relation till variationen i sidoläge, dvs. om någon av 
testvägytorna skapade ett ”ryckigare” körbeteende. Korrelationsanalysen resulterade i 
en tendens (r=-0.664, p=.07) vilket innebär att ju säkrare vägytan upplevdes desto 
mindre ryckigt körde man. Denna relation ska dock inte övertolkas eftersom det endast 
var en tendens.  

Slutsats: Upplevelsen av säkerhet påverkar hastigheten på den bedömda vägytan på ett 
entydigt sätt. Deltagarna sänker hastigheten om den inte känns säker. Sänkningen är 
dock liten generellt sett.  

Vidare verkar det som om variationen i sidoläge minskar om man upplever att vägytan 
är säker.  

 
3.5 Skattningar av realism   
Avslutningsvis fick deltagarna besvara 9 frågor om realismen av vägytorna i simulatorn. 
Dessa frågor berörde de olika vägytorna som deltagarna kört på. Frågan de fick var 
ställd enligt följande princip: Hur realistisk upplevde du referensvägytan? Hur realistisk 
upplevde du…? 
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Tabell 18  Medelvärden och standardavvikelser för de olika vägytorna med avseende på 
upplevd realism samt bedömd illamående av simulatorkörningen. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Referensvägyta  32 3,00 7,00 6,0313 ,96668

V1=Lappad vägyta 32 2,00 7,00 5,8438 1,11034

V2=Spårig vägyta 32 1,00 7,00 5,2188 1,26324

V3=Spårig väg med vatten 32 2,00 7,00 5,8437 1,22104

V4=Väg med grov struktur, röd 32 2,00 7,00 5,7500 1,21814

V5/V8=Ojämn väg (spår, lappar, 
kantdeformationer) 

32 5,00 7,00 5,9375 ,71561

V6 = Väg med sprickor i höger spår 32 3,00 7,00 5,7500 1,04727

V7 = Väg med sprickor i höger spår 
och kantdeformationer 

32 4,00 7,00 5,6875 ,96512

Blev du illamående? 32 1,00 7,00 2,1563 1,76177

     

 

Resultaten påvisar att deltagarna upplevde en hög grad av realism. Det lägsta värdet 
erhölls för spårig vägyta och detta värde låg ändock på 5,2, med en 7 gradig skala. 
Slutsatsen är att upplevd realism i försöket var mer än väl godkänd och förpliktigar inte 
till ökad försiktighet med avseende på generaliseringar till verklig körning.  

 
3.6 Sammanfattning av resultat från huvudprojektets etapp 2: 

Enkätstudie bland personbilsförare 
En enkätstudie har tidigare genomförts inom detta projekt med syfte att undersöka hur 
förare uppfattar asfalterade vägytor samt vilka krav de har på dessa (Eriksson, 2009). 
Eftersom tidigare studier har visat att yrkesförare är mindre nöjda med vägytors skötsel 
och underhåll än privatbilister och att det finns skillnader mellan trafikanter i olika 
regioner (se Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007) undersöktes både privat-
bilister och yrkesförare från olika regioner i Sverige; region norr, region sydöst och 
region väst.  

En kort sammanfattning av resultaten för privatbilister från denna studie redovisas här. 

I enkäten fick förarna bedöma sju typer av skador och ytegenskaper; spårbildning, 
lappningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, 
övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter samt två olika typer av struktur på 
beläggningen; grov och slät textur. Skadorna/ytegenskaperna var illustrerade med foton. 
Bedömningarna gjordes för tre olika vägkategorier; nationella vägar, övriga statliga 
vägar samt kommunala vägar och förarna fick bedöma såväl förekomst som acceptans 
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för dessa skador och egenskaper. Dessutom fick förarna ange i vilken utsträckning dessa 
skador och egenskaper har negativa effekter på körningen (se tabell nedan).  

För att få en uppfattning om hur deltagarna uppfattar olika vägkategorier mer generellt 
fick de bedöma nationella vägar, övriga statliga vägar och kommunala vägar genom att 
ta ställning till fyra påståenden angående i vilken utsträckning vägytorna uppfattades 
vara jämna, i gott skick, säkra att köra på samt i acceptabelt skick för den aktuella 
vägtypen. Genom att kombinera de fyra påståendena erhölls ett mått på den generella 
attityden gentemot de aktuella vägtyperna. 

 
Tabell 19  Frågor till förare angående olika skadors/ytegenskapers inverkan på 
körningen. 

 Tar helt 
avstånd ifrån      Instämmer 

helt Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

 

Bland de skador som studerades uppfattades lappningar och lagningar samt spårbildning 
vara vanligast medan ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter uppfattades 
förekomma mindre ofta. Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var 
lägst för potthål, följt av utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst 
acceptans hade förarna för lappningar och lagningar. Spårbildning vid vått väglag och 
potthål uppfattades i störst utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen 
såsom att det innebär en ökad risk för att en olycka ska inträffa eller att föraren måste 
koncentrera sig mer på körningen.  
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Tabell 20  Förarnas bedömning av skadans/ytegenskapens inverkan på hastigheten 
(Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt)). 

Påstående: Jag måste sänka 
hastigheten Norr Sydöst Väst 

Lappning 4,75 (1,96) 4,25 (1,87) 4,17 (1,90) 

Spårbildning/torrt 5,05 (1,84) 4,43 (1,90) 4,50 (1,91) 

Spårbildning/vått 6,48 (1,05) 6,30 (1,21) 6,32 (1,20) 

Sprickor 5,22 (1,81) 4,51 (1,90) 4,49 (2,00) 

Enstaka ojämnheter 5,79 (1,61) 5,14 (1,78) 5,25 (1,82) 

Potthål 6,18 (1,41) 6,02 (1,54) 6,01 (1,53) 

Utbredda ojämnheter 5,89 (1,59) 5,41 (1,66) 5,42 (1,78) 

Ojämna/svaga vägkanter 5,05 (1,91) 4,73 (1,89) 4,91 (1,90) 

Slät textur 2,00 (1,58) 1,89 (1,50) 1,86 (1,47) 

Grov textur 3,75 (2,12) 3,51 (1,95) 3,59 (2,15) 

 
Tabell 21  Förarnas bedömning av skadans/ytegenskapens inverkan på hur 
obehagligt/obekvämt det är att köra (Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer 
helt)). 

Påstående: Jag känner obehag 
och det är obekvämt att köra Norr Sydöst Väst 

Lappning 4,80 (1,88) 4,43 (1,89) 4,59 (1,83) 

Spårbildning/torrt 5,56 (1,71) 5,02 (1,86) 5,23 (1,77) 

Spårbildning/vått 6,32 (1,21) 6,09 (1,37) 6,25 (1,20) 

Sprickor 5,28 (1,79) 4,54 (1,82) 4,65 (1,93) 

Enstaka ojämnheter 5,32 (1,80) 4,96 (1,79) 4,94 (1,91) 

Potthål 6,05 (1,50) 5,95 (1,59) 6,01 (1,53) 

Utbredda ojämnheter 5,63 (1,64) 5,15 (1,76) 5,27 (1,82) 

Ojämna/svaga vägkanter 5,10 (1,81) 4,78 (1,86) 4,86 (1,88) 

Slät textur 1,78 (1,49) 1,76 (1,44) 1,60 (1,25) 

Grov textur 4,25 (2,10) 4,27 (2,00) 4,26 (2,18) 
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Tabell 22  Förarnas bedömning av skadans/ytegenskapens inverkan på olycksrisken 
(Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt)). 

Påstående: Det innebär en 
ökad risk för att en olycka ska 
inträffa 

Norr Sydöst Väst 

Lappning 4,77 (1,95) 4,33 (1,92) 4,36 (2,01) 

Spårbildning/torrt 5,87 (1,54) 5,24 (1,80) 5,40 (1,79) 

Spårbildning/vått 6,59 (0,95) 6,45 (1,10) 6,57 (0,98) 

Sprickor 5,45 (1,78) 4,74 (1,86) 4,77 (1,96) 

Enstaka ojämnheter 5,63 (1,70) 5,17 (1,79) 5,27 (1,79) 

Potthål 6,31 (1,33) 6,13 (1,43) 6,21 (1,39) 

Utbredda ojämnheter 5,77 (1,60) 5,28 (1,71) 5,41 (1,82) 

Ojämna/svaga vägkanter 5,78 (1,58) 5,44 (1,69) 5,47 (1,74) 

Slät textur 1,95 (1,57) 2,07 (1,65) 1,83 (1,42) 

Grov textur 3,49 (2,09) 3,16 (1,92) 3,38 (2,07) 

 

Resultaten i enkätstudien visar emellertid på tydliga skillnader mellan olika vägkate-
gorier, mellan olika förargrupper (personbils- respektive yrkesförare) och mellan förare 
i olika regioner av landet. Övriga statliga vägar och kommunala vägar uppfattades vara 
mer drabbade av olika skador jämfört med nationella vägar och förarna hade också 
generellt en mer positiv inställning till nationella vägar jämfört med kommunala vägar 
och framför allt övriga statliga vägar. I linje med tidigare studier visar resultaten att 
yrkesförarna hade en mer negativ uppfattning om vägytan jämfört med privatbilisterna. 
Detta kan vara en följd av att yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna som 
vanligare än privatbilisterna, de uppvisade dessutom en lägre acceptans för flera av 
skadorna och uppmärksammade i högre grad de olika negativa konsekvenserna 
skadorna har på körningen. Att förare i region norr hade en mer negativ inställning till 
vägytor än förare i region sydöst och region väst går i linje med att det var dessa förare 
som i högre grad än andra förare ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande 
samt att de leder till negativa konsekvenser på körningen.  

För att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar förares inställning till vägytor 
genomfördes även regressionsanalyser med förekomst och acceptans av olika skador/-
egenskaper samt faktorer såsom förargrupp, region, användning av olika vägkategorier, 
kön och ålder som oberoende variabler och attityd till olika vägkategorier som beroende 
variabler. Resultaten visar att förarna hade en mer negativ attityd till olika vägkategorier 
om de ansåg att spårbildning, lappningar, sprickor, enstaka ojämnheter, utbredda ojämn-
heter samt slät textur (för övriga statliga vägar och kommunala vägar även potthål) 
förekommer oftare samt om föraren har en lägre acceptans för spårbildning, lappningar 
och sprickor. Dessutom var framför allt att bo i region norr relaterat till en mer negativ 
inställning till de olika vägkategorierna. Dessa faktorer kunde förklara 48 % av 
variationen i attityd till nationella vägar, 43 % av variationen i attityd till övriga statliga 
vägar och 40 % av variationen i attityd till kommunala vägar. 
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3.6.1 Jämförelse mellan enkätsvar och bedömning i körsimulatorn 
I tabellen nedan redovisas hur vägar med olika typer av vägyteskador/-egenskaper 
rangordnats i körsimulatorstudien respektive i enkätstudien med avseende på komfort. 
Ju lägre siffra desto sämre komfort. 

 
Tabell 23  Jämförelse mellan rangordningen av vägytor utifrån komfortbedömningen i 
enkät- respektive körsimulatorstudien. 

Påstående: Jag känner obehag 
och det är obekvämt att köra Svar i enkäten* Bedömning i 

körsimulatorn Vägavsnitt i körsimulatorn 

Lappning 8/6 7 Lappad 

Spårbildning/torrt 4/3 4 Spårig 

Spårbildning/vått 1/1 1 Spårig med vatten 

Sprickor 7/5 6 Sprickor 

Enstaka ojämnheter 5/  – 

Potthål 2/  – 

Utbredda ojämnheter 3/2 2 Ojämn väg  

Ojämna/svaga vägkanter 6/4 3 Sprickor och 
kantdeformationer 

Slät textur 10  - 

Grov textur 9/7 5 Grov textur 

*Rangordning av samtliga ytskador och -egenskaper/Rangordning av de ytskador och -egenkaper som 
förekommer i simulatorn 

 
Tabell 24  Jämförelse mellan rangordningen av vägytor utifrån säkerhetsbedömningen i 
enkät- respektive körsimulatorstudien. 

Påstående: Det innebär en 
ökad risk för att en olycka ska 
inträffa 

Svar i enkäten  Bedömning i 
körsimulatorn 

Vägavsnitt i 
körsimulatorn 

Lappning 8/6 6 Lappad 

Spårbildning/torrt 4/3 4 Spårig 

Spårbildning/vått 1/1 1 Spårig med vatten 

Sprickor 7/5 5 Sprickor 

Enstaka ojämnheter 6/  – 

Potthål 2/  – 

Utbredda ojämnheter 4/3 2 Ojämn väg  

Ojämna/svaga vägkanter 3/2 3 Sprickor och 
kantdeformationer 

Slät textur 10/  – 

Grov textur 9/7 7 Grov textur 
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Tabell 25  Jämförelse mellan rangordningen utifrån bedömd inverkan på hastigheten i 
enkätstudien respektive utifrån medelhastighet i körsimulatorstudien. 

Påstående: Jag måste sänka 
hastigheten Svar i enkäten  Medelhastighet i 

körsimulatorn 
Vägavsnitt i 

körsimulatorn 
Lappning 3/2 1 Lappad 

Spårbildning/torrt 4/3 2 Spårig 

Spårbildning/vått 10/7 7 Spårig med vatten 

Sprickor 5/4 3 Sprickor 

Enstaka ojämnheter 7/  – 

Potthål 9/  – 

Utbredda ojämnheter 8/6 4 Ojämn väg  

Ojämna/svaga vägkanter 6/5 4 Sprickor och 
kantdeformationer 

Slät textur 1/  – 

Grov textur 2/1 4 Grov textur 

 

Det framgår av tabellerna ovan att rangordningen i enkäten överensstämmer relativt väl 
med den rangordning som görs i simulatorn. Detta indikerar bland annat att det har 
fungerat väl med att presentera ytskadorna i enkäten med fotografier. Personerna som 
har svarat på enkäten har kunnat bilda sig en bra uppfattning om vad det är för typ av 
vägyteskada eller -egenskap som de ombeds ge sin uppfattning om. 
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4 Slutsatser 
Simulatorstudien var uppdelad i två experiment. I det första experimentet testades hur 
olika intryck från en vägytan påverkar trafikantens upplevelse av komfort och säkerhet. 
Betydelsen av utseende (det visuella intrycket), ljud (det auditiva intrycket) och 
vibrationer/skakningar (det taktila intrycket) testades på en spårig väg och en lappad 
väg. Analyserna baserades dels på kördata (hastighet, sidoläge, etc.), dels på försöks-
personernas skattningar av hur komfortabel respektive hur säker vägytan var att köra på. 

Slutsatsen från det första experimentet är att enbart det visuella intrycket inte påverkar 
hastighet, dock sidoläge. Ljud påverkar varians i hastighet och vibration påverkar 
varians i sidoläge, dock påverkar vibration och ljud även hastigheten i interaktion med 
det visuella intrycket. 

Resultaten av försökspersonernas skattningar av komfort och säkerhet visar på ett 
tydligt mönster där olika aspekter av intryck på ett tydligt sätt påverkar förarens 
upplevelse av vägytan. Detta innebär att utseende, ljud och vibrationer/skakningar var 
för sig och på ett summerande sätt påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet och 
komfort.  

Särskilt tydligt är detta för komfortupplevelsen på den lappade vägen. Enbart utseendet 
av den lappade vägen drar ned förarnas komfortupplevelse något. Lägger man sedan på 
buller som orsakas av lapparnas textur och ojämnheter så försämras komfortupplevelsen 
ytterligare. Lägger man slutligen till vibrationer och skakningar som uppstår pga. av 
dåligt utförda lappningar med tydliga skarvar och andra ojämnheter så sjunker 
komforten ytterligare.  

En tolkning av detta är att det är möjligt att minimera effekten av lappningar under 
förutsättning att åtgärden utförts på ett noggrant sätt så skarvar och ojämnheter undviks 
samt att texturen och färgen på lapparnas beläggning ligger så nära den övriga 
beläggningens som möjligt. 

Den spåriga vägen ger inte ett lika tydligt resultat som den lappade gjorde. Den troliga 
orsaken till det är att förarna i möjligaste mån undvek att åka i spåren och därför inte så 
ofta utsattes för obehag i form av ljud eller vibrationer 

Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att man så långt möjligt bör tillse att vägytan har 
en så homogen färg som möjligt, är lågbullrande och har jämn bullernivå samt är så 
jämn som möjligt för att trafikanterna ska uppleva den som komfortabel och säker. Alla 
dessa tre aspekter påverkar människans upplevelse av komfort och säkerhet.  

Det går dock inte entydigt att säga om det visuella (utseende), det auditiva (ljud) eller 
det taktila(vibrationer/skakning) intrycket har störst betydelse. Detta varierar beroende 
på typ av vägyteskada. 

I det andra experimentet ingick åtta vägytor med olika vägytetillstånd/-egenskaper för 
att få en rangordning på de olika skador/egenskaper som testades. De åtta vägytorna var 
följande:  

V1 = Lappad väg 

V2 = Spårig väg 

V3 = Spårig väg med vatten 

V4 = Väg med grov struktur, röd 

V5 = Ojämn väg 1 medel skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 
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V6 = Väg med sprickor i höger spår 

V7 = Väg med sprickor i höger spår och kantdeformationer 

V8 = Ojämn väg 2 mycket skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer). 

De åtta olika vägytorna grupperade sig i 3 olika grupper både när det gäller skattad komfort 
och säkerhet, dock ej på exakt samma sätt (se tabell nedan). Grupp 1 upplevs som mest 
komfortabel/säker och grupp 3 som minst komfortabel/säker. 

 
Tabell 26  En sammanställning av grupperingen av olika vägytor i Experiment 2. 

 …komfortabel …säker 

Grupp 1 Mest… V1, V2, V6 V1, V2, V4, V6 

Grupp 2 V4 V5, V7, V8 

Grupp 3 Minst… V3, V5, V7, V8 V3 

 

Båda experimenten och dess skattningar av upplevd komfort och säkerhet under själva 
körningen i simulatorn har på ett entydigt sätt redogjort för hur olika aspekter av input i 
form av visuell, auditiv och taktil information, var och en, bidrar till en försämrad 
upplevelse av komfort och säkerhet. Dessutom påvisar studien att det existerar stora och 
entydiga skillnader mellan olika typer av vägytor. Slutligen påvisar bägge experimenten 
att det existerar en nära relation mellan upplevd komfort och upplevd säkerhet. Dock är 
inte relationen så stor att de är uttryck för samma sak, dvs. har man en hög upplevelse 
av komfort påverkar det förarens upplevelse av säkerhet, men inte helt. 

Dessa experiment har dessutom påvisat att en lägre grad av upplevd säkerhet resulterar i 
en lägre hastighet. Det skulle kunna innebära att försöksdeltagarna kompenserar för 
lägre grad av upplevd säkerhet. Vid en granskning av hastigheterna ser man dock att 
sänkningen i realiteten är liten (några få km/h) för de flesta testvägytorna. Vilket skulle 
tyda på en låg grad av kompensation. Dock uppvisar deltagarna en markant hastighets-
sänkning för testvägyta V3 (vattenfyllda spår) samtidigt som säkerhetsskattningen är 
som lägst (dvs. lägst grad av upplevd säkerhet). Detta resonemang leder till att det är 
svårt att utifrån denna studie avgöra om vi ser en kompensatorisk effekt eller inte. Det 
verkar som om människan sänker hastigheten entydigt då vägytan upplevs som mindre 
säker, dock vet vi inte om denna kompensation är tillräcklig. 

Ytterligare en aspekt värd att notera är att komfort skattningen studerades vid 4 olika 
tillfällen, på olika sätt. Ett generellt mönster indikerar att försökspersoner är reliabla när 
de har en tydlig föreställning av vad de ska bedöma. Studerar vi bedömningarna av 
upplevd komfort med hjälp av skattningarna under simulatorexperimenten samt 
skattningarna efter själva körningen påvisas en hög reliabilitet. Dock är skattningar 
genomförda innan experimentet inte lika kalibrerade med övriga data. Dock är enkät-
skattningar relativt kalibrerade med skattningar under simulatorkörningen och efter 
simulatorkörningen. Dessa resultat antyder i viss mån att försökspersoner är reliabla 
med avseende på upplevelser av säkerhet och komfort.  

Några slutsatser avseende kompletterande vägtillståndsmått för att fånga trafikanternas 
upplevelse av komfort och säkerhet är följande: 

• Vägytor med vattenfyllda spår upplevs som både mer okomfortabla och osäkra 
att köra på än vägytor med torra spår. Detta innebär att tillståndsmåttet spår som 
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används idag inte är tillräckligt för att fånga trafikantens upplevelse av vägytan. 
Det är ännu viktigare med ett tillståndsmått som beskriver var vattensamlingar 
kan uppstå vid nederbörd. 

• En ojämn vägyta upplevs som mer okomfortabel och osäker än en torr spårig 
vägyta. Jämnhetsmåttet IRI bör dock kompletteras med ett mått som fångar upp 
kantdeformationer. Detta eftersom krängningar som uppstår pga. av kantdefor-
mationer upplevs som både okomfortabla och osäkra. 

• Eftersom ljudet/bullret är en viktig faktor för trafikantens komfortupplevelse bör 
det finnas ett tillståndsmått som indikerar bullernivå. Detta tillståndsmått utgörs 
sannolikt av ett eller flera för buller relevanta texturmått (exempelvis medel-
profildjupet, MPD). 
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5 Fortsatt forskning 
Det här är första gången som en kombination av utseende, buller och vibrationer 
kopplade till olika vägyteskador/-egenskaper har använts för experiment i kör-
simulatorn. Detta har krävt omfattande utveckling och ett flertal jämförande test i fält 
och körsimulator har utförts. Av de enkätsvar som besvarats av de försökspersoner som 
deltog i studien framgår att en mycket god realism har uppnåtts på de vägytor som 
användes i studien. Dock vore en mer omfattande valideringsstudie önskvärd för att 
ytterligare utvärdera realismen hos de vägytor som använts i studien. En sådan 
utvärdering skulle även kunna användas för att ytterligare förbättra realismen och 
vidareutveckla möjligheterna att lägga in egenskaper från verkliga vägytor på en mer 
detaljerad nivå i kommande körsimulatorstudier. 

Det har i denna studie inte varit möjligt att studera flera olika nivåer på vibrationer/-
skakningar på en ojämn väg. Orsaken är dels att betydligt mer omfattande validerings-
studier hade krävts, dels att själva experimentet hade blivit alltför omfattande då det 
krävt ett mycket stort antal försökspersoner. Det vore dock av stort intresse att kunna 
variera exempelvis IRI på en vägyta för att finna ett gränsvärde för när ojämnheter 
övergår till att vara oacceptabla, detta både enligt förarnas bedömning och utifrån 
inverkan på körbeetendet.  

Simulatorexperimentet visar på ett entydigt sätt hur utseende, buller och vibrationer var 
för sig och tillsammans ger tydliga effekter på förarens upplevelse av komfort och 
säkerhet. Vidare var upplevd komfort starkt relaterad till upplevd säkerhet på en 
generell nivå. Dock finns det i resultaten en intressant variation som gör att de generella, 
övergripande resultaten inte gäller för samtliga vägytor. Genom att t.ex. variera graden 
av vibrationer och graden av ljud för en specifik vägyta så är det möjligt att med större 
säkerhet uttala sig om hur en specifik vägyta upplevs och vilka specifika vibrationer och 
ljudkrav som måste till för att säkerställa en acceptabel komfort och upplevd säkerhet. 
Denna studie har med tydlighet visat på hur utseende, buller och vibrationer samvari-
erar. För att med säkerhet uttala oss om, och kravställa, specifika vägytor måste 
ytterligare studier genomföras. 

Simulatorstudien har visat på hur upplevd säkerhet och upplevd komfort är påverkad av 
vägytans karaktäristik. I de flesta fall påverkar den upplevda komforten upplevelsen av 
säkerhet eller tvärt om. Dessa resultat är entydiga i denna studie. Två frågor blir aktuella 
i ljuset av detta resultat. För det första, för vilka situationer, miljöer och förare gäller 
denna relation mellan upplevd säkerhet och komfort och när gäller inte denna relation? 
För det andra, vad är orsak och vad är verkan, dvs. är det graden av upplevd komfort 
som påverkar graden av upplevd säkerhet eller tvärtom. Det innebär följaktligen att 
denna studie har resulterat i entydiga resultat med avseende på hur relationen mellan 
upplevd säkerhet och upplevd komfort ser ut på en generell nivå. Vad som krävs för att 
på ett entydigt sätt kunna uttala sig om specifika vägytor och dess relation till upplevd 
säkerhet och komfort är studier där vi aktivt och systematiskt varierar t.ex. olika förares 
olika grader av säkerhetstänkande för olika situationer/vägytor. Vi har i och med denna 
simulatorstudie resultat som på ett generellt plan beskriver förhållandet, för mer skarpa 
analyser krävs variation av säkerhet och komfort. I denna studie har vi inte varierat 
säkerhet och komfort – vi har varierat vägytans karaktäristik.  

Denna studie har enbart omfattat personbilsförare. Det vore även av stort intresse att 
göra en studie med lastbilsförare då man kan förvänta sig en något annorlunda bedöm-
ning av olika vägyteskador samt en annorlunda inverkan på körbeteendet pga fordonets 
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egenskaper. Det är dock inte säkert att det är exakt samma vägtyper som ska ingå i en 
studie med yrkesförare. 

Studien har vidare genomförts för enbart barmarksförhållanden. En fortsatt studie med 
motsvarande vägytor under vinterförhållanden skulle vara intressant då väglaget med all 
säkerhet har en stor inverkan både på bedömning av komfort och av säkerhet samt på 
körbeteendet. 

Att kunna belysa inverkan av mera tillfälliga förändringar av vägytan vore också av 
stort intresse. I denna studie ingick spårig väg med vatten i spåren och här sågs en 
betydande skillnad mellan upplevelse och beteendet av den spåriga vägytan med och 
utan vatten. Hur större vattensamlingar på vägen påverkar upplevelsen och körbeteendet 
skulle också vara av intresse att undersöka liksom hur större enstaka skador på vägytan 
påverkar hela körupplevelsen.  

I de här genomförda experimenten har förarna lämnat sin bedömning av vägsträckan 
alldeles i slutet på sträckan. Det vore därför också värdefullt att studera hur bedöm-
ningen av vägsträckan påverkas av var på sträckan (tidigt eller sent) som den enstaka 
skadan uppträder. 
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Generering av vägljud 
Huvudparametern för att generera vägljudet är medelprofildjupet, MPD. De olika ytorna 
som användes i experimentet tilldelades olika MPD utifrån typiska mätresultat för 
respektive beläggning, se tabell 1 och 2. Ljudparametrarna för respektive MPD 
anpassades efter mätningar i en provbil på olika underlag, och trimmades sedan in för 
att ge samma spektrum och ljudtrycksnivå i simulatorn som i provbilen. Efter detta 
anpassades parametrarna ytterligare några dB efter subjektiva bedömningar utförda av 
vana förare vid VTI. 

Tabell 1: MPD för vägljudet för sträckorna i Experiment 1. Värden inom parentes 
gäller beläggningen på den lappade ytan respektive hjulspåren. 

Vägavsnitt Utseende Ljud MPD (mm) 

R Referensväg  referensväg  0,5 

    

L1 Lappad väg referensväg 0,5 

L2 Lappad väg lappad väg 0,5 (0,3–1,3) 

L3 Lappad väg referensväg 0,5 

L4 Lappad väg lappad väg 0,5 (0,3–1,3) 

    

S1 Spårig väg referensväg 0,5 

S2 Spårig väg spårig väg 0,5 (1,3 i spåren) 

S3 Spårig väg referensväg 0,5 

S4 Spårig väg spårig väg 0,5 (1,3 i spåren) 
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Tabell 2: MPD för vägljudet för sträckorna i Experiment 2. Värden inom parentes 
gäller beläggningen på den lappade ytan respektive i hjulspåren. 

Testväg 
nummer 

Beskrivning av vägyta MPD (mm) 

V1 lappad väg SF 0.2 (motsvarar den lappade 
vägen i Experiment 1) 

0,5 (0,3–1,3) 

V2 spårig väg SF 0.2 (motsvarar den spåriga 
vägen i Experiment 1) 

0,5 (1,3) 

V3 spårig väg med vatten SF 0.2 0,5 (1,3) 

V4 väg med grov struktur, röd SF 0.3 1,3 

V5 ojämn väg (spår, lappar, sprickor mm) SF 
0.2 

0,5 (1,3) 

V6 väg med sprickor i höger spår SF 0.2 0,5 

V7 väg med sprickor i höger spår och 
sättningar SF 0.2 

0,5 

V8 ojämn väg (spår lappar, sprickor mm) SF 
0.4 

0,5 

 

[Tabell X1: tabell med de underlag vi använde och deras MPD]  

 

Effektljuden är händelsestyrda ljud, och är i detta projekt ljudet när det simulerade 
fordonets hjul träffar en del av vägbanan där det är en vattenansamling eller när hjulet 
rullar över en yta med sprickor och skador. Båda dessa effektljud är mer begränsade i 
sin konstruktion än vägljudet, och fungerar endast i ett hastighetsintervall kring  
70–90 km/h, men eftersom det var de hastigheter som användes i försöket så fungerar 
det tillfredsställande. 

Vattenljudet genererades genom att filtrera ett högfrekvent brus och sedan modulera fas 
och amplitud slumpmässigt för att skapa något som liknar de naturliga variationerna. En 
aspekt som inte modellerades är det mer lågfrekventa dån som uppstår när man i hög 
hastighet kör i djupare vatten och vatten sprayas emot bilens bottenplatta. Nivå och 
spektrum justerades i simulatorn genom subjektiva lyssningar, och det slutliga 
spektrumet presenteras i Figur 0.1 som PSD, Power Spectral Density med enheten dB. 
Nivån är inte kalibrerad till slutlig nivå, men formen är densamma som i experimentet. 

Ljudet vid passage över skador och sprickor baseras på de typiska impulsljud som 
genereras när ett hjul kör över en kant. Detta är ett kort tonalt ljud som bäst beskrivs 
som ett “bump”, där de tonala delarna bestäms av däckets luftkavitetsresonans och 
inledningsegenskaperna för ljud och vibrationer genom bottenplatta och hjulupp-
hängning. Grundljudet estimerades genom att köra med en provbil över en känd 
broskarv och sedan modellera impulsljudets egenskaper, och slutligen slogs många små 
kanter med slumpvis fördelade avstånd ihop till ett ljud. Kanternas antal och ljudets 
styrka justerades sedan för att subjektivt stämma väl överens med de visuella bilderna 
på skadorna som presenterades i simulatorn.   
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I Figur 0.2 presenteras fyra sekunder av det slutliga ljudet vid passage av sprickor och 
skador i tidsdomänen, och i Figur 0.3återges spektrumet. Notera att toppen i spektrumet 
är vid ca 40 Hz, vilket motsvarar luftkavitetsresonansen hos hjulen på den provbil som 
användes. Notera också att detta ställer stora krav på ljudsystemet att kunna reproducera 
lågfrekventa ljud, vilket sköts av en stor och effekttålig 18-tums högtalare i bakdelen av 
kabinen som utan svårighet återger så låga frekvenser med acceptabel distorsion (< 2% 
THD).  

För samtliga ljud användes panorering mellan de högtalare som finns i kabinen för att 
ge en rudimentär riktning till ljudet. Detta gjordes individuellt för alla hjul och 
oberoende av varandra, så t ex kan systemet hantera ett eller två hjul på vattenfilm och 
ett eller två på ett område med skador samtidigt som de kan vara olika underlag för alla 
fyra hjul. 

 

 
Figur 0.1 Spektrum (PSD) av effektljudet vid körning på vattenfilm på vägbanan. 
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Figur 0.2 Vågform av effektljudet vid skador och sprickor. 
 

 
Figur 0.3. Spektrum (PSD) av effektljudet vid skador och sprickor. 
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Bilder på de olika vägavsnitt som ingick i simulatorstudien 
1 Referens 

 
 

2 Lappad väg 

 



Bilaga 2 
Sid 2 (4) 

 

 VTI rapport 669  

3 Spårig väg 

 
 
4 Väg med vattenfyllda spår 
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5 Väg med sprickor 

 
 

6 Väg med sprickor och kantdeformationer 
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7 Väg med flera olika skador och ojämnheter 

 
 
8 Väg med grov textur 
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Försöksperson nr ______  Datum______ 
 
Bakgrundsfrågor 

 
1. Vilket år är du född? ______________________ 

 
2. Vilket år tog du körkort? _______________________ 

 
3. Hur många mil kör du per år? _____________________ 

 
4. I vilken trafikmiljö kör du oftast? Ange uppskattad andel körning i procent för 

de två trafikmiljöerna:  

 

Landsvägskörning ________________  

 

Stadskörning_____________ 

 

Hur skulle du beskriva dig som förare och hur du kör?  
Skatta mellan 1 och 7 på varje aspekt nedan 

 
   1 2 3 4 5 6 7  

Dålig        Bra 

Långsam        Snabb 

Ängslig        Lugn 

Försiktig        Risktagande 

Tveksam        Bestämd 

Koncentrerad        Lättdistraherad 

Nervös        Trygg 

Defensiv        Offensiv 

Uppmärksam        Ouppmärksam 

God framförhållning        Impulsiv 

Roligt        Tråkigt 

Så ofta du kan        Endast nödvändigtvis 
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Komfortfrågor (innan) 
På följande frågor ska du ringa in en av de 7 siffrorna. Där 1 innebär du känner dig 
mycket okomfortabel och 7 innebär att du känner dig mycket komfortabel.  

Samtliga frågor börjar med: Hur komfortabel känner du dig med att köra i dagsljus…… 

5. och lätt regnväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
6. och kraftigt regnväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
7. med snö och is på vägarna? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
8. och du kan bli bländad av solljus? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
9. och du hamnar i ett plötsligt snöoväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
10. på platser där du inte kört tidigare? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
11. och följa fartrytmen fast den går över hastighetsbegränsningen på 110 km/h? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
12. och där andra bilar ligger för nära bakom dig? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  
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13. och andra bilar kör om dig på olämpliga platser? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
14. och andra förare verkar ouppmärksamma i din närhet? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
15. på vägytor med tydliga spårbildningar? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
16. på vägytor med tydliga sprickor? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
17. på vägytor med olika lagningar och lappningar? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
18. på vägytor där vatten inte hunnit rinna undan? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
19. på vägytor med grov textur/struktur1? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
20. på vägytor med kantdeformationer2? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 

                                                 
1 Vägytans textur bestäms av hur mycket och hur stora stenar som blandats i asfalten. En vägytan med 
grov textur har en stor andel stenar, dessutom ofta av lite större storlek, inblandad i asfalten. Ytan blir mer 
skrovlig än på en vägyta med mindre andel sten i asfalten (som då blir slätare och svartare/mörkare). 
Grova och släta ytor får lite olika egenskaper vid vått väglag och vad gäller buller. 
2 Kantdeformationer uppstår på grund av otillräcklig bärighet i vägens ytterkant. De tunga fordonens 
(lastbilar och bussar) högerhjul trycker ned vägkanten och skapar lokala ojämnheter. 
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21. Hur komfortabel känner du dig med att köra i dagsljus? 
 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 

Riskperceptionsfrågor (innan) 
Nu kommer du att få lite andra frågor som du ska besvara med att ringa in en siffra från 
1 till 7. Där 1 innebär mycket osannolikt och 7 innebär mycket sannolikt.  

 

Hur stor är sannolikheten för att… 

 
1. du skulle argumentera för din sak med en vän som har en annan åsikt 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
2. du skulle be chefen om löneförhöjning? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
3. du skulle satsa 500 kronor på ett lotteri (t.ex. lotto) 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 

 
4. du skulle äta mat dagen efter ”bäst för datum” om maten luktar och ser bra ut? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
5. du skulle ge dig ut på en två veckors utlandsresa utan att boka logi? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
6. du skulle ignorera en ihållande smärta och inte gå till doktorn? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  
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7. du skulle olagligt kopiera en digital skiva eller film? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
8. du skulle flytta till en ny stad? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
9. du inte skulle använda solkräm när du solar? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
10. du inte skulle använda bilbälte? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
11. du inte skulle ha brandlarm i din bostad? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
12. du skulle pröva på lite farligare sporter (fallskärmshoppning, bergsklättring)? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
13. du skulle cykla utan hjälm? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  
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Frågor under körning på del 1 och del 2 
 

1. Hur komfortabel är körupplevelsen på denna vägyta? Du ska göra en skattning 
från 1 till 7. Denna skattning görs i slutet på varje vägtyp och varje referensväg! 
 

2. Hur säker upplever du att denna vägyta är? Du ska göra en skattning från 1 till 
7. Denna skattning görs i slutet på varje vägtyp och varje referensväg! 
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Frågor efter körning 
 
Rangordna vägarna efter hur komfortabla de är att köra på (se bilder). Sätt en 
siffra från 1 till 8 i tabellen nedan, där 1 minst komfortabel och 8 är mest 
komfortabel. 
 
 
Väg  Rangordning 

1 Referens  

2 Lappad väg  

3 Spårig väg  

4 Väg med vattenfyllda spår  

5 Väg med sprickor  

6 Väg med sprickor och kantdeformationer  

7 Väg med flera olika skador och ojämnheter  

8 Väg med grov textur  

 
Rangordna vägarna efter hur säkra de är att köra på (se bilder). Sätt en siffra 
från 1 till 8 i tabellen nedan, där 1 osäkrast och 8 är säkrast. 
 
Väg  Rangordning 

1 Referens  

2 Lappad väg  

3 Spårig väg  

4 Väg med vattenfyllda spår  

5 Väg med sprickor i höger spår  

6 Väg med sprickor och kantdeformationer  

7 Väg med flera olika skador och ojämnheter  

8 Väg med grov textur  
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1. Hur realistisk upplevde du referensvägytan? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

2. Hur realistisk upplevde du vägytan med lappningar? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

3. Hur realistisk upplevde du vägytan med spårbildning ? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

4. Hur realistisk upplevde du vägytan med vattenfyllda spår? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

5. Hur realistisk upplevde du den rödaktiga vägytan med grov textur/struktur? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

6. Hur realistisk upplevde du vägytan med flera olika skador och ojämnheter? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

7. Hur realistisk upplevde du vägytan med sprickor i höger spår? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

8. Hur realistisk upplevde du vägytan med sprickor i höger spår och kantdeformationer? 

 
Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  
 

9. Blev du illamående under körningen? 

 
Nej, inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Ja, mycket  
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Försöksdesign Experiment 1 
1: R+L1+R+L2+R+L4+R+L3+R+S3+R+S1+R+S2+R+S4 

2: R+L1+R+L3+R+L4+R+L2+R+S2+R+S1+R+S3+R+S4 

3: R+L2+R+L1+R+L3+R+L4+R+S1+R+S2+R+S4+R+S3 

4: R+L2+R+L4+R+L3+R+L1+R+S4+R+S2+R+S1+R+S3 

5: R+L3+R+L1+R+L2+R+L4+R+S1+R+S3+R+S4+R+S2 

6: R+L3+R+L4+R+L2+R+L1+R+S4+R+S3+R+S1+R+S2 

7: R+L4+R+L3+R+L1+R+L2+R+S2+R+S4+R+S3+R+S1 

8: R+L4+R+L2+R+L1+R+L3+R+S3+R+S4+R+S2+R+S1  

 

 9: R+S3+R+S1+R+S2+R+S4+R +L1+R+L2+R+L4+R+L3 

10: R+S2+R+S1+R+S3+R+S4+R +L1+R+L3+R+L4+R+L2 

11: R+S1+R+S2+R+S4+R+S3+R+L2+R+L1+R+L3+R+L4 

12: R+S4+R+S2+R+S1+R+S3+R+L2+R+L4+R+L3+R+L1 

13: R+S1+R+S3+R+S4+R+S2+R+L3+R+L1+R+L2+R+L4 

14: R+S4+R+S3+R+S1+R+S2+R+L3+R+L4+R+L2+R+L1 

15: R+S2+R+S4+R+S3+R+S1+R+L4+R+L3+R+L1+R+L2 

16: R+S3+R+S4+R+S2+R+S1+R+L4+R+L2+R+L1+R+L3  

 

Försöksdesign Experiment 2 
1: R+V1+R+V7+R+V3+R+V4+R+V5+R+V6+R+V2+R+V8  

2: R+V2+R+V4+R+V1+R+V3+R+V6+R+V8+R+V5+R+V7  

3: R+V3+R+V1+R+V5+R+V2+R+V7+R+V4+R+V8+R+V6  

4: R+V4+R+V2+R+V6+R+V8+R+V1+R+V3+R+V7+R+V5 

5: R+V5+R+V6+R+V7+R+V1+R+V8+R+V2+R+V3 +R+V4  

6: R+V6+R+V5+R+V8+R+V7+R+V2+R+V1+R+V4+R+V3  

7: R+V7+R+V8+R+V4+R+V6+R+V3+R+V5+R+V1+R+V2  

8: R+V8+R+V3+R+V2+R+V5+R+V4+R+V7+R+V6+R+V1 
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Deltagarinstruktion  
 
Försöket 
Före försöket får du köra en träning för att vänja dig vid simulatorn. Träningen tar ca 5 
minuter. Försöket består sedan av två delar och varje del tar ca 20 minuter att köra. 
Båda försöksdelarna består av flera vägsträckor som du ska köra. På varje vägsträcka du 
kör kommer du att få svara på två frågor där du ska bedöma hur komfortabel och hur 
säker du upplever vägsträckan. 

Frågor under körning: 

1. Hur komfortabel är denna vägyta att köra på?  

Gör en skattning från 1 till 7 där 1 =  mycket okomfortabel och 7 = mycket 
komfortabel.  
 
2. Hur säker upplever du att denna vägyta är?  

Gör en skattning från 1 till 7 där 1 = mycket osäker och 7 = mycket säker.  
 

 
Allmänt 
Hastighetsbegränsningen är 90 km/h på alla vägsträckor. 

Försöksledaren kan under hela försöket se och höra dig i simulatorn. Försöksledaren 
kommer inte att prata med dig under försöket men det är viktigt att du säger till så fort 
någonting inte känns bra. Du kan avbryta försöket när som helst, det gör du genom att 
tala om för försöksledaren att du vill avsluta försöket. Du ska inte öppna dörren till 
simulatorn själv – försöksledaren kommer och hämtar dig. 
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Informerat samtycke 

 
Undertecknad har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående 
studien Trafikanters krav och accepterar att delta på angivna villkor. Jag vet att jag 
har rätt att när som helst avbryta studien utan närmare förklaring. 

 

 

 

 

Datum:  _____________ 

 

 

 

Underskrift: ________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anita Ihs 

Projektledare 
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För varje försöksperson beräknades genomsnittshastigheten som ett aritmetiskt 
medelvärde över alla samplingspunkterna för varje delsträcka. För analyserna användes 
således ett medelvärde per försöksperson per delsträcka. Figur  visar 
genomsnittshastigheten per referensväg per försöksperson. Det framgår att vissa 
försökspersoner har en större hastighetsspridning mellan de olika referensvägarna, andra 
håller en rätt konstant hastighet över de olika referensvägarna. 

Som framgår ur Figur och Figur ligger genomsnittshastigheten betydligt lägre för 
Referensväg 1 än för de andra delsträckorna. Detta beror med stor sannolikhet på att 
försökspersonerna accelererade från stillastående på den första delsträckan, dock ej på 
de andra delsträckorna. Den sträckan som är borttagen ur analysen var tydligen för kort 
för att undvika att accelerationssträckan påverkar resultaten. 

 

 
Figur 1. Genomsnittshastighet per referensväg (linjerna) per försöksperson. 
En ”General Linear Model” (GLM) med ”repeated measures” beräknades för att 
undersöka om den i Figur observerbara ökningen i medelhastighet från Referensväg 2 
till Referensväg 9 var signifikant. De parvisa jämförelserna visar att enbart skillnaden 
mellan Referensväg 3 och Referensväg 8, alltså det lägsta och det högsta värdet förutom 
Referensväg 1, var statistiskt signifikant (p < .05). Hastighetsskillnaden mellan dessa 
två värden är 1.6 km/h. För jämförelserna mellan de olika teststräckorna har denna 
hastighetsskillnad över tid troligen ingen betydelse. 
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Figur 2. Genomsnittshastigheten över alla försökspersonerna per referenssträcka över 
tid. OBS: Y-axeln börjar vid 60 km/h istället för 0 km/h för ökad tydlighet. 
 

Även standardavvikelsen för hastighet var i genomsnitt betydligt större för den första 
referensvägen än för de följande. Detta stödjer antagandet att avvikelsen beror på en 
acceleration i början på Referenssträcka 1. Enbart Referensväg 1 skilde sig signifikant 
från de andra sträckorna. De genomsnittliga standardavvikelserna för delsträckorna två 
till nio låg mellan 2.4 km/h och 2.7 km/h och var inte signifikant olika. 

De resterande tre måtten är laterala och har alltså med bilens position i sidled att göra. 
Det första måttet som presenteras är den genomsnittliga positionen som bilen har, 
jämfört med kantlinjerna. Filen var 3.5 m bred, mittlinjen ligger vid ”0”. Till vänster om 
mittlinjen, då man befinner sig i motsatt körfält, blir värdena positiva, till höger om 
mittlinjen blir värdena negativa. Positionen som mäts upp är mitten på fordonets 
framaxel. Bilen är 1.60 m bred. 

Räknat över alla försökspersonerna höll förarna sig i snitt nästan exakt i mitten av 
vägen, men konfidensintervallerna är stora (Figur). Över de nio referensvägkörningarna 
varierade den genomsnittliga laterala positionen något, men inte med någon tydlig 
systematik. Den enda signifikanta skillnaden hittades mellan Referensväg 1 och 
Referensväg 4. Data från Referensväg 1 kan anses som något avvikande, som 
kommenterat för de longitudinala måtten. I övrigt varierar den genomsnittliga laterala 
positionen mellan referensvägarna med maximalt 3 cm.  
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Figur 3. Genomsnittlig lateralposition för varje referensväg. 
 

I Figur  visas den genomsnittliga laterala positionen för varje referensväg per 
försöksperson. Det framgår tydligt att de flesta försökspersonerna har ett 
”favoritsidoläge” dit de söker sig på alla referensvägskörningarna. Denna position 
varierar mycket mellan personerna. Försöksperson 20 ligger i genomsnitt mer än en 
halv meter längre in mot mitten än försöksperson 15 och 21.  

 

 
Figur  4 Genomsnittlig lateralposition per referensväg (linjerna) per förare. 
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SDLP står för ”standard deviation of lateral position”. Måttet visar hur mycket föraren 
”vinglar” runt sin egna valda genomsnittliga positionen i sidled. Denna genomsnittliga 
position beräknades på nytt för varje körd delsträcka. Inga signifikanta skillnader 
hittades mellan de nio olika referenssträckorna för detta mått (Figur). 

 

 
Figur 5. Genomsnittlig SDLP för varje referensväg. 
 

Slutligen beräknades ett mått, den så kallade ”lateral position deviation”. Måttet tar 
hänsyn till omständigheterna i just detta försök, nämligen att spår i vägen kan påverka 
den valda lateralpositionen avsevärt. 

Det måste påpekas att Referensväg 9 var något kortare än de andra referensvägarna, 
eftersom körningen stoppades automatiskt drygt 200 m innan slutet på sista segmentet 
var nått. Detta för att förhindra att försökspersonen skulle behöva köra in i ”det tomma 
intet” där ingen väg syns framför bilen. 

För varje försöksperson samplades alla lateralpositionsvärden från 
referensvägskörningarna om, så att antalet datapunkter var likadant för alla 
referensvägskörningarna. På grund av detta uteslöts Referensväg 9 ur beräkningarna. 
Sedan beräknades en genomsnittlig lateral position för varje sampelpunkt. Varje sådan 
punkt grundar sig alltså på åtta referensvägskörningar. Utifrån detta beräknades sedan 
medelvärdet av beloppet av skillnaden mellan lateral position för varje delväg, alltså 
både testvägar och referensvägar, och medellateralpositionen. 

Figur och Figur förtydligar beräkningen med en slumpmässigt vald försöksperson som 
exempel. Den tjocka svarta linjen är medellateralpositionen. X-axeln visar distans, där 
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en enhet motsvarar 4 m. Y-axeln visar lateral position, i Figur för varje 
referensvägskörning och i Figur för varje testvägskörning.  
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-1.5
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Ref roads, fp 2

 
Figur 6. Den genomsnittliga lateralpositionen för referensvägarna (tjock svart linje), 
samt lateralpositionen för referensvägskörningarna (0 m -450 m) för fp 2. 
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Figur 7. Den genomsnittliga lateralpositionen för referensvägarna (tjock svart linje), 
samt lateralpositionen för testvägskörningarna (0 m -450 m) för fp 2. 
 

Över alla försökspersonerna visade GLM-testet att det fanns signifikanta skillnader 
mellan Referensväg 1 och 2, och mellan Referensväg 2 och 7 samt 2 och 8. Ur Figur 
Figur framgår tydligt att Lateral Position Deviation ökar kontinuerligt från Referensväg 
2 till Referensväg 8. Enbart Referensväg 1, som även annars innehade en undantagsroll, 
följer inte mönstret. Eftersom den genomsnittliga laterala positionen inte ändrar sitt läge 
på ett systematiskt sätt över tid så kan man anta att avståndet mellan 
medellateralpositionen och den körda linjen ökar över tid, men att de större avvikelserna 
förekommer både till höger och till vänster om medellateralpositionen. Hade 



Bilaga 7 
Sid 6 (6) 

 

 VTI rapport 669  

försökspersonerna systematiskt valt att till exempel lägga sig längre och längre till 
höger i sin fil ju längre de har kört i simulatorn, då hade både den genomsnittliga 
laterala positionen och Lateral Position Deviation ändrat sig systematiskt. Profilen över 
tid för den sistnämnda hade då varit v-formad, eftersom försökspersonerna i exemplet 
hade först kört långt till vänster om genomsnittet, sedan ungefär genomsnittligt, och 
sedan långt till höger om genomsnittet. 

 
Figur 8. Genomsnittlig ”lateral position deviation” för referensvägarna. 
 



Tabell 1. Korrelationer mellan olika frågor i komfortinstrumentet. 
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Tabell 2 Korrelationer mellan olika frågor i riskperceptionsinstrumentet 
Korrelationer mellan olika frågor i risk perceptionsinstrumentet 

Fråga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pearson Correlation 1 ,591** ,659** ,534** ,587** ,354* ,087 ,049 ,324 ,192 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 ,047 ,637 ,789 ,070 ,292 

1 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,591** 1 ,811** ,573** ,616** ,379* ,161 -,039 ,085 -,114 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 ,032 ,379 ,833 ,645 ,534 

2 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,659** ,811** 1 ,741** ,792** ,387* ,149 ,135 ,270 ,056 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,029 ,417 ,461 ,135 ,762 

3 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,534** ,573** ,741** 1 ,744** ,491** ,365* ,463** ,467** ,245 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,000  ,000 ,004 ,040 ,008 ,007 ,177 

4 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,587** ,616** ,792** ,744** 1 ,503** ,250 ,403* ,499** ,331 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,003 ,168 ,022 ,004 ,064 

5 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,354* ,379* ,387* ,491** ,503** 1 ,485** ,290 ,581** ,318 

Sig. (2-tailed) ,047 ,032 ,029 ,004 ,003  ,005 ,108 ,000 ,076 

6 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,087 ,161 ,149 ,365* ,250 ,485** 1 ,363* ,403* ,080 

Sig. (2-tailed) ,637 ,379 ,417 ,040 ,168 ,005  ,041 ,022 ,664 

7 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,049 -,039 ,135 ,463** ,403* ,290 ,363* 1 ,621** ,447* 

Sig. (2-tailed) ,789 ,833 ,461 ,008 ,022 ,108 ,041  ,000 ,010 

8 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,324 ,085 ,270 ,467** ,499** ,581** ,403* ,621** 1 ,689** 

Sig. (2-tailed) ,070 ,645 ,135 ,007 ,004 ,000 ,022 ,000  ,000 

9 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Pearson Correlation ,192 -,114 ,056 ,245 ,331 ,318 ,080 ,447* ,689** 1 

Sig. (2-tailed) ,292 ,534 ,762 ,177 ,064 ,076 ,664 ,010 ,000  
10 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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